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På omslaget: Motorvägsbygget
vid Farstabrohål.

Finska spalten
har en ny skribent. Det är Olavi Lahtikivi
som tagit över pennan från Matti J Korhonen. Matti J har varit medarbetare i Värmdö
tidning under snart femton år och tycker
han gjort sitt.
Olavi, som arbetar på invandrarbyrån
lovar kommunal bevakning.
Tack Matti och välkommen Olavi!

Ängslyckan
ska locka barn, vuxna och äldre och bli en
samlingsplats för alla som bor i Hemmestahöjden. Tre lägenheter ersätts provisoriskt
med sju helinackorderingsrum
för pensionärer.
Tidplanen för hela bygget håller bra. Servicehuset blir klart i juli och de första lägenheterna ett par månader senare. Hyrorna är
klara och ligger på en acceptabel nivå. l genomsnitt är månadshyran
130 kronor lägre
om man jämför med motsvarande
nyproduktion på andra håll runt Stockholm.

V ärmdö kommun
tar på olika sätt hand om de ungdomar som
efter grundskolan inte får jobb eller utbildningsplats. Med eller utan statliga stöd görs
faktiskt en hel del insatser. Kommunen har
fått 80 000 kronor från länets industri kampanj för ett projekt om ungdomsplats i kombination med utbildning. Så ska det kommunala replaget utbildas i verkstadsteknik
och för det ställer staten upp med 25 000
kronor. Åtskilliga grejor har under årens
lopp sett dagens ljus i f d badhuset på Kattholmen. Nu måste lokalen frånträdas och
det populära Kattholmsbyggeriet,
med ungdomar från hela kommunen, flyttar till nya
lokaler i den s k emballageverkstan
vid
Odelbergs väg.
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SIKO håller sitt femtonde Skärgårdsting på Sandhamn lördag 19
maj i Sandhamns skola. Debattämnen: Sammanslagningen av Sjöfartsverket och Kustbevakningen,
Följderna av fastighetstaxeringen
1981 samt Inrättande av skärgårdsdelegation,
Nacka- Värmdö fått 15 000 kronor
av regeringenför att kunna erbjuda
18-20 flickor som gått ut åttan utbildning inom fordonsteknik. Det
är en jämställdhetsfråga. f1icko"r
ska våga söka fordonsteknisk utbildning,
Yrkeskvinnors klubb fått 30 000
kronor från staten för att utbilda
flickor i Värmdö kommun om data
i samhället,
kommunens
SSA-råd
(SkolaSamhälle-Arbetsliv) ställer upp
med pengar för ett projekt där sju
kvinnliga grundvuxelever ska få lära sig vardagsteknik
kulturnämnden har döpt vägen iarbetsområdet Skogsbo, Gustavsberg
till det ovanliga namnet Skogsbovägen,
kommunen säger upp förvaltningsavtalen med Gustavsbergs församling, Gustavsberg-Ingarö Pastorat
och Värmdöförsamling till utgången av 1984,
spridning av bekämpningsmedel
över skogsmark förbjuds i hela
kommunen. Inga undantag får göras. Värmdös läge med dess betydelse för rekreation och naturvård
samt befolkningens trivsel är motiven bakom kommunens ställningstagande.
fr o m 1984-0/-01 får kommunens
förmedlingsorgan, med vissa undantag, besluta om bostadsanpassningsbidrag till handikappad persons bostad. För bidragsfrågor under 20 000 kronor beslutar viss personal på tekniska kontoret, i bidragsfrågor över 20 000 kronor ska
däremot kommunstyrelsens arbetsutskott besluta,
från i år höjer kommunen avgiften
för att ta emot slam från enskilda
avloppsanläggningar som fraktas
till kommunala reningsverk med
Sellbergs bilar. Nya avgiften, som
betyder full kostnadstäckning, blir
37 kronor per kubikmeter slam.
Värmdö tidnings redaktion sett en
tussilago.

MANUSSTOPP
TILL NR 3/1984
Måndagen 28 maj 1984. Adress: Kommunhuset. 134 00 Gustavsberg.

Vad uträttades i nämnder och
styrelser under 1983?
Driftbudgeten för förra året
visar ett överskott på 7 miljoner
kronor.
Det droppade in större bidrag
från både staten och landstinget
än vad kommunen räknat med.
De olika nämnderna var för blygsamma i beräkningen av inkomster på alla möjliga verksamheter.
Dessutom var det gott om likvida medel i kassakistan så ränteintäkterna blev större än beräknat.
Därtill skall läggas överskottet
på kapitalbudgeten på 5 miljoner
kronor.

Trafiknämndens
ordförande
Stig
Johansson

Trafiknämnden

Haeent le nämnden

• • •

Gun Rosen, som arbetar på trafiknämnden, delar ut reflexer till busstrafikanter.

o

Trafiknämnden
ägnade sig åt många
intressanta frågor förra året.
Kommunens
pensionärer
inbjöds förra
vintern till en informationsträff
i Folkets
Hus, Gustavsberg. Tema: Äldre oskyddade
trafikan ter.
Trafiksäkerhetsrådet
delade i höstas ut

reflexer till trafikanterna
på bussarna från
Stockholm ut mot Värmdö. Många frivilliga ställde upp och hjälpte till. Ett stort tack
till Er alla.
Nu hoppas vi att reflexerna sitter där som
skall när mörkret fallit på. Bär Din reflex.
En billigare livförsäkring finns inte!
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•

•
•
•

Kanslichef
Bo Nilsson

Ekonomichef
Ingemar Ehn

Kommunstyrelsen
D 1983 utmynnade planeringen äntligen i
praktiska
resultat. Människorna
fick se
grävmaskiner och byggfolk ute på backen.
Det är skönt! Värmdö behöver nya arbetsplatser. Trenden mot att en allt lägre andel
Värmdöbor som arbetar i den egna komrnunen kan därmed-brytas.

•
•

I arbetsområdet
Skogsbo i Gustavsberg
pågår sedan ett par månader tillbaka
markarbeten
för de företag som skall
etablera sig där. En lokal för Gustavsbergs Glasmäteri har också börjat byggas.
Utbyggnaden
av Tjustviks reningsverk
till höggradig rening är i full gång.
Grusuttag från markområdet
vid Stavsnäs Vinterhamn pågår.
Runmarö fick en ny mat- och diversehandel sommaren 1983.
Landstinget började bygga en tandklinik
i Djurhamn. Den är nu klar.
Skeviks Frilufsgård
nära Gustavsberg
byggdes om till en hypermodern
kursoch konferensgård .

"F öretagsvänlig skärgårdsidyll ' ,
Kommunledningen

har märkt ett stort in-

tresse för företagsetableringar
i Värmdö.
Kommuninvånare
med egna rörelser ifrågasätter om inte verksamheten
kan flyttas
"hem"
eftersom lokalkostnaden
i Stockholm tenderar att öka kraftigt.

Skogsbo
A vtal om lokalisering i Skogsbo i Gustavsberg har träffats med data- och elektro.nikföretaget
Olesen & Lindgren Innovatörer AB och Video logerna AB och förhandlingar med fler företag om etablering där
pågår.

Nora och Älvsby
Alla företag passar inte i Skogsbo och det
är därför nödvändigt att bilda fler arbetsområden. Därför har kommunen gjort ett
markbyte intill Nora på Värmdölandet
för
att komplettera det närbelägna arbetsområdet i Älvsby och undersöker nu också möjligheten att dra fram kommunalt vatten och
avlopp dit. Markförsäljning
till intresserade
företagare kan bli aktuell i år.

Ett knippe tilldragelser

Återvall på Ingarö

•

Kommunen har sålt nio tomter i arbetsområdet Återvall på Ingarö till företagare
som ska slå sig ner där. Mest byggföretagare, men också en plåtslagare, ett åkeri, en elfirma och en företagare med båttillbehör.

•
•

•

•
•

Bussterminalen i Gustavsbergs Centrum
blev klar i december 1983.
Bygget av motortrafikleden
InsjönÅlstäket pågår för fullt.
Bostadsområdet
i Hemmestahöjden
med 260 lägenheter, servicehus och dagis, som började byggas i maj 1983, blir
inflyttningsklart
till sommaren.
Gustavsbergs Centrum byter ansikte. På
Domus östra sida, startade bygget aven
tillbyggnad på 390 kvadratmeter. Den är
klar och innehåller kiosk, bank, optiker,
lokaler för SL och allmän toalett.
Värmdö Elverk satte spaden i jorden för
nya lokaler i Hemmesta Centrum.
Konsum började bygga en livsmedelshall
på 700 kvadratmeter
i Hemmesta Centrum. Den blir klar till sommaren.

Djurönäset
Kommunen har träffat avtal om att överta mark vid gamla färjeläget på Djurönäset
och. en vattentäkt i området. På det sättet
blir det möjligt att bygga en gemensain kajanläggning intill isfritt vatten för företagen
på Djurö. Samtidigt förbättras vattenförsörjningen på Djurö och iStavsnäs.

Djurhamn
Kommunen har träffat avtal om att överta
mark vid gamla färjeläget på Djurönäset.

A v stort intresse är pågående förhandlingar med fem företag om att uppföra en
gemensam byggnad intill den nya tandkliniken i Djurhamn på Djurö. I samma område
finns också förutsättningar
att förlägga fler
verksamheter.

Samrådsgrupp
De skärpta satsningarna
från kommunens sida på näringslivsfrågorna
markeras
också aven särskild inrättad samrådsgrupp
i näringslivsfrågor,
en nystartad uppfinnarförening och starta-eget-aktiviteter.

A vtal sägs upp

I Skogsbo, Gustavsberg, pågår markarbeten för de företag som ska etablera sig där. En
byggnad för Gustavsbergs Glasmästeri (bilden) blir snart klar.
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Det senaste årets utveckling för företagsetableringar måste emellertid ske i balans.
Det är viktigt att förändringarna
sker framsynt och inom ramen för tillgängliga resurser. Kommunens
ekonomikontor
måste
därför i framtiden enbart stå till Värmdö
kommuns förfogande. Förvaltningsavtalen
med församlingarna
har därför sagts upp.
Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder som också
har ett förvaltningsavtal
med kommunen diskuterar att bilda en egen förvaltning.

I Hem mesta Centrum byggsför fullt. T vKonsums livsmedelshall som blir klar till sommaren och t h Värmdö Elverks nya byggnad på cirka
2 200 kvadratmeter.
Kommunen har haft oförändrad skatt flera år och sägs inte tåla någon mer skattehöjning. En förutsedd ekonomisk försämring
kräver, för att få en balanserad kommunalekonomisk långtidsplan, kommunala krafttag under första halvåret 1984.

Farlig obalans
För ett år sedan lovade vi att återkomma
och redovisa den ekonomiska flerårsplanen
1984-1988.
Budgetberedningen
lyckades
inte presentera en balanserad
flerårsplan
och kommunfullmäktige
kunde på sitt decembersammantrtäde
1983 bara fastställa
1984 års budet. Budgetberedningen
har nu
fullmäktiges uppdrag att vidtaga åtgärder
för att få femårsplaneringen
i balans mellan
verksamheter och finansiering.

Trendbrott i ekonomin
Genom att den kommunala expansionen
den senaste femårsperioden begränsats från
cirka 7.8 procent till 1-2 procent årligen har
likviditeten och det egna kapitalet stärkts.
Även 1983 ger överskott,
dock betydligt
mindre än under senare år. För att kunna
balansera 1984 års budget tvingades kommunen att ta cirka 7.8 miljoner kronor ur
eget kapital. Klara tecken tyder på att det
framöver kan bli svårt att finansiera den
verksamhet
som finns redan idag. Hela
kommunförvaltningen
måste därför tillsammans anstränga sig så att resurserna utnyttjas mer effektivt än hittills.

Arbetslösheten
Kommunen

satsar i år sju miljoner

kro-

nor på arbets befrämjande åtgärder. Det är
en ökning på cirka tre miljoner kronor från
förra året. Samtidigt som politikerna möter
krav på att ta ett större ansvar för den lokala
sysselsättningen
tvingas också kommunen
av finansiella skäl att se över sina egna
personalresurser.

Sluta gissa! Ge alternativ!
Kommunens planering får inte längre bara bygga på trender och prognoser.
Den
måste i stället peka på handlingsalternativ.
Det är viktigt att ge kommunen och dess förvaltning en bred flexibilitet med snabb anpassning till nya situationer. Kommunstyrelsen har som ett led i denna förändringsprocess presenterat första etappen av arbetet med kommunalt utvecklingsprogram.
I
det pågående arbetet med etapp två hjälper
alla kommunala förvaltningar
till att formulera Värmdö kommuns framtid ..

Kommundelsnämnder
Det kommunala förändringsarbetet
har
också lett till en utredning om att inrätta
kommundelsnämnder
i Värmdö. Det är på
begäran av så gott som samtliga partier i
kommunfullmäktige.
Motivet till kommundelsnämnder
är att
försöka bredda demokratin.

Befolkningsökning

Kommunala Musikskolan har anlitats till flera kommunala evenemang. Här firas första
spadtaget för nya bostadsområdet Hemmestahöjden. Musikledare är Andras Tartsay.
(Bild: Ulf Blumenberg)

Befolkningsutvecklingen
i Värmdö under
1983 visar ett lågt födelseöverskott
men ändå en befolkningsökning.
Det beror på tilltagande bosättning i fritidshus, särskilt på
Ingarö. Skärgårdsborna
har blivit fler och
Gustavsbergarna
färre. Värmdöborna är nu
18 506.
Avslutningsvis
vill vi gärna gratulera
Värmdö kommun som 1984 fyller tio år.
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för förvaltningarna och facket för att hitta
former för ett ökat medbestämmande. Diskussionerna fördes i positiv anda och i de
principiella frågorna har parterna i grunden
samma uppfattningar. Ett ökat medbestämmande och därmed ökad delaktighet är en
grundförutsättning för att de anställda ska
kunna möta de förändringar och omprioriteringar som krävs i det allt kärvare ekonomiska läget.

Personalchef
Torbjörn
Andersson

I Personalnämnden

Värdefullt
förändringsarbete

I

D 1983 var året då flera av personalnämndens mål förverkligades. Ett genombrottsår! Resultatet av det idoga arbetet
väntar vi oss mycket av.

Företagshälsovård
för kommunpersonalen
Personalnämnden slöt ett lokalt avtal om
hur arbetsmiljöarbetet skall skötas i kommunen. Förhandlingar om anslutning till
företagshälsovård för samtliga kommunalanställda slutfördes. Anslutningen till KF:s
Företagshälsovårdscentral skulle ske l januari 1984 men senareläggs på grund av vissa
omständigheter som kommunen inte råder
över.

Personalnämnden förlade en studiedag till
Seglarhotellet på Sandhamn.

Utökat
medbestämmande
Den största framgången var ändå att personalnämnden lyckades samla företrädare

1983var också året som förstärkte vetskapen om att kommunen inte har ekonomiska
förutsättningar för att expandera. Det blir
nödvändigt med omfördelningar och till och
med nedskärningar för att klara de prioriterade verksamheterna.
Förändringsarbetet kan innebära stora
påfrestningar för både enskilda och grupper
av arbetstagare. Men personalnämnden har
märkt att det finns ett positivt förändringsklimat hos både kommunpersonal och facket.
Hur förändringsarbetet skall gå till så att
de inblandades intressen tillvaratas är en
högaktuell fråga. Särskilt viktigt är att den
enskilde arbetstagarens behov, kunskaper
och förutsättningar tas tillvara på ett positivt och konstruktivt sätt.

Brandchef
Bertil Ytter.

Brandstyreisen
D För brandförsvaret innebar 1983 med
den vackra och torra sommaren ovanligt
många utryckningar. Under hela året utfördes sammanlagt 289 räddningstjänstuppdrag. De båda ambulanserna vid brandförsvaret hade tillsammans 2 463 utryckningar.

Brandförsvarets Dag
I oktober 1983 var det Brandförsvarets
Dag och allmänheten inbjöds till brandstationen i Gustavsberg. Målsättningen med dagen var information om förebyggande
brandförsvar i hemmen.

Räddningstj änst
Under året har en samverkan inom räddningstjänsten aktualiserats mellan kommunerna. Stockholms län har indelats i civila
försvarsregioner .
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Eleverna iEkedalsskolan, Gustavsberg får information om vad Värmdö Brandförsvar gör
för att rädda människor och egendom när elden bryter ut.

Sotningstaxan höjdes
Den l oktober 1983 höjdes sotningstaxan
i kommunen. De nya inställelseavgifterna
blir för fritidshus 59:25 kronor/gång och
hus och för helårsbebott hus 22: 15 kronor/hus och gång.

Avtal SOSAB
Avtalet med SOSAB som gäller kommu-

nens anslutning till LänsaIarmeringscentralen i Stockholms län har sagts upp.

Bredare garageportar på Djurö
Djurö brandstation har fått nya och bredare garageportar vilket underlättar utryckningarna därifrån.
Kommunen och AB Gustavsberg har förhandlat om ett eventuellt kommunalt inköp
av brandstationen.

Stadsarkitekt
Kjell
Jansson

o Byggandet i Värmdö kommun ökade
1983 och det återspeglades
i antalet
byggnadslovsärenden.
, 'Strulärenden"
Fritidshusärendena
har, precis som tidigare år, dominerat. Men de har ändrat karaktär från nybyggnader till om- och tillbyggnader. Den typen av ärenden liksom
"strulärenderi"
i allmänhet,
grannträtor
och svartbyggen är ofta tidskrävande
och
det påverkar handläggningstiderna
för andra frågor.

Stora byggen
Det har varit många byggnadslovsärenden för större objekt. Några exempel är
Värmdö Elverk och Konsum i Hemmesta,
bostadsbebyggelsen
på Hemmestahöjden,
Djuröhemmets utbyggnad, industribyggnader samt Domustillbyggnaden
i Gustavsberg.

Stadsarkitektkontoret har lagt ned mycket arbete på byggnadsplanen för Kärleksstigen Sveavägen i Hemmesta. Området skall förtätas.

Många planer
Glädjande nog har många planer fastställts t ex planerna för Brunns Centrum,
Haghulta långvårdssjukhus,
Stavsnäs Vinterhamn,
bostadsbebyggelse
i kvarteret
Jungmannnen,
arbetsområde
i Skogsbo,
Gustavsberg. Dessutom är också planen för
Hemmesta Centrum och den för Susegårda
vid Stavsnäs Vinterhamn på väg att fastställas.

Mycket jobb
Stadsarkitektkontoret
har lagt ned mycket
arbete
på
byggnadsplanen
för

Kärleksstigen-Sveavägen
i Hemmesta,
områdesplanerna
för Mörtnäs,
Mossen,
Återvall,
Brunn, Farstaviken,
Fågelbro.
Södra Evlinge och detaljplanerna
för Älvsby och Skevik.

Höga krav
Det totala "trycket"
på Värmdö kommun ökade markant under 1983 och det
upplever vi på stadsarkitektkontoret
positivt samtidigt som det ställer stora krav på
både politiker och tjänstemän.
Vi tror att
1984 kommer att bli ett spännande, men
jobbigt, år för stadsarkitektkontoret
och
övriga kommunala förvaltningar.

Fritidschef
Arne
Lundberg

D Södersvedsbadet har fått nya bryggor
och de gamla har renoverats. Grusplanen i
Brunn på Ingarö har fått en ornklädnadspaviljong. Ett samarbete med Ingarö IF och
pengar ur Juhlinska fonden gjorde detta
möjligt. Fritidskontoret
har flyttat från lokalerna på Hästskovägen till ett kotorslandskap i Glashuset på Odelbergs väg. Grannar
och arbetskamrater
är skolkansliet, musikskolan och kulturkontoret.

Breddidrottsläger
Bidragsfrågor
Simskolan i Grisslinge återupptogs sommaren 1983. I samarbete med Stockholms

Grusplanen iBrunn på Ingarö harfått en omklädnadspaviljong. Ett samarbete med Ingarö
IF och pengar ur Juhlinska fonden gjorde detta möjligt.
'
idrottsförbund
och lokala föreningar ordnades ett "Breddidrottsläger"
i Hemmesta.
Det är fritidsnämnden
som numera sköter
bidragen till pensionärs- och invandrarföreningarna.
Kiosken vid Södersvedsbadet har för första gången drivits kommunalt. Fritidskontoret och skolans Ungdomsgrupp
samarbetade med lyckat resultat.

Läs "Fritidsnytt' ,
som innehåller information från fritidskontor, kulturförvaltning och föreningar i Värmdö. Fritidsnytt kommer hem till
Dig sista veckan varje månad.
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I augusti konstaterades dock att det inte
fanns ekonomiska möjligheter att klara av
de merkostnader
under de första tio åren
som ett eget gymnasium skulle medföra.
Skolstyrlesen etablerade dock i december
ett samarbete med Nacka kommun för att
underlätta
skolgången
för kommunernas
gymnasister.

Skoldirektör
Sten Sandström

Skolstyrelsen
D Tre ärenden dominerade styrelsens och
förvaltningens
arbete under 1982 - och
samma ärenden har stått i centrum för verksamheten även under år 1983
• ungdomsarbetslösheten
• gymnasieundervisningen
• högstadieundervisningen

vid ö-skolorna

U ngd O msarbetslösh eten
har drabbat flera under år 1983 än under
1982 men i gengäld har kommunens förmåga att möta problemen blivit bättre. Ungdomsgruppen på Villagatan har med Kom-

Högstadieundervisningen
I nystartade Lillskolan, som ligger i gamla
kommunalhuset i Ångsvik, samarbetar skolan och sociala.
vux som huvudman och med SSA-sekreteraren som samarbetspartner
administrerat
och genomfört en mångsidig och effektiv
verksamhet
med och för den arbetslösa
ungdomen.

Gymnasieundervisningen
i hemkommunen
för Värmdöungdomarna
blev utrett i december 1982. I början av år
1983 beslutade skolstyrelsen hemställa hos
fullmäktige att om möjligt få utrymme i
kommande budgetar för en gymnasieskola i
anslutning till Kvarnbergsskolan.

D 1983 har inneburit mycket arbete för
den tekniska förvaltningen. Kommunen har
en investeringstopp
under 1983 och 1984.
Stora projekt har färdigställts eller är på väg
att bli klara.
Bussterminalen
i Gustavsbergs Centrum
och omläggningen
av Skärgårdsvägen
och
Bleksängsvägen
blev klara tidigare än beräknat. Förhållandena
i Centrum har därigenom blivit avsevärt bättre.

Bandklippning när bussterminalen i Gustavsbergs Centrum
invigdes i december 1983.
Värmdös kommunalråd Göran
Lundgren (t. v.) och SL:s vd
Ingemar Bäckström.

Kommunen tog över
AB Gustavsbergs ledningsnät
En stor om- och tillbyggnad av Gustavsbergs reningsverk i Tjustvik startade 1983.
Reningen förbättras
väsentligt och verket
får en möjlig belastning på upp till 13 500
personer och kan ta emot den framtida utbyggnaden av Mossenområdet.
Under året
har också en delledningssaneringar
i Gustavsberg utförts.
I samband med ett markförvärv förband
sig Värmdö kommun att före utgången av
1983 utvidga sitt verksamhetsområde
för
vatten och avlopp att även omfatta AB Gustavsbergs ledningsnät. Kommunen förband
sig också att överta skötseln av detta nät inom samma tid. Fr o mden l september 1983
sköter därför kommunen hela nätet. Den
ekonomiska regleringen är inte klar. Övertagandet innebär ett betydande merarbete
och behov av sanering.
Reningsfrågan
för Sand hamn har nått
fram till jordbruksdepartementet
eftersom
naturvårdsverket
överklagat länsstyrelsens
beslut.
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vid

ö-skolorna kom igång och visade sig vara så
löftesrik att även skolan på Runmarö ville
deltaga i projektet. Med vederbörliga tillstånd från utbildningsdepartementet
har vi
nu högstadieundervisning
vid samtliga öskolor.
Även om verksamheten inom skolstyrelsens domäner mest har visat vad man trots
allt kan utföra i ljuset av knapphetens kalla
stjärna, så investerades en del pengar i ombyggnad och restaurering av gamla kommunalhuset i Ängsvik . Investeringen medförde
en intressant
samverkan
förskola-lågstadium-fritidshem
samtidigt som man löste
problem i samband med en tillfällig elevökning vid Kyrkskolan - och charmigare lokaler än de som finns i Lillskolan i Ängsvik,
de får man leta efter, även i Värmdö kommun där man ju är bortskämd med sådana.

Hemmestahöjden
Djuröhemmet
Tekniska kontoret har deltagit i arbetet
med nya bostadsområdet
Hemmestahöjden. Kommunen hyr där från hösten 1984
servicehus och barnstugor av Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder.
På Djurö startade en om- och tillbyggnad
av det gamla ålderdomshemmet
Djuröhernmet med tolv nya servicelägenheter och i övrigt en ordentlig upprustning.
Skärgårdsskolornas
upprustning och tillbyggnad avslutades under 1983. Sammanlagt 8.5 miljoner kronor har investerats.

Fastighetsunderhåll
Energisparande
Några fastigheter som bara kostade pengar i drift såldes under 1983. Behovet av un-

derhåll på kommunens fastigheter har ökat
kraftigt under de senaste åren. Kommunen
anställde under 1983 egna hantverkare som
fick arbetslokaler i UHA-byggnaden
vid AB
Gustavsberg.
Kommunens energisparande åtgärder gav
ett mycket gott resultat 1983. Kostnaderna
för olja och el har sjunkit kraftigt.

Ny företagsamhet
i Värmdö
En stor del av arbetet 1983 upptogs med
att ta fram förutsättningarna
för ny företagsamhet i Värmdö. I Skogsbo påbörjades en
utbyggnad av vägar, vatten och avlopp.
Plogiandet, Älvsby, Djurö, Återvall, Stavsnäs Vinterhamn och Ingarö är andra exempel på ett fint samarbete över förvaltningsgränserna som på sikt ger ökad sysselsättning i Värmdö.

Socialchef
Thorwald
Andersson

Socialnämnden
D Ett år är som ett Stenmarksåk, där por. tarna symboliserar årets veckor, det glimrar
till men alla små detaljer hinner man inte
uppfatta. Det idoga vardagsarbetet
syns inte, men väl helheten.

Kommunalhuset
blev Lillskolan
Deltidsgruppen
på
Sandhamn
har
återupptagits.
Det är en samverkan med skolan i nystartade Lillskolan i gamla kommunalhuset
i
Ängsvik . Barn i deltidsgrupp och fritidshem
kamperar ihop med elever i lågstadiet.
Ett fritidshem med enbart eftermiddagsverksamhet har startat i Vik. Det är den första i sitt slag i Värmdö.
Deltidsgruppen
på Svartsö har fått egna
lokaler.
Hemmestahöjdens
bostadsområde
med
servicehus, dagcentral och två barnstugor
med vardera två avdelningar började byggas. Genom kommunfullmäktiges
beslut i
december
1983 läggs äldreomsorgen
vid
Ängsviksgården ned i och med att Hemmestahöjden tas i bruk hösten 1984.

Färdtjänsten är tillför den som är handikappad och har svårt att använda allmänna
kommunikationer.

Kommunfullmäktiges
ordförande
Torsten
Rolf (s) tog, hösten 1983, första spadtaget
till utbyggnaden av Servicehuset Djuröhemmet på Djurö.

Djuröhemmet
bygger ut
Servicehuset
Djuröhemmet
har börjat
byggas ut med tolv nya servicelägenheter
och i den nuvarande byggnaden görs en ordentlig upprustning.
Den vintertid anordnade
äldreomsorgsverksamheten i Runmarö skola har numera
upphört på grund av sviktande gästunderlag
och skolans ökade lokalbehov.

A viösarservice
Ledsagarservice
Socialnämnden har startat avlösarservice
till personer som sköter handikappade
barn
och med ledsagar service till vissa andra
hjälptagare.
Avlösarservicen
har visat sig
fylla ett behov. Behovet av ledsagarservice
är svårare att bedöma, hitintills har den inte
efterfrågats.
Den tidigare försöksverksamheten
med
heminstruktör
för synskadade är numera
stadigvarande
och ligger på arbetsterapeuterna i respektive distrikt.

Samarbete
med landstinget
Ett

närmare

samarbete

har

etablerats

Den kommunala barnomsorgen har byggtsför att ge fårtddrar möjlighet attförvärvsarbeta
eller studera. Samtidigt får barnen en trygg miljö och en allsidig utveckling.
mellan hemtjänstfunktionen
i kommunen
och landstingets
försöksverksamhet
med
sjukhusanknuten
hemsjukvård.
Det förekommer numera också regelbundna samråd
mellan hemtjänst,
primärvård
och långvård.

socialnämndens
områden. - barnomsorg,
individ- och familjeomsorg samt äldre- och
handikappomsorg.
Den skildrar också planerade förändringar.
Planen skall revideras
vart tredje år och vara underlag för nämndens arbete.

Högre
socialbidragskostnader

Sociala
i hela huset

Socialbidragskostnaderna
har stigit de senaste två åren. Det beror bl a på ökade levnadskostnader
och större arbetslöshet och
har i sin tur medfört ökad arbetsbelastning
på socialförvaltningen.
Socialtjänstlagen
började tillämpas 1982.
En verksamhetsplan
har nu gått ut på remiss. Planen ger en samlad beskrivning av

Socialförvaltningen
har numera
hela
Värdshuset till sitt förfogande.
Det finns
en reception på bottenvåningen.
Dessutom
har personalen i respektive distriktsgrupp
samlokaliserats liksom kameralfunktionen.
Omändringarna
har medfört större svängrum men förvaltningen saknar fortfarande
marginalerna för utvidningar.
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Hälso vårdschef
Lennart
Toresjö

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
D En ny lag gäller - Hälsoskyddslagen.
Den ersätter den gamla hälsovårdsstadgan
från 1958 och ger också nämnden ett nytt
namn - mi/jö- och hälsoskyddsnämnden.
Namnändringen
innebär i och för sig inte
några nya arbetsuppgifter.
Den nya lagen år
en ramlag om nämndens skyldigheter inom
hälsoskyddsområdet
med begreppet "sanitär olägenhet"
i centrum. Tillsynsskyldigheten utökas i och med att sjukhem, sjukhus, barnkolonier,
fängelser, skolor mm nu
ingår i nämndens arbete.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Förslag på lokala hälsoskyddsföreskrifter har utarbetats.
De innebär bl a att det krävs tillstånd för
alla typer av enskilda avloppsanläggningar
och för installation av sådan värmepump
som utnyttjar jord-, grundvatten eller ytvatten som värmekälla. Man blir också skyldig
att anmäla planerade grundvattentäkter
inom kommunens skärgårdsdel och kustnära
områden till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avsikten är att nämnden skall kunna ge
råd och anvisningar samt även få kunskap
om vattenkvalitet och problem med inträngande saltvatten.

Bussarna vid SL:s bussuppställningsplats i Grisslinge värms vintertid med en uppvärmd
cirkulerande glykol/ösning. Läckage från kopplingar och slangar förekommer. Risk finns
att detförorenade dagvattnet når och skadar strandområdet vid Grisslingefjärden. Hälsovårdsinspektör Lars Thore/l från hälsovårdskontoret synar.

Badvattnet

fint

I likhet med tidigare år har vårt arbete till
stora delar koncentrerats
till ärenden om
livsmedelshygien, vatten- och avloppshygien, djurskydd och bostadshygien
som för
det mesta föranletts av inkomna klagomål
och tillståndsansökningar
. Vi har tagit cirka
70 badvattenprover
på 20 badplatser och
cirka 150 renvattenprover.
Badvattenkvaliteten har överlag varit bra. Bara på några
ställen har vattnet bedömts som med tvekan
tjänligt. När så varit fallet har vi undersökt
orsaken och tagit kontrollprov.

Köttfärsen

bättre än tidigare

Inom den offentliga kontrollen på livsmedelssidan har vi tagit 120 prover. Kontrollen
inriktas på speciellt känsliga produkter.

Hälsoskyddsföreskrifter för Värmdö
~

D Kommunfullmäktige
har fastställt
lokala
hälsoskyddsföreskrifter
för
V ärmdö kommun. Dessa ersätter den lokala hälsovårdsordningen
som därmed
upphör att gälla.
Föreskrifterna
föreskriver följande:
1. Tillstånd krävs för att anordna enskild avloppsanläggning.
2. Tillstånd krävs för att hålla
nötkreatur,
får eller svin,
pälsdjur och fjäderfä som inte
är sällskapsdjur samt orm inom stads- eller byggnadsplanelagda områden.
3. Tillstånd krävs för upplag av
miljöfarliga produkter typ oljor, lösningsmedel mm.
4. Tillstånd krävs för anordning
som utnyttjar grundvatten, Yt-
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vatten eller mark som värmekälla (värmepumpar).
5. Förbud, med vissa undantag,
mot tomgångskörning
längre
än tre minuter.
6. Det är anmälningsskyldighet
innan
brunn
eller annan
grundvattentäkt
upptages på
öar eller inom en gräns av 500
meter från saltsjöns strandlinje. Tillstånd söks hos miljöoch
hälsoskyddsnämnden.
För ett tillstånd debiteras avgift enligt särskild taxa. (Se
(sid. 15).
Fullständiga lokala föreskrifter och taxa kan rekvireras
från miljö- och hälsoskyddskontoret, tel 0766/321 20.

Provtagningen
har visat att t ex köttfärskvaliteten blivit något bättre. Av 32 köttfärsprover har åtta bedömts som ej godtagbara.

Försurning

av insjöar

Provtagningarna
i kommunens
insjöar
har inriktats
på försurningssituationen.
Nämnden sökte våren 1983 statsbidrag för
kalkning av sex sjöar och fick bidrag för 85
procent av kostnaden för kalkning av två,
Svartträsk och Fiskmyraträsk.
Kalken har
spridits ut i vinter.

Radon
Undersökningen
av radon i våra bostäder
har koncentrerats
till uppföljning och kontroll av de fastigheter som åtgärdats med anledning av tidigare uppmätt hög radondotterhalt. Vi har också gjort markradonundersökningar.
En kartläggning av markradonhalten i hela kommunen är mycket angelägen men kommer troligtvis att ta lång tid
att genomföra eftersom det saknas resurser.

Mögel
Klagomål som vi har fått in visar att mögelproblemet i fastigheterna har ökat avsevärt. Det beror med största sannolikhet på
energisparandet som innebär att luftomsättningen i huset minskar radikalt. Ä ven gamla
vattenskador i kombination med dålig luftomsättning kan orsaka mögelväxt.

Förorenade

vattentäkter

I kommunens tätbebyggda fritidshusområden är de överskuggande problemen förorenade vattentäkter och bristfälliga avloppsanläggningar.
Med hjälp av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
hoppas vi få en bättre kontroll på det och därmed en bättre
miljö.

K ultursekretera-

Bibliotekschef Tina

re Louise Brodin

Lindemalm-Norderheim

Kulturnämnden

Under våren 1983 kunde stadsarkitektkontoret och kulturförvaltningen presentera en bevarandeplan för Gamla Gustavsberg. På bilden: Grindstugatan i Gustavsberg 1914, sett från
Skärgårdsvägen. Det större huset iförgrunden revs 1914.

J:)Il>aIt\ler.llialo
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1l.ttCC·~fuHllclltt6Itreb'iaJII uigiha t~OI1lt.

Sveriges första tryckta bok, Dialogus creaturarum, är en fabelsamling på latin. (Bild:
Kungl. biblioteket)
D Med risk att verka tjatig måste en årskrönika om kulturen i Värmdö absolut
handla om lokaler. Bristen på ändamålsenliga lokaler för huvudbiblioteket
fortsätter
att prägla förvaltningens vardag. Även under 1983 var det en del flyttande som slutade
med att kulturförvaltningens
kansli landade
i landskap i Glashuset och att det visade sig
vara en bra lösning för tillfället. Nära samarbete med skola, fritid och musik är självklart för kulturverksamheten
och underlättas av att man nu delar tak över huvudet.
Nämndens ledamöter har till sina sammanträden fogat en internkurs om bibliotekslokaler.

Bokens Vecka
Kulturkalender
Lokalsituationen
kunde emellertid inte
hindra förvaltningen
från att tillsammans
med landets alla andra bibliotek fira "Bokens vecka" med anledning av att den svenska boken fyllde 500 år. Det var författaraftnar, bokbyte, poängpromenad
och fullt
hus i alla biblioteken i hela kommunen.
Kanske bidrog kulturkalendern
som nu
kommer ut en gång i terminen till att dra
uppmärksamhet
till arrangemangen.

N ya bidragsregler
Folkopera
Nya bidragsrelger
till studieförbunden
förde med sig att man skapade nya möjligheter till kulturaktiviteter
och till dessa hör
Träffpunkt
Centrum,
ett uppskattat
och
återkommande kvällsprogram i Folkets Hus
foaje,
En engångsföreteelse
men desto minnesvärdare sådan var Folkoperans besök med
Carmen. Biljetterna tog slut på åtta minuter
(!) men då hade musikskolans elever försäkrats om åttio biljetter så föreställningen sågs
av mycket ung och mycket tacksam publik.

len på öarna i dagarna tre som resulterade i
att namnet utlåningsstation
hädanefter byts
ut till ö-bibliotek. Så det så!

Långdansen i Gustavsberg ingår i kulturnämndens många nya program och som är
ett resultat av samarbetet med studieförbunden.

Långdans
Bevarandeplan
Långdans och barnteater har också ingått
i de många "nya" programmen som är ett
resultat av samarbetet med studieförbunden, inget nämnt och inget glömt som sig
bör. Under våren kunde stadsarkitektkontoret och kulturförvaltningen
presentera en
bevarandeplan
för Gamla Gustavsberg. Ett
led i kulturnämndens
strävanden att så småningom få ett kulturminnesvårdsprogram
för hela kommunen.

Diverse ju bileum
Ö-biblioteken
Att Djurö kyrka fyllde 300 år och Musiksällskapet 10 år berörde natuligtvis också
verksamheten
liksom många andra evenemang som kommunens
strävsamma föreningar aktivt bidrar till.
Utlåningsstationerna
på öarna har fått
upprustning.
På sina håll med nya lokaler.
Det hela kulminerade i en kurs för persona11

Trots en svår budgetomgång
kan vi hålla oförändrad skatt,
d s 16:- för sjunde året i rad.
Tack vare besparingsarbete,
senareläggning av vissa investeringar men framförallt genom
att plocka fem miljoner kronor
ur våra fonder kunde kommunen
få 1984 års kostnader och intäkter att gå ihop.
Det fanns därmed utrymme
för många viktiga satsningar,
t ex utbyggnad av reningsverket i
"Gustavsberg, om- och tillbyggnad av Djuröhemmet och utbyggnad av barn- och äldreomsorgen i nya bostadsområdet
Hemmestahöjden.
Fastän många faktorer pekar
på att vi efter flera år av målmedvetet sparande nu hamnat på rätt
kurs ekonomiskt
sett, tyder
prognoser för de närmaste fem
åren på att vi även i fortsättningen måste hålla igen för att kunna
möta framtida åtstramningar i
samhällsekonomin.

FÖRDELNINGEN

Verksamheternas
nettokostnader
84-års budget

MARK OCH
BOSTÄDER
21 %
>.
35.0 Mkr
KULTUR

Det våras för budgeten!
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Mark och bostäder
Energi, vatten och avfall
•
•

•
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Brukningsavgifterna
för vatten och avlopp höjs med fyra procent.
Nästan 15 miljoner kronor finns upptaget för investeringar inom kommunens
vatten- och avloppsnät. Största delen av
kostnaden hänger samman med koncessionsnämndens
dom om utbyggnad av
reningsverket i Tjustvik och överföringsledning Ingarö-Ålstäket-Fruvik.
Hemmesta Centrum får en ny dagvattenledning.

•
•
•

Fritid
•
•

Fritidsförvaltningen
får pengar för vassbekämpning vid Östersjöviken.
Pengar har avsatts för nya omklädningsrum vid Ekvallen och Sjösala idrottsplatser.

•
•

Djuröhemmet
byggs
ut med tolv
servicelägenheter .
Kommunalhuset
renoveras en smula.
Fastighetsavdelningen
installerar
inbrottslarm i vissa barnstugor och andra
kommunala lokaler.
Fasaden på Lugnets barnstuga renoveras.
Fr o m hösten 1984 hyr kommunen
barnstuga, servicehus mm i Hemmestahöjden av Stiftelsen Gustavsbergs
Bostäder.

------------

----

Gatu- och park
•

•

•

•

•

•

Kurvan på Björnskogsvägen
vid Styrmannens barnstuga byggs om och likaså
trappan
upp till Nelsonstigen
från
Domusparkeringen.
När den nya vägen från motortrafikleden förbi Gula Porten byggs skall vissa
va-ledningar läggas om. Kommunen ersätter då det mervärde
de nya valedningarna får.
Under 1984 börjar man bygga till parkförvaltningens
lokaler i Mörkdalen vid
Skeviksvägen.
I samband
med planläggningen
av
Brunns Centrum görs kompletterande
arbeten på vägar och utfarter mot allmän
väg.
När landstingshuset
byggs i Gustavsbergs Centrum flyttas minigolfbanan
i
Folkets Park.
Det blir ny väg till Ekvallens huvudentre
och till omklädnadspaviljongen
där.

Skolan
•

•

•

•

Budgetramen för 1984 ger ingen möjlighet till personalökningar
inom skolornrådet. Ändrade statsbidragsregler
medför snarare en minskning på lärarsidan.
Planerad utbyggnad av gymnasium inom kommunen skrinläggs tills vidare på
grund av medelsbrist.
Skolskjutsarna tar en stor del av budgetkakan och är för 1984 beräknad till cirka
3.5 miljoner kronor. Anledningen är att
elevtätheten ökar utanför de tätbebyggda områdena, medan däremot centralorten Gustavsberg visar ett minskat elevunderlag. Hela skolskjutsfrågan
utreds
för att få ner kostnaderna.
Nytt på skolschemat är utbildning i datakunskap
för högstadieelever.
Såväl

•

•

•

Kvarnbergsskolan
som Hemmestaskolan förses med datorer.
Den största externa posten i driftbudgeten är ersättningen till andra kommuner,
främst Nacka och Stockholm, för våra
gymnasieelever.
Denna kostnad beräknas till cirka 10 miljoner kronor. Hyran
för elevbostäderna
i Sickla höjs med 50
kronor per månad och elev fr o m l januari 1984.
En avgiftshöjning
noteras även för undervisning i musikskolan, där terminsavgiften fr o m l januari är 125 kronor.
Inom uppföljningsansvaret
för ungdomar utan arbete planeras oförminskad
verksamhet.
Åtgärderna
omfattar numera även förmedling av platser i den s k
ungdomslagen

Kultur
•
•

•

Kulturförvaltningen
får en liten personalökning, sammanlagt en kvarts tjänst.
Munkmora
kvartersbibliotek
minskar
sitt öppethållande med fem timmar i veckan till förmån för Stavsnäs utlåningsstation.
Sagostunderna på huvudbiblioteket
dras
in.

Social omsorg
•
•
•
•
•

Socialkontoret utökas med en trekvartstids kanslist
Hemtjänsten
utökar med ytterligare ett
vårdbiträde
Hemmestahöjdens
daghem tas i bruk
hösten 1984.
Familjedaghemstaxan
ändras.
Ängsviksgården
läggs ner i samband
med att servicehuset och lokaler för hel-

•
•
•
•

inackordring
i Hemmestahöjden
tas i
drift under hösten 1984.
Den kommunala subventionen för fotvård tas bort.
Socialbidragskostnaderna
har mer än
fördubblats jämfört med budget 1983.
Psykologtjänsten
utökas
med
tio
timmar.
Resurstjänsterna
utökas

Teckningar: Mikk Noodapera
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VA-taxan
Värmdö kommunfullmäktige
har beslutat om höjning av va-taxorna. Beslutet innebär att 1983 års taxor uppräknas med 4 procent från den 1 januari 1984 varvid följande taxor fastställts.

••••••••••••••••
••
• Ett litet tips!
:
•

Klipp ur och
spar detta uppslag.

:
•

•
•
•••••••••••••••

Anläggningsa vgifter
§ 5 mom 1 a)
b)
c)

Grundavgift
Avgift/m2 tomtyta
A vgift/m2 va-våningsyta

Brukningsavgifter
§ 13 moms 2

Avgift för
undervisning i
musikskolan
A vgiften per termin 1984 för undervisning i musikskolan
är 125 kronor
per familj, oavsett antalet deltagande
elever från samma familj. S k kompanjoniärarverksamhet
i årskurserna två
och tre berörs ej av avgiftsbeläggningen.

Avgift
för

skolskjuts
till lekis
Avgiften för skolskjuts till deltidsgrupp är 240 kronor per läsår med debitering på 120 kronor per termin.

24 480,00 kronor
6,67 kronor
133,50 kronor

Avgift/m3 för
vatten och avlopp

§ 13 mom 4

8,34 kronor

Avgift för
vatten enbart

1 500,00 kronori
bostadsenhet och år

Avgift för
avlopp enbart

1 812,50 kronori
bostadsenhet och år

Avgift för
vatten och avlopp

§ 15 mom 1

§ 15 mom 2

2 335,00 kronori
bostadsenhet och år

Avgift/m3 för
avlopp enbart

6,25 kronor

Avgift/m3 för
vatten enbart

5,00 kronor

Ytterligare information om va-taxan lämnas
avdelning, Jan Spjuth, tel 0766/32 120

av tekniska

kontorets

gatu- och va-

Ny sotningstaxa
gäller från l oktober 1983

Böcker på Komvux

Inställelseavgifter

Elever som studerar
gymnasiekurser
på Komvux får själva betala de böcker
som de önskar behålla efter avslutade
studier.

Helårsbebott
Fritidshus

Hundskatten 1984

Sotningsdistrikt

Anmälan om innehav av hund samt inbetalning av hundskatt - 150 kronor. för 1984 skall ske: Inom 30 dagar från
det hunden uppnått tre månaders ålder
under 1984. För hund som är född efter
30 juni 1984 föreligger dock ej skattskyldighet för 1984.

Anmälnings- och
betalningssätt
För hund anmäld under 1983. Använd
utsänt inbetalningskort.
För tidigare ej
anmäld hund: ring 0766/321 20/229.
Om du inte anmäler din hund i tid blir
påföljden dubbel hundskatt.

14

hus

Distrikt I
Distrikt II
Distrikt III

-

-

22:15 kronor per gång och hus
59:25 kronor per gång och hus

Gamla Gustavsbergs kommun
Gamla Värmdö kommunGamla Djurö kommun

Fr o m 1 juli 1984 blir det antagligen en ändring i kommunens sotningsverksamhet.
Då kommer en ny skorstensfejarmästare.
De två som nu tjänstgör har begärt entledigande.
Den nya skorstensfejarmästaren
utses av brandstyrelsen.

Upplysningar
Fram till 1 juli 1984 gäller:
För distrikt I
För distrikt II
F ör distrikt III

-

tel 0766/306
tel 0766/408
tel 0766/544

47
70
41

-------------"""-~~--c

_--,-------~--------~"'1F'
..

Taxa enligt hälsoskyddslagen m m
Kommunfullmäktige
i Värmdö har beslutat om följande taxa. Den tillämpas fr o m
23 mars 1984. Taxan tillämpas inte på ansökningar inkomna före detta datum.

Inledande bestämmelser
A vgift erläggs för:
• Handläggning
av i 2 § hälsoskyddslagen angivna tillståndsärenden och av kommunen
meddelade föreskrifter
• Kontroll av bad- och dricksvatten
Avgiften innefattar:
- granskning av för prövningen
erforderliga handlingar
- erforderliga besiktningar
- meddelande av eventuella beslut
- annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd
- kostnad för erforderliga resor

Avgifter
l.

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna avloppsanordning enligt 7 § i Hälsoskyddslagen eller l § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
545 kronor

Taxa för familjedaghem
Från l april 1984 ändras taxan för familjedaghem till 1/140 av daghemsavgiften
per timme. Högsta debitering är 140 timmar per månad och barn och för skolbarn högst 98 timmar per månad och
barn.
Upplysningar:
Social kontoret, Tel: 0766/321 20
mån-fre,
tid: 8.30-9.30

Personalluncher vid
skolorna 1984
Soppor, grynrätter och fil kostar 9 kronor. Kött och fiskrätter
kostar
18
kronor.
Skollunchkuponger
finns att köpa på respektive skolor.

Vid årsskiftet
1983/84 var
vi 18.500
Värmdöbor

2. Prövning av ansökan om tillstånd för djurhållning enligt §
2 lokala
hälsoskyddssföreskrifter
430 kronor
3. Prövning av ansökan om tillstånd för upplag enligt 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter
.
430 kronor
4. Prövning av ansökan om tillstånd till värmepump enl 5 §
lokala hälsoskyddsföreskrifter.
380 kronor
5. Provtagning av
- badvatten
- dricksvatten i den offentliga kontrollen enligt livsmedelsverkets kungörelse
om dricksvatten mm
- enskilt dricksvatten och på
den enskildes begäran.
85 kronor
För varje ytterligare prov på
samma ställe och tillfälle.
20 kronor.
Vattenprov inlämnat å miljöoch hälsoskyddskontoret
för
transport till laboratorium.
35 kronor
Analyskostnaderna
tillkommer.

A vgifternas erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller innehavaren mot räkning när denne tillställts miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut eller resultat av vattenprov.

Nedsättning av avgift
Om särskilda skäl föreligger får miljöoch hälsoskyddsnämnden
medge skälig nedsättning av avgifterna enligt denna taxa.

Särskild utredning eller
undersökning
Om ett ärende enligt denna taxa är av speciell natur eller mer omfattande svårighetsgrad och därför föranleder särskild utredning
eller undersökning
får miljö- och hälsoskyddsnämnden uttaga kostnader för detta.
I sådant fall skall miljö- och hälsoskyddsnämnden kommunicera
med den sökande
innan utredning/undesökning
påbörjas:

Ytterligare upplysningar lämnas av miljö- och hälso skyddskontoret i Värmdö tel 0766/
321 20 mån-onsd
kl 08.0017.00, torsd 08.00-19.00,
fred
08.00-13.00.

Avgiftstaxa för hemhjälp
till pensionärer och handikappade
Taxan utgår från den taxerade inkomsten. 1984 års avgifter grundas på inkomst
enligt 1983 års taxering, vilket ju avser inkomsten 1982.
Taxan tas ut som månadsavgift.
Minsta avgift är 30 kronor per månad.
Alla hjälpmottagare
betalar avgift.
Övriga upplysningar lämnas av Socialkontoret,
Britt Ahrenling och Inga-Lill Larsson, tel 321 20, mån-fre
08.30-09.30.
Avgifter
InkomstTaxerad inkomst
Makar
kr/månad
klass
Ensamstående

o
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il

-22.000
22.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-45.000
45.001-50.000
50.001-55.000
55.001-60.000
60.001-65.000
65.001-70.000
70.001-

-37.000
37.001-40.000
40.001-45.000
45.001-50.000
50.001-55.000
55.001-60.000
60.001-65.000
65.001-70.000
70.001-75.000
75.001-80.000
80.001-85.000
85.001-

30
50
60
70
80
90
100
110
130
150
170
190

Ledsagarservice 1984
Avgift för ledsagarservice baseras på hemhjälpstaxan. Personer som inte har kommunal hemhjälp betalar lägsta avgift enligt hemhjälpstaxan dvs 30 kronor.

••

Hemmestahöjden får Angslyckan
och sju rum med helpension
D Ängslyckan kallas den öppna platsen
mellan norra kvarterslokalen
i Hemmestahöjden och högstadieskolan.
Här ska det bli
en naturlig samlingsplats för alla i bostadsområdet - för barn och vuxna, för gästerna
i servicehuset och för eleverna i skolan. Rejäla och robusta grejor ska ge besökarna väl.behövlig vederkvickelse.

Stenträdgård
- En spännande uppgift, säger värmdökonstnären Bengt Berglund.
Han har Bostadsstiftelsens
uppdrag att
svara för den konstnärliga utformningen av
Ängslyckan. Naturmarken
med stenhällar,
som är så typiskt för skärgården och Hemmestahöjden, ska vårdas och utvecklas.
- J ag vill bryta den plana ytan mellan
bostadshusen
och skolan så därför skapar
jag tre kullar, den högsta är tre meter hög.
Framför kvarterslokalen
anläggs en stenträdgård, ett "läggspel"
av stenblock och
träkonstruktioner.
Blocken väljs omsorgsfullt och några är av svart och röd granit. I
stenträdgårdens
mitt står en trästolpe.
- Man ska kunna gå mellan stenarna och
uppleva deras väsen, i solljus och månljus,
torra eller våta eller täckta av snö.
Mer om sina ideer vill Bengt Berglund än
så länge inte avslöja. Tillsammans med husoch trädgårdsarkitekterna
jobbar han nu
fram ett färdigt förslag, som ska presenteras
för Bostadsstiftelsens
byggkomrnitte
och
kulturnämndens
konstgrupp.

Robust vattenkaskad
Ett är emellertid klubbat och klart, nämligen att det blir en utedusch i Ängslyckan.
- Det blir lite mer än en vanlig dusch, en
vattenkaskad
kallar jag den, och en härdig
och robust sådan som tål påfrestningar utan
att för den skull vara tråkig.
Bengt Berglund, 48 år, är värmdöbo.
Åren 1960-75 var han keramiker vid AB
Gustavsberg och förestod även den konstnärliga delen av emaljverkstan
där. Bland
hans offentliga uppdrag kan bl a nämnas
varuhuset PUB:s entre, Nordendalsskolan,
Ultuna lantbruksuniversitet,
Kristallsalen i
Gustavsberg
och
lekhuset
vid
Hästhagenskolan.

Vindflöjlar blir bomärken
För konstnärsmedverkan
i Hemmestahöjden får Bostadsstiftelsen
ett statligt lån
på cirka 200 000 kronor. Pengarna ska räcka till utformningen av Ängslyckan och till
den konstnärliga utsmyckningen i bostadskvarteren.
Varje gård ska få en egen vindflöjel som
genom sin färg och form blir gruppens speciella bomärke och kännetecken. För uppgif16

Ängslyckan ska locka
barn, vuxna och äldre och
bli en samlingsplats
för alla
som bor i Hemmestahöjden.
Tre lägenheter ersätts provisoriskt med sju helinackorderingsrum för pensionärer.
Byggnaden har närhet till
servicehuset. Rummen blir i
bottenvåningen
för bästa
.handikappanpassning.
Tidplanen för hela bygget
håller bra. Servicehuset blir
klart i juli 1984 och de första
lägenheterna i september.
Lägenhetsförmedlingen
startar i början av april och
hyrorna är klara.

terna har lämpliga konstnärer kontaktats.
De ska vara färdiga med sina arbeten lagom
till de första hyresgästerna flyttar in.

Sju enkelrum för pensionärer
I Hemmestahöjden
byggs 30 servicelägenheter varav 20 i servicehuset och tio insprängda i bostadsgrupperna.
En nyhet sedan området började byggas
är att ett helt bottenplan med tre lägenheter
i kvarteret bredvid servicehuset, byggs om
och inreds till sju helinackorderingsrum
för
pensionärer.
Ålderdomshemmet
Ängsviksgården
på
norra Värmdö läggs ner och gäster och personal flyttar till Hemmestahöjden.
Fullmäktigebeslutet,
som togs i december 1983,
föregicks aven omstridd debatt. De styrande socialdemokraterna
planerade och förberedde nedläggning och flyttning. Men de
borgerliga politikerna och vpk ville ha kvar
ålderdomshemmet.
Man enades så småningom om Ängsviksgårdens nedläggning. I
gengäld gick socialdemokraterna
med på att
göra särskildahelinackorderingsrum
för
pensionärer i Hemmestahöjden.

Tillsyn dygnet runt
Vårdformen
innebär tillsyn dygnet runt
och ett helhetspris för all service på samma
sätt som idag gäller på t ex Ängsviksgården.
De sju enkelrummen inreds i ett av låghusens bottenplan.
Gästerna har tillgång till
bad och dusch. Det blir också personalrum,
tvättstuga för veckotvätt och utrymmen för

terapi, samvaro och gemensamma måltider.
Enkelrummen
installeras med larmanordningar.

Personlig omvårdnad
Socialförvaltningen
hyr lägenheterna av
Stiftelsen Gustavsbergs
Bostäder. Utifrån
den enskilde pensionärens behov får kornmunen landstingsbidrag som motsvarar nettokostnaden för vården.
- Med det här vill vi pröva en ny form av
äldrevård för pensionärer med större vårdbehov. Det blir små enheter och personlig
omvårdnad i hemmiljö, framhåller socialnämndens ordförande Sören Svensson (s). I
Upplands-Bro
t ex har man den här vårdformen och där fungerar den förträffligt.

Allt enligt tid planen
Tidplanen för bygget håller bra. Vet Ni
förresten att det går åt 600 000 ljusröda tegelstenar i Hemmestahöjden?
Servicehuset och daghemmet blir inflyttningsklara i juli 1984. Den första bostadsgruppen i september och sedan följer inflyttning i ett kvarter i taget varje månad fram
till sommaren
1985. Lägenhetsförmedlingen startar i början av april. Hyresgästerna
kan välja mellan fyra olika "paketlösningar" med tapeter och golvmaterial i matchande kulörer. Val måste ske senast 15 veckor före inflyttning.

Hyrorna klara
Hyrorna i Hemmestahöjden
är klara och
de gäller till l januari 1986. En tvåa på 46.5
kvadratmeter
kostar, inklusive bränsle och
hyresrabatt,
l 609 kronor i månaden, en
tvåa på 58.5 kvadratmeter l 765 kronor och
en trerummare på 74.5 kvadratmeter 2 149
kronor. Månadskostnaden
inklusive bränsle och hyresrabatt för en fyrarummare på
88.5 kvadratmeter är 2 468 kronor. Hyrorna i Hemmestahöjden
är låga - i genomsnitt 130 kronor lägre i månaden - om man
jämför med motsvarande nyproduktion
på
andra håll runt Stockholm.
Hyresrabatten
ska återbetalas under fem
år med fyra kronor per kvadratmeter och år
räknat från inflyttningsdagen.
Birgit Wahrenberg

Ytterligare upplysningar
Förfrågningar och intresseanmälanHemmestahöjden:
Bostadsförmedlingen i Värmdö kommun, Kommunhuset,
134 00 Gustavsberg, tel: 0766/321 20
växel.
Tel tider mån-fre kl 10-11.00
Besökstider torsdagar kl 14-18.30

Tidplanen för bygget i Hemmestahöjden håller bra.
Kvarteret med servicehus och daghem
(bilden) har hunnit
längst. Så här såg
det ut den 15 mars i
år.

Ä ngslyckan, den öppna
platsen mellan norra kvarterslokalen och skolan, ska
locka barn, vuxna och äldre och bli en samlingsplats
för alla som bor i Hemmestahöjden.
Nedan: Värmdökonstnären Bengt Berglund (t.h.)
har fått Bostadssttjtelsens
uppdrag att svara för den
konstnärliga utformningen av Ängslyckan. Här tillsammans med husarkitekterna Kjell Forshed och
Christina Moorhead.

••

Angsviksgården blir kollektivhus

Ålderdomshemmet

Ängsviksgården läggs ner. Till hösten flyttar personal och gäster till servicehuset i Hemmestahöjden.

D Ålderdomshemmet
Ängsviksgården
på norra Värmdö läggs ner. Till hösten flyttar personal och gäster till servicehuset i
Hemmestahöjden.
Värmdö kommun säljer det gamla hemmet till bostadsrättsföreningen
Bogemenskap i Ängsvik för 675 000 kronor. I köpet
ingår också att föreningen får arrendera cirka tre hektar odlingsbar mark av kommunen.

16 lägenheter
Det som idag är 20 pensionärsrum
med
två gemensamma
toaletter på vardera våningsplanet ska bli 16 små bostadsrättslägenheter och gemensamma utrymmen som
t ex matsal, bastu och musikpaviljong.
Nuvarande l 200 kvadratmeter
byggs ut med
cirka 100 kvadratmeter som ska bli gemensam matsal. Varje lägenhet får dusch och
toalett. Två eller tre lägenheter får dela på

ett frukostpentry.
Middagar äts gemensamt
för alla i huset i storkök och matsal i bottenvåningen. Ett 20-tal vuxna och nio barn
kommer att bo i lägenheterna,
enligt planerna.

Statliga lån
Föreningen har fått löfte om statliga lån
till 96 procent av ombyggnadskostnaderna.
Bostadsstyrelsen menar att det är ett experimentprojekt i utvecklingssyfte.
Det blir en
boendeform med kollektiva inslag som skiljer sig från traditionellt lägenhetsboende.
Projektet ska senare utvärderas.

Byggnadsnämnden positiv
Hur höga de enskilda insaterna blir är ännu inte klart men man tippar att de blir ganska låga eftersom lånen är förmånliga. Ombyggnadskostnaderna
går på tre till fyra

Förslag till exteriör efter ombyggnad (Bild: Formverkstan Arkitektgrupp Ek För)
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miljoner kronor. Byggnadsnämnden
har.
lämnat ett positivt förhandsbesked
till bygget som, om allt går enligt planerna, startar
hösten 1984.
- Just nu detaljstuderar
vi ritningarna
och lägger sista handen vid bostadsrättsföreningens stadgar, berättar Eva Forstadius,
en av medlemmarna i Bogemenskap.

Motverka isolering
Föreningen Bogemenskap, som bildades
1981, vill utveckla det kollektiva boendet.
- Vi vill skapa ett för vanliga människor
värdefullt och icke exklusivt alternativ till
det sätt att bo som vårt samhälle idag kan
tillhandahålla,
framhåller Eva Forstadius.
- Vi vill motverka den isolering som är så
vanlig i det tradtionella boendet.

Kollektivhus accepterat
Det finns Ängsviksbor som inte är särskilt
trakterade
av att få Bogemenskap
till
grannar.
- Det är tråkigt, säger Eva Forstadius,
folk förknippar kanske det kollektiva med
något skumt och flummigt. Vi är en bostadsrätts förening och medlemmarna
har vanliga jobb. Flera arbetar som lärare och inom
barnomsorgen,
en är journalist och några är
tjänstemän och hantverkare.
- Kollektivhus är idag något rumsrent
som man satsar på allt mer, framförallt i utlandet. Många kommuner i Sverige har också börjat med kollektivhus fast i större skala
än Ängsviksgården.
Birgit Wahrenberg

-r

Det planeras 680 nya lägenheter i kommunen de närmaste fem
åren, 51 procent blir i flerbostadshus och resten i småhus.
Så lyder Värmdös bostadsförsörjningsprogram för perioden
1984-88 som kommunfullmäktige klubbat.
Behovet av bostäder i Värmdö
är stort. Bostadsförmedlingen
har idag cirka 720 sökanden varav
hälften saknar bostad. Det betyder att endast de med akuta behov kan få lägenhet genom den
kommunala bostadsförmedlingen.
D Bostadsbyggandet
i Värmdö har sedan
mitten av 1970-talet legat på en låg nivå,
Bortre Hästhagen med 76 bostadsrätter blev
klart 1981 och samma år servicehuset Gustavsgården med 41 lägenheter. Utbyggnaden av Hemmestahöjden
med 256 hyreslägenheter pågår och första inflyttning där
blir i september i år.

Jungmannen i,Gustavsberg

I
r-

I kvarteret Jungmannen som ligger i norra Gustavsberg, byggs cirka 110 hyreslägenheter i Stiftelsen Gustavsbergs Bostäders regi. Bygget, som är en totalentreprenad,
är
ute på anbudsräkning.
Det blir utställning
och utvärdering av anbuden i sommar och
nästa vinter startar bygget. Första inflyttning beräknas bli i november 1985. Husen i
Jungmannen
blir i två våningar. Minst 60
procent av lägenheterna ska kunna nås av
rörelsehandikappade.
Cirka hälften av lägenheterna blir på tre rum och kök eller
störrre. Lägenhetsytorna
begränsas. Många
rum fast små är ledstjärnan.
Det blir också ett daghem med två avdelningar i området. Dagiset i Jungmannen ersätter Mörkdalens
barnstuga.
Lokalerna
där ska rustas upp och disponeras av kommunens gatu- och parkförvaltning.

Dalkarlsgärdet på Djurö
På Dalkarlsgärdet i Djurhamn ska företaget Anders Diös bygga 45 bostadsrätter
i
tvåvånings flerfamiljshus och radhus. Minsta lägenheterna är tvåor och de största är på
fem rum och kök. Byggstart beräknas bli i
slutet av 1984.
Insatsen för en trerummare
blir, enligt
kalkylen, 19-23 000 kronor och månadskostnaden ligger på I 900-2 100 kronor. '
- Vi har annonserat om det här bygget
och fått in ett IOO-tal svar, berättar projekteringsingenjör Åke N ordström på Diös Östra
Bygg AB.
Det är Diös Östra Bygg AB i Norrtälje
som sköter försäljningen av bostadsrätterna.

Stavsnäs 'By
Marken

i Stavsnäs

By ägs av enskilda

680 lägenheter på fem år
Jungmannen och Dalkarlsgärdet
först i tur
tomtägare. Vissa delar av området har kommunalt vatten och avlopp och i enlighet med
en antagen byggnadsplan kan området förtätas med 25 nya hus den närmaste femårsperioden.

Dalhugget på Ingarö
Dalhugget på Ingarö planeras för 60 lägenheter med byggstart 1985. Avloppet klaras med en överföringsledning
från Ingarö
till Ålstäket.
- Vi har inte ännu bestämt om det blir
bostadsrätt eller hyresrätt i Dalhugget, säger
kommunstyrelsens
ordförande
Göran
Lundgren (s). En bostadsutbyggnad
på Ingarö föru tsätter, under alla förhållanden,
en ny barnstuga.

Kolvik
Utbyggnadsplanerna
visar 25 styckebyggda småhus som blir en komplettring till den
befintliga bebyggelsen på Sveavägen och
Kärleksstigen.
Ett byggnadsplaneförslag
för området ställs ut inom kort.

Mörtnäs
Vissa delar av Mörtnäs är lämpliga att
förtäta
eftersom
det finns va-ledningar
dragna i gatan. Ett planförslag, som inlämnats aven privat exploatör, visar 15 grupphus vid Västerleden. Stadsarkitektkontoret

utreder för närvarande
bygga där.

möjligheterna

att

Haghulta
Haghulta
ligger mellan Ålstäket
och
Hemmesta.
'Nuvarande
byggnadsförbud
försvinner när överföringsledningen
till reningsverket i Hemmesta blir klar.
Först av allt måste markfrågorna
lösas.
Därför görs en planutredning om möjligheterna att bygga ett antal en bostadshus och
radhus inom delar av Haghulta.

Mossen
Mossenområdet,
som sträcker sig från
Gustavsberg i väster till Mörtnäs i öster, är
kommunens
stora utbyggnadsområde
på
denna sida sekelskiftet.
Marken ägs av
Värmdö kommun.
En områdesplan
för den första utbyggnadsetappen,
Ösbydalen,
åskådliggör
ca
800 lägenheter i flerbostadshus.
Under den närmaste femårsperioden räknar kommunen med att bygga 230 lägenheter i Mossen.
- Tidpunkten för igångsättningen
i området är osäker och beror på den framtida
efterfrågan av bostäder i Värmdö, säger Göran Lundgren.
Birgit Wahrenberg
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Hobby lokaler
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Fasad mot nordväst. Djurohemmets utbyggnad och renovering. (Bild: Arkitektfirma SB Jonson)

Tolv nya lägenheter i Djuröhemmet
o

Servicehuset
Djuröhemmet
i Djurhamn bygger ut med tolv nya lägenheter och
fyra redan befintliga byggs om och får bl a
dusch och toalett.
Det blir också nya terapilokaler och köket
totalrenoveras.
De nya lägenheterna är på 60 kvadratmeter, har två rum och kök och är handikappanpassade.
Byggnadsarbetet pågår och beräknas vara
klart i november i år.
Ombyggnaden går på 10.8 miljoner kronor, 8 miljoner är statliga lån. Resten tar
kommunen ur egen ficka.

Lotta Burenius, föreståndare på Djuröhemmet,
tycker
att byggnadsarbetena går smidigt.
- Vi blir inte särskilt mycket störda,
åtminstone inte ännu så länge, säger
hon.

Larmknappen ger trygghet i hemmet
Kommunen installerar trygghetstelefoner
D Blir Du hastigt sjuk, gör Dig illa eller
måste få tala med någon för att få brådskande hjälp av annan anledning, tveka inte utan
tryck genast på en larmknapp och vänta på
svar!
En trygghet för äldre och handikappade
och ett tillskott i kommunens servicearbete
är trygghetstelefonen,
som Värmdö kommun sedan något år tillbaka satsar på.
LM Trygghetstelefon
(LMT) är en telefon tillsats med direktanrop till en hjälpcentral, som i Värmdö kommun finns i servicehuset Gustavsgården,
Gustavsberg.

under 1983 och planerar
många i år.

Femton nya apparater i år
Trygghetstelefonen,
som betalas av kommunen, kostar cirka 4 000 kronor per styck.
Värmdö kommun installerade 15 apparater
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Hjälpcentral i Gustavsgården
LMT -apparaten
är en tillsatsplatta
till
den vanliga telefonen. Man behöver varken
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Trygghet i bostaden
Trygghetstelefonen
är i första hand till
för äldre och handikappade som kan och vill
bo kvar i sina hem men som ibland upplever
otrygghet där.
- Vi går efter behov när vi beslutar om
installation,
säger hemvårdsassistenterna
på socialkontoret.
Vi har t ex personer med
astma eller Parkinsons sjukdom som fått
trygghetstelefon
inkopplade.
Ofta är det
just tryggheten som är det väsentliga.

att montera
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Larmknapp på
telefonstället

lyfta på luren eller slå några siffror, Det räcker med att trycka på den röda knappen eller
på en bärbar larmknapp som man kan ha
runt armledeneller halsen. Larmet går automatiskt till den central som apparaten är ansluten till dvs Gustavsgården.
Via högtalare
kan man tala direkt med centralen, som i sin
tur ombesörjer lämpliga hjälpinsatser.
BW

Taltidningen
Nacka-Värmdöbandet
D Det finns många människor som
inte kan läsa en tidning själva, men som
skulle tycka det var trevligt att veta
vad som händer i den egna kommunen,
Många är synskadade, men många kan
inte läsa av andra skäl t ex sjukdom.
Om du känner någon sådan, så be henne,
eller honom att ta kontakt med informationssekreterare
Birgit Wahrenberg
på
kommunkansliet,
som tillsammans med
Nacka
kommuns
informationsavdelning gör taltidningen
Nacka-Värmdöbandet.
Vi tar gärna emot fler prenumeranter,
och det kostar ingenting.
Tel: 0766/32 120.

D Gustavsbergs Centrum har fått en ny
gågata i och med att kiosk, butik och bank
flyttat in i tillbyggnaden på Domus östra
gavel.
Vägg i vägg med kiosken ligger en offentlig toalett som ska vara öppen på dagtid.
Isommar startar bygget av vårdcentralen.
Den ska ligga mellan Folkets Park och Skärgårdsvägen och uppförs för en kostnad av
35 miljoner kronor. Landstinget har köpt
tomten i Gustavsbergs Centrum av Värmdö
kommun för 100 kronor kvadratmetern.
Vårdcentralen
har en yta på 5 000 kvadratmeter. Där kommer det att finnas vårdcentral, tandvård,
Värmdö Psykiatriska
Verksamhet (VPV) samt apotek.

Kommunen hyresgarant
Det återstår dock 400 kvadratmeter
att
fylla. Meningen var att försäkringskassan
skulle hålla till i lokalerna men de hoppade
av. För att ändå få bygget till stånd går
Värmdö kommun in som hyresgarant för att
täcka en everituell hyresförslust på de 400
kvadratmetrarna,
sets bottenplan.

som för övrigt ligger i hu-

Lätt hyra ut
- Det verkar inte bli några svårigheter
med att hyra ut lokalerna, det är väldigt
många som har visat intresse, säger kom-

Gustavsbergs Centrum har fått en gågata.

En gagata i Gustavsbergs C
O

munstyrelsens ordförande Göran Lundgren
(s). I stället blir det svårt att göra en rättvis
fördelning av ytorna. Vi kommer att presentera ett fördelningsförslag
under våren.
Göran Lundgren hoppas att arbetsför-

medlingen blir en av hyresgästerna.
- Då skulle vi få det permanenta arbetsförmedlingskontor
i kommunen som vi så
länge kämpat för.
Birgit Wahrenberg

Kommunen ordnar Gustavsbergs
avlopp och tar över Folkets Hus
Värmdö kommun tar över AB
Gustavsbergs vatten- och avloppsnät i Gustavsbergs samhälle, och får för det betalt av fabriken med två milj oner kronor plus
Folkets Hus och 1 400 kvadratmeter mark i Gustavsbergs Centrum. Ett 20-årigt problem är därmed löst.
D I stora delar av Gustavsbergs samhälle
har fabriken byggt och ägt ledningsnätet
men har länge velat överlåta det till kommunen. Vatten- och avloppsanläggningar
är
ingenting som företaget vill driva.
Kommunen har varit beredd att ta över
nätet bara ersättningsfrågan
kunnat klaras
ut.
Uppgörelsen innebär att Värmdö kommun övertar vatten- och avloppsnätet i Gustavsbergs samhälle, Folkets Hus och I 400
kvadratmeter
mark i Gustavsbergs
Centrum. Dessutom betalar företaget två miljoner kronor till kommunen.
- Jag tycker det är riktigt att kommunen
är huvudman för avloppsanläggningen
och
med det här avtalet är vi i hamn, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Lundgren
(s). Det är vi som har den rätta kompeten-

sen. Vi tar ju för övrigt emot avloppet i vårt
reningsver k.

Behov av sanering
Ledningsnätet är gammalt och vissa delar
är i stort behov av sanering. Det visar en utredning som kommunen och AB Gustavsberg gemensamt bekostat.
- Några stora saneringspengar
finns inte
i kommunens
budget, framhåller
Göran
Lundgren,
däremot erbjuder regeringens
ROT-program
möjligheter för kommunerna att få bidrag och lån till bl a ledningssaneringar .
BW

Folkets Hus i Gustavsbergs Centrum
byggt 1967, övergår nu i kommunal ägo.

Värmdö Taxi har köpt "Gomorra" på
Skärgårdsvägen 11 av AB Gustavsberg.

Taxi till' 'Gomorra"
D Värmdö Taxi flyttar station och uppställningsplats
från Gustavsbergs Centrum
till huset "Gomorra"
på Skärgårdsvägen 11.
Taxi har köpt det f d bostadshuset mellan
Gustavsbergs Centrum och Baptistkapellet
av AB Gustavsberg. Taxis nya adress blir
alltså Skärgårdsvägen
II. Direkttelefonen
finns numera på Pressbyråns gavelsida vid
bussterminalen.
Värmdö
kommun
bekostar
uppställningsplats nära" Gomorra"
på den mindre
vägen mellan Skärgårdsvägen och Ekvallen.
BW
FOTNOT: Varför namnet "Gomorra?"
Ja,
inte är det syndens näste som det berättas
om i bibeln. En tidigare hyresgäst, för övrigt
smålänning, sade "gomorra"
i stället för
god morgon. Allt enligt en säker källa.
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Så kan Skeviks Gård
utvecklas

Taxehöjning
får inte drabba
skärgårdsborna
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Vid Skeviken på Värmdö ligger Skeviks konferens- och jestgård som ägs och driv~ av
KinjoAB,
D Den nya kurs- och konferensgården
Skeviks Gård strax norr om Gustavsberg
börjar så smått bli trångbodd,
- Vi är mycket nöjda så långt. Vi har en
stor tillströmning av företag som vill ha konferenser här, berättar Kjell Nilsson på Kinfo
AB, som äger och driver Skeviks Gård, Vad
vi behöver just nu är fler grupprum och bastu för våra gäster. Dessutom vill vi sanera
den inre delen av Skeviken så den blir badbar. I planerna ingår också att skidbacken,
som kommunen arrenderar, ska byggas på
med 20 meter och bli 350 meter lång. Den
gamla liften flyttas till en ny brantare backe
och vid bergets fot blir en värmestuga.
Ett aktuellt planförslag visar vilka framtida utvecklingsmöjligheter
Skeviks Gård
har.

Bytte skepnad
Det var förra våren som f.d. Skeviks Friluftsgård totalt bytte skepnad. Kinfo AB
köpte Skevik av AB Gustavsberg och driver
anläggningen. Kinfo är ett företag som arbetar som konsulter med utbildning och utvecklingsfrågor inom näringslivet.

Konferenslokaler
I de gamla ursprungliga
byggnaderna
från 1600- och 1700-talen Munkstugan och
Kavaljersflygeln blev det konferenslokaler.
Huvudbyggnaden
har restaurang för hundratalet gäster. Tre längor med 60 rum och
sju stugor för gäster och konferensledare
har byggts strax norr om huvudbyggnaden.
Från restaurangens lusthus vilar blicken
över skärgårdsmiljön
och farleden in till
Stockholm. Skeviks Gård har också öppet
för olika slags festvåningsverksamheter.
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Utvecklingsmöjligheter
- Det aktuella planförslaget,
som är
mycket ambitiöst, visar vilka utvecklingsmöjligheter Skeviks Gård har.
- Som det kan komma att se ut i en framtid om vi finner det lämpligt, påpekar Kjell
Nilsson. En sådan här plan är ju ett sätt att
samordna och få grepp om hela områdets
utvecklingsmöj Iigheter.

Nya övernattningsstugor
Planen visar sju nya övernattningsstugor
nordost om huvudbyggnaden.

Hörsal
Längs allen mot Skeviken, ska enhgt planerna, en hörsal för cirka 120 personer få
ståta, en förvaltarbostad,
motionsbyggnad
och förråd ryms också. Ytterligare en gäststuga med ett 20-tal rum kan få plats sydost
om de gäststugor som redan finns idag.

Ny kontorsbyggnad
I anslutning till skidbackens p-plats kan
en kontorsbyggnad
med 30 arbetsplatser få
byggas.

Viken saneras
Den inre delen av Skeviken saneras och
görs
badbar.
En
kombinerad
gästhamn/badbrygga
ingår också i planerna.

Grupprum och bastu i år
Kinfo AB hoppas kunna bygga bastu och
grupprum redan till sommaren medan den
övriga utbyggnaden än så länge ligger på
framtiden.
Birgit Wahrenberg

D Landstingets
trafiknämnd
har lagt
fram ett förslag på hur godstrafiken i glesbygden ska se ut i framtiden. Godstrafik förekommer genom SL:s försorg och i Waxholmsbolagets
regi. Man förespråkar
inte
några revolutionerande
förändringar
och
ganska få konkreta åtgärder. Förslaget går
bland annat ut på att SL:s godstrafikservice
ska hållas på ungefär samma nivå som tidigare, och att man bör fastställa enhetliga
godstaxor och viktbegränsningar
för hela
länet. SL:s östra trafikdistrikt,
dit Värmdö
hör, har en godsbil som trafikerar linjen
mellan Slussen och Ingarö, Djurö samt
Värmdö.

Godstaxan
Värmdö kommun har i sitt svar betonat
att en eventuell höjning av godstaxan inte
får drabba den fasta skärgårdsbefolkningen. Transporter
till dagligvarubutiker
bör
prioriteras, då man anser att det är viktigt
med en levande skärgård.
Vad gäller viktbegränsningen
på bussar så
tycker kommunen att den ska fastställas till
den nu gällande gränsen på 30 kilo per kolli.

Godsinlämning
Den ökande godstrafiken
till Stavsnäs
Vinterhamn är en fråga som måste lösas.
Kommunen anser att en godsinlämning vid
Stavsnäs, i samband med den planerade utbyggnaden av Vinter hamn, vore något för
landstinget att tänka på. Den åsikten kan ses
som ett svar på landstingets förslag på att
dylika inrättningar
bör vara kornmunens
sak att ombesröja.

Cykel på bussen
SL Östra Distriktet uppger att det går bra
att ta med sig cykel på busslinjen 439 i sommar också. Värmdö kommun föreslår att
den här försöksverksamheten
permanentas
och utökas till att gälla även bussarna 433
och 434.
Ylva Bexell
Praktikant på redaktionen

Kommer Värmdö kommun bli
tvingad att lägga ner 6 miljoner
kronor på att bygga ett reningsverk på Sand hamn ?
Det återstår nu för regeringen
att ta ställning till.
Värmdö kommun saknar idag
ekonomiskt utrymme för ett reningsverk i Sandhamn.

Avloppet på Sandhamn

blir regeringsfråga

D Länsstyrelsen har gett Värmdö kommun tillstånd att släppa ut orenat avlopp i
havet från Sandhamn
ytterligare fem år
fram t o m 1988. Därefter måste avloppet
underkastas höggradig rening.
Länsstyrelsens beslut har upprört naturvårdsverket som överklagat till regeringen.
Naturvårdsverket
tycker att kommunen
gott och väl kunnat planera in pengar för ett
reningsverk på Sandhamn.
Kommunens ovilja att bygga reningsverk
på Sandhamn beror bl a på att man de närmaste åren ska investera cirka 25 miljoner
kronor på bättre avloppsrening i Gustavsberg, Hemmesta och på Ingarö.

Ekonomiska
förutsättningar

saknas

- Det finns idag inga som helst ekonomiska förutsättningar
att Värmdö kommun inom, av naturvårdsverket,
angiven tid kan
göra en investering i ett nytt reningsverk,
framhåller
kommunen i sin skrivelse till
Jordbruksdepartementet.
- Ur miljövårdssynpunkt
anser kommunen fortfarande att kostnaden är för stor.
Den recipientexpertis
som på uppdrag av
kommunen bedömt nyttan med ett reningsverk är också av samma uppfattning.

Ingen
sanitär olägenhet
Avloppet på Sandhamn renas i sIamavskiljare som kommunen
installerade
på
1950-talet. De sanitära olägenheterna
upphörde 1977 då avloppsrören förlängdes ut i
farleden så att utsläppen kom att ske på 17
meters djup.
- Avloppsreningen
på ön är idag otillfredsställande
eftersom det enligt miljöskyddslagen krävs en längre gående rening

än slamavskiljare,
säger Värmdös hälsovårdschef Lennart Toresjö.
- Men vi anser att det inte är fråga om sanitär olägenhet eftersom prover visar att
vattnet är tjänligt.
Naturvårdsverkets
överklagande till regeringen är nu ute på remiss hos länsstyrelsen,
Fiskeristyrelsen och Värmdö kommun.
Sedan återstår det för Jordbruksdepartementet att ta ställning.
Birgit Wahrenberg

Tandkliniken på Djurö redo
håller två behandlingsrum
och väntrum.
- Djurökliniken
satsar särskilt på förebyggande vård, bl a instruktion om munhygien, säger Björn Björnström på landstingets tandvårdsnämnd.

Runmarödoktorn
får nya lokaler
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Personalen på Folktandvården i Gustavsberg tjänstgör tillfälligtvis på Djurökliniken medan
lokalerna i Gustavsberg repareras. Fr v Birgitta Sundström, Barbro Madison, Inga-Britt
Carlsson och Göran Harbom.
D Landstinget
har i vinter öppnat en
tandklinik på Djurö. Den ligger strax söder
om reA-butiken
i Djurhamn.
För 27 000 kronor har man köpt marken
av Värmdö kommun.
Landstinget
och kommunen
delar på

kostnader för exploatering,
ledningar och
vägarbeten.
En halvtidsanställd
tandläkare
och två
sköterskor är knutna till kliniken, som fullt
utrustad kostar cirka en miljon kronor.
Huset är på 120 kvadratmeter
och inne-

D Landstinget har planer på att öppna en filialmottagning med läkare och sköterska på
Runmarö och man undersöker nu vilka lokaler som kan vara lämpliga att vara i. Pengar för en filialmottagning
finns avsatta i
landstingets budget för 1984.
Det utrymme i Runmarö skola, som läkaren för närvarande
disponerar,
behöver
skolan själv.
- Vi hoppas kunna öppna mottagningen
så snart som möjligt. Det hänger bara på hur
snabbt det går att lösa lokalfrågan, säger Sören Svensson (s), värmdöbo och suppleant i
Södra Sjukvårdsstyrelsen
i landstinget.
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Det är i Värmdö
uppfinnarna finns

Rivstart för
Starta Eget
o

Kristallsalen i Folkets Hus var fylld
till sista plats på den STARTA EGETträff som Värmdö kommun,
Utvecklingsfonden och Första Sparbanken ordnade i slutet av förra året. Att döma av
intresset kommer vi att få många nya företag i Värmdö framöver.
Deltagarna
fick goda råd av andra
som just tagit det första steget och blivit
företagare. Sparbanken och revisorn gav
också tänkvärda tips.
För dem som var med på STARTA
EGET-träffen
eller andra som tröttnat
på att vara slavar i andras tjänst kan en
STARTA EGET-kurs vara modellen.
Vänd Er till Företagsservice,
Värmdö
kommun och tala med Jan Nyström, tel
0766/321 20. Vi kan också bistå med
rådgivning och allmän information
till
företagsstartare.

L!
Djuröborna Lykke Olesen (t h) och Per Boman har dragit igång verksamheten, som ska ge
uppjinnarna i Värmdö en möjlighet att utveckla sina ideer.
D I Värmdö finns många uppfinningsrika människor inom skilda områden. Nu har
de gått samman i en förening - Värmdö
Uppfinnarna
- som samlat ett 25-tal medlemmar. Kommun- och bankfolk är också
med på ett hörn.
- Vi tror att potentialen i Värmdö är som
ett nyupptäckt
oljefält, säger föreningens
initiativtagare djuröbon Lykke Olesen, som
driver företaget Olesen & Lindgren Innovatörer AB. Tillsammans
med Per Boman,
också djuröbo och sprängämnesexpert
på
Nitro Nobel, har han dragit igång verksamheten som ska ge innovatörerna
i Värmdö
möjligheter att utveckla sina ideer.

Kan öka sysselsättningen

I

l

Föreningen ska ta tillvara och förmedla
samhällsnyttiga,
kommersiella och tekniska
ideer och kan på så sätt bidra till att stärka
och höja sysselsättningen i Sverige och förhoppningsvis i Värmdö.
Värmdös kanslichef Bo Nilsson är med i
föreningen.
- Här i Värmdö finns en mängd kunnigt
folk. Kommunen satsar sedan en tid tillbaka
på en näringspolitik med småföretagare och

vi hoppas att det ska ge sysselsättning i kommunen, säger han.
. Kommunen stödjer föreningen i allmänhet och hjälper till med lokaler.

Ideu tveckling
Medlemmarna
i Värmdö Uppfinnarna
ska bistå varandra med olika kontakter och
med allt från ideutveckling till marknadsföring och exploatering av slutliga produkter.
- Vi vill vara en kunskapsbank
för tekniskt kunnande, framhåller Lykke Olesen.

Medlemsregler
Den som har gått och klurat på en ide ska få
hjälp hos Värmdö-Uppfinnarna.
- Vi ska kunna kunna lita på varandra.
Föreningen är allvarligt menad och vederhäftig. Vi har speciella regler för medlemskap. Man måste väljas in för att bli
medlem. Juridiska personer som vill stödja
föreningen kan få passivt medlemskap.
Ytterligare upplysningar om Värmdö
Uppfinnarna
lämnas av Värmdös kanslichef Bo Nilsson, tel 0766/321 20.

Haka på
Karbin-projektet!
D Är Du en småföretagare som skulle
behöva få tillfällig hjälp med att utveckla Dina produktideer.
marknadsföring
eller något annat inom Ditt företag? Då
kan KARBIN vara något för Dig.
KARBIN-projektet
är samlingsnamnet på en verksamhet som går ut på att
småföretag kan få "låna" kvalificerade
tjänstemän från andra företag. Det kan
vara inom de mest skiftande områden
där småföretagaren
behöver en samrådspartner . Tiden kan variera från någon
vecka upp till ett år. Kostnaderna för att
"låna" en tjänsteman är i princip lönekostnader på det ordinarie företaget där
vederbörande fortfarande är anställd.
Det är ett försöksprojekt
som Nacka
kommun bedriver tillsammans med länets Utvecklingsfond.
Även företag i
Värmdö är välkomna att utnyttja möjligheterna att "låna" personal.
Ta kontakt med Nacka kommun, Anders Bååth, tel 08/718 92 08 eller Erik
Ripsäter, tel 08/71638 SO.

VärmdöUppjinnarna har skajjat sig en egen dekal.

<VÄRMOÖ UPPfINNARNA

I

Organisationen för Uppfinnare i Värmdö

I

I

I
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V ärmdö satsar på näringslivet
V ärmdö kommun
skärper
satsningen på näringslivsfrågor
och erbjuder företag flera attraktiva markområden.
Aktuella
platser är Skogsbo i Gustavsberg,
Återvall
på' Ingarö,
Älvsby-Ploglandet
på Värmdö
och Djurhamn och Djurönäset
på Djurö.
D Flera företag har redan nu köpt mark
av kommunen för att flytta rörelse eller starta nytt i Värmdö.
- Vi vill göra något för att få en mer allsidig sammansättning
av arbetstillfällena
i
kommunen. Flera värmdöbor, än vad som
nu är fallet, ska kunna erbjudas möjligheter
att jobba inom den egna kommunen, säger
kommunstyrelsens
ordförande Göran
Lundgren (s).

Skogsbo
Kommunen överlåter marken med äganderätt till förmånliga villkor. I första utbyggnadsetappen
planeras för sju enplansbyggnader på upp till 1 000 kvadratmeter
vardera.
Gustavsbergs
Glasmäteri,
som
funnits i Skogsbo sedan länge, bygger nya
lokaler som inom kort blir inflyttningsklara. Olesen & Lindgren Innovatörer AB, ett
företag som konstruerar
nya elektroniska
produkter,
flyttar
från Stockholm
till
Värmdö och etablerar sig i Skogsbo.
Likaså gör Videologerna
AB som köpt
2 700 kvadratmeter mark där.
Med cirka åtta anställda flyttar AB Maskinexport i höst från Stockholm till 600
kvadratmeter nya kontors- och verkstadslokaler i Skogsbo. Företaget, som grundades
1916, importerar
och säljer bl a ventilations-, luft- och vätskefilter.
- Lokalhyran i Stockholm skjuter i höjden, så att flytta till Skogsbo blir en radikal
och, som jag tror, bra lösning. Avståndet till
Stockholm är rätt litet så våra kunder där
kommer vi att åka till, berättar Tommy Olsson, Värmdöbo och VD i Maskinexport.

Återvall
Industriområdet
Återvall på Ingarö är
slutsålt. Värmdö kommun har sålt nio tomter till företagare som skall slå sig ner där.
Det är mest byggföretag som köpt mark.
Men det finns också en plåtslagare, ett åkeri,
en elfirma och en företagare med båttillbehör.
Handelsbolaget
O-A Byggen är ett av
Återvallsföretagen:
- Det var ett bra initiativ av kommunen
att sälja Återvallstomterna.
Vi har länge varit intresserade av det här området eftersom
vi finns och verkar på Ingarö. För oss var det
låga tomtpriset av avgörande betydelse, sä-

försörjningen
i Djurö och Stavsnäs efterger Fred Andersson,
Ingaröbo, och en av
som det finns en vattentäkt inom det område
ägarna till O-A Byggen.
som kommunen tar över.
- Det är också bra att flera företagare
finns samlade i Återvall, vi kan ju hjälpa
varandra.
Älvsby-Ploglandet
Redan till sommaren skall O-A Byggen
Älvsby-Ploglandet,
som ligger två kilouppföra en verkstadsbyggnad
på cirka 150
" meter öster om Hemmesta, lämpar sig för
kvadratmeter.
etablering av normal industriverksamhet
av
Stadsarkitektkontoret
har gjort ett plantyp mindre verkstadsföretag.
Där finns reförslag som visar hur arbetsområdet
i Återdan t ex Fagerdala Plastindustri,
en bilvall kan utökas. Förslaget ska ställas ut inskrot, enbussuppställning,
Värmdö Elverks
om kort.
stolpförråd och flera mindre byggföretag .•.
Senast i raden är Upplands Svetsservice AB
Djurhamn
som köpt cirka 6 000 kvadratmeter
mark i
Kommunen säljer cirka 3 000 kvadratmeNora som ligger i närheten fast på andra siter mark intill rCA-butiken i Djurhamn till
dan allmänna vägen. Företaget som har ett
fyra företagare som ska uppföra ett gementiotal anställda, tillverkar rostfria delar till
samt hantverkshus där. De fyra firmorna är
kvarnar.
AN Rör, Djurö Byggtjänst , Löfgrens måleri
Ett aktuellt planförslag visar hur arbetsoch Sven G BoselI AB. Det nya huset blir på
området i Älvsby-Ploglandet
kan expande550-600
kvadratmeter
i ett plan. Där ska
ra. Det är tänkt att industrikvarteren
ska
firmorna ha både verkstäder, kontor och
byggas med enplanshus. Det uppförs också
viss försäljning av måleri- och VVS-varor.
en avloppspumpstation
och avloppet leds
till Hemmesta reningsverk. För 1,4 miljoner
Djurönäset
kronor ska tekniska nämnden anlägga ledningar och vägar i området.
Värmdö har träffat ett avtal om att överta
Planförslaget är utställt fram till och med
mark vid gamla färjeläget på Djurö. Där15 april och kan beskådas på stadsarkitektmed blir det möjligt att bygga en gemensam
kontoret och Hemmestabiblioteket.
kajanläggning intill isfritt vatten för företaBirgit Wahrenberg
gen på Djurö. Samtidigt förbättras vatten-

Vilka delar på kostnaden
för nya Vinterhamn ?
Kommunen söker intressenter
D Värmdö kommun har köpt marken vid
Stavsnäs Vinterhamn och en byggnadsplan
för hela hamnområdet är fastställd.
Kommunen förhandlar med olika intressenter om finansiering av hamnutbyggnaden. Kostnaden för att bygga ut Vinterhamn
enligt planen är beräknad till cirka 5 miljoner kronor men även olika bantningar av ursprungsförslaget
kan bli aktuella. Vägver-

ket och landstinget ställer upp med pengar
för en del av utbyggnaden, men kommunen
söker fler intressenter som kan vara med och
betala. För expansionen av Stavsnäs Vinterhamn krävs också vattendom och den ska
kommunens kanslichef med biträde aven
konsult söka hos vattendomstolen.
Under 1985 beräknas utbyggnaden komma igång.

med "Levande
skärgård"
som är naturvårdsverkets, Skärgårdsstiftelsens,
Utvecklingsfondens med fleras årligt återkommande satsning.
- Vi som bemannade
montern under
mässan tycker att det varit en lyckad satsning. Genom att vi var många som drog vårt
strå till stacken fick vi mycket ut aven förhållandevis blygsam ekonomisk och personell insats av respektive kommun, berättar
Ann-Margret
Yngve på Värmdö kommunkansIi.
- Vi hörde också enbart positiva kommentarer från den strida strömmen besökare.
- Det här var första året vi var med, men
säkert inte det sista, tror hon.
'jo

Kattholmsbyggeriet
ställde ut
Värmdö kommun medverkade iSkärgårdens Turistbyrå på båtmässan iÄlvsjö. Kommunkansliets Amy Yngve talar sig varmjör skärgården och Värmdö kommun. (Bild: A. Yngve)

Värmdö märktes
på Mässan
D Ett nytt inslag på årets båtmässa" Allt
för sjön"
i Älvsjö var "Skargårdens
Turistbyrå"
Bakom denna rubrik dolde sig Stockholm
Information Service (SIS) och kommunerna
Haninge, Nacka, Norrtälje,
Nynäshamn,
Stockholm, Södertälje, Vaxholm, Värmdö
och Österåker .
I en gemensam regional satsning presenterades skärgårdens
möjligheter,
både för
båtfarare och båtlösa. Här fick man båtluf-

fartips, tips på evenemang, övernattningsmöjligheter,
utflyktsmål
mm. Här fanns
också en hel del att hämta för båtfolket, t ex
faktablad över skärgårdens servicevarv och
ett om alla handelsbodar med uppgifter om
avstånd till närmaste brygga, öppethållande
mm.

Lyckad
satsning
Montern

låg mitt i A-hallen

rygg i rygg

Du som var på båtmässan såg naturligtvis
också att Kvarnbergsskolans
båtbyggeri på
Kattholmen var en av utställarna.
Varför fanns Kvarnbergsskolan
med på
en kommersiell båtmässa?
- Ja, den frågan ställde vi oss själva, säger Björn Ubbe, lärare och projektledare
för Kvarnbergsskolan
populära Kattholmsbyggeri. Vi kom fram till att det måste finnas alternativ i alla frågor och då också när
man ställer sig frågan om man ska skaffa sig
ett flytetyg. Kanske inte bara när det gäller
de marina intressen man har, utan när det
gäller all fritid.
- Vi har byggt tio surfbrädor, som kommunens barn nyttjar utan att behöva betala
för sig. Vi har byggt tolv kanadensare, som
vi låter skolungdomar i hela kommunen använda på eftermiddagar och helger, idrottsdagar på skoltid och under sommaren. Vi
har ett antal' 'basketkanoter'
, att låna ut till
yngre barn, som behöver lära sig vattenvana
eller träna sig inför paddling i större farkoster. Vi har modeller av båtar, hydrokoptrar
och svävare, som lämpar sig för radiostyrning. Ja, egentligen har vi stora möjligheter
att ge ungdomar mer sjöintresse, berättar
Björn Ubbe.

Segling och surfing
på skolschemat

Kvarnbergsskolans
(Bild: A. Yngve)
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Kattholmsbyggeri

var en av utställarna på årets båtmässa.

Kvarnbergsskolan
i Gustavsberg
har i
många år haft en undervisning, där eleverna
haft en möjlighet att välja sitt eget schema
på eftermiddagarna.
Då har man gett eleverna möjlighet att segla, surfa, paddla eller att
bygga egna saker man kan använda i vattensammanhang.
Kattholmen har sett många slags skapelser ta form och ofta har tanken fötts av ett
behov som resulterat i en ide. Denna har
man jobbat vidare med och skapat sådant
som både tjejer och killar på egen hand kunnat göra. Det man lagt största vikten vid är
funktionen hos den färdiga grejen. Alla saker behöver inte vara "superbalIt"
designade för att man ska ha kul.
Birgit Wahrenberg

Värmd öryttarna
på ett ställe
Kommunen köper
Evlinge gård
Vad kommer att hända i framtiden med ridsporten i Värmdö, nu när kommunen har köpt Evlinge
gård? Efter alla turer och diskussioner ska nu
Värmdö Ridklubb och Evlinge Ryttarförening sätta sig ned och tala om framtiden tillsammans med
fritidsnämndens ordförande, Börje Frisk (vpk) ..
- Vi har träffats en gång redan och jag uppfattade inte klubbarna som helt negativa till att samarbeta. Vi ska tala om hästköp och rid program inför
hösten och jag hoppas att det ska gå bra, säger han.
D Det var i höstas som frågan blev aktuell. Värmdö kommun ansåg sig inte ha råd
att ge bidrag till mer än en ridklubb i framtiden. Däremot var man beredd att satsa en
miljon på ridsporten som ett engångsbelopp
och hade bl a planer på att lägga pengarna
på en manege i Siggesta, där Värmdö Ridklubb håller till. Efter förhandlingar
med
Fripol Kredit AB i konkurs, som ägde Evlinge gård, övergav kommunen dock dessa
planer och gården kunde så småningom köpas till ett förmånligt pris.

Dåliga kommunikationer
Evlinge, som ligger fem kilometer öster
om Hemmesta vid Trattströmmen,
har en
stor ridanläggning med 65 stallplatser . Dessutom finns cafeteria, teorisal, handikapptoalett och duschar. Den enda nackdelen är
att kommunikationerna
dit är dåliga, men
det ska Värmdö kommun tillsammans med
ridklubben försöka lösa.

rening hade begärt fyra men fick bara två av
nio styrelseposter.

Köpte Evlinge för 2,45 miljoner
I februari klubbade kommunfullmäktige
beslutet om att köpa Evlinge gård med ridanläggning,
mangårdsbyggnad,
rättar bostad, tre bostadshus och uthuslängor plus 95
hektar skogs- och åkermark för 2.450.000
kronor. I och med beslutet blev Evlinge Ryttarförening tvungen att gå upp i Värmdö
Ridklubb.
- Vi har handlat så gott vi har kunnat i
den här känsliga frågan, anser kommunalrådet Göran Lundgren (s).
Han tror inte att klubbarnas sammanslagning kommer att gå friktionsfritt,
men tycker att kommunen har försökt att gjuta olja

på vågorna, när man tillsatt en sam arbetskornmitte som nu ska jobba med planerna
för hösten.

En plats för ungdomarna
- Vad vi vill, fortsätter Göran Lundgren,
är att ungdomarna ska ha en plats att rida på
till ett rimligt pris. Evlinge är en ganska god
affär, dessutom kommer vi att sälja av de
hus som inte behövs för ridverksamheten.
Anne Pagmar, arrendatorn
på Evlinge
som har drivit ridverksamhet i privat regi,
får hela sommaren på sig att flytta ut och
sälja av sina hästar. Samarbetskomrnitten
diskuterar att köpa några av hennes ponnies, eftersom de unga ryttarna har fäst sig vid
sina älsklingshästar.

YB

Satsar på Värmdö Ridklubb
När Värmdö kommun beslutade att köpa
Evlinge gård, ville man träffa avtal med en
förening och då med Värmdö Ridklubb i
stället för Evlinge Ryttarförening.
om att
driva verksamheten på Evlinge. En av orsakerna var att klubben ägde hästar och hade
anställd personal. Evlinge Ryttarförening
kände sig överkörd och menade att Värmdö
Ridklubbs goda ekonomi berodde på kommunala bidrag klubben fått. Så var bråket i
full gång och gav återklang ända ned på
högsradiet där eleverna i Hemmestaskolan
delade upp sig i två läger.
Klubbarna kunde inte .enas om antalet
platser i den nya styrelsen. Evlinge Ryttarfö-

Ridanläggning med stallar i Evlinge.
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Bild: Tomas Hagman Arkitektkontor.

Fågelbro säteri blir konferenshotell
250 kolonilotter och 300 båtplatser
Fågelbro rustas upp och blir
konferenshotell med friskvårdscenter. En marina med 300 båtplatser och 200 hotellradhus. Ett
koloniområde med cirka 250 lotter. Det är en del av planerna i en
mångmiljonsatsning påFågelbro
säteri i Värmdö.
Det' viktigaste för Värmdö
kommun är säteriets upprustning och de arbetstillfällen som
därmed skapas.
D Ett nybildat företag - AB Fågelbro
Säteri - har köpt säteriet av familjen
Winge. De nya ägarna vill restaurera huvudbyggnaden och göra ett kombinerat
konferens- och friskvårdscenter . Den stora ladugårdsbyggnaden
rivs delvis och återuppbyggs pastischrnässigt
som hotell med 150
rum. Cirka 50 rum inryms i statarlängor,
som anknyter till dem.

Omistliga byggnader
som måste bevaras
Fågelbro uppfördes efter rysshärjningarna
1719 av von Höpken i karolinsk stil och hör
till stockholmsregionens
mest karaktäristiskäoch omistliga byggnadsobjekt
från denna tid. Säteriet har inte på länge kunnat bära
kostnaderna för underhållet av huvudbyggnaderna, ekonomibyggnaderna
och omgiv28

ningar. Det har stått klart att man snart måste finna en verksamhet för egendomen som
kan innebära att de värdefulla byggnaderna
och miljön bevaras till eftervärlden och att
ett framtida bevarande tryggas.
På Fågelbro säteri bor idag ett 20-tal hyresgäster och de flesta av dem är uppsagda
till den 30 september 1984 .

HO tellaniä ggnin gen
- ekonomisk bas
Thomas Hagman, vars arkitektfirma
utformat planförslaget,
är en av ägarna.
- Vi vill bevara den kulturmiljö och de
öppna landskap som finns på Fågelbro och
restaurera de gamla I?OO-tals husen, säger
han.
Fågelbros ekonomiska bas för att tillgodose antikvariska intressen är den stora hotellanläggningen
med sammanlagt 400 rum
samt kolonilotterna.
- Företag satsar mer och mer på preventiv hälsovård, framhåller Tomas Hagman.
AB Fågelbro Säteri tror att det finns ett uppdämt behov hos företagare att hjälpa sina
medarbetare till ett fysiskt och psykiskt sundare liv.
- Det här ska vara ett konferenshotell
där man ska kunna få hälsokontroller
och
träningsprogram
utformade samtidigt som
vistelsen kopplas till olika kurser t ex i
språk.
På sommaren när kursverksamheten
till
stora delar ligger nere ska man satsa på turism.

- Vi tror att det här är en bra ide för kommunen. Vi har också uppfattat kommunens
inställning som positiv.

Marina med
300 båtplatser
På Fågelbro säteris ägor finns idag en marina med tillhörande vinteruppläggning
och
reparation.
Denna avvecklas och ersätts
med badstrand. I stället byggs en ny marina
med cirka 300 båtplatser och 200 hotellvåningar vid Tranarö fjärd. I den norra delen
av marinaområdet
läggs en hamnplan med
en byggnad för restaurang och gästhamnsservice. För hotellgäster, båtägare och besökare ordnas cirka 300 bilplaster.

Koloniområde
med 250 lotter
I planerna ingår också att anlägga ett koloniområde med 250 lotter uppdelade på tre
mindre enheter.
Lotterna
blir 300-400
kvadratmeter
stora med en byggnad på 15
kvadratmeter
och en bod på fem kvadratmeter. Varje delområde har en gemensam
byggnad som innehåller torrtoaletter , sopcontainer,
duschar och tvättmöjligheter.
Lottinnehavarna
arrenderar
sin lott av
markägaren på 49 år med arrendeavtal. Iarrendeavtalet informeras och stadgas om vilka tider som det är tillåtet att gödsla, gödselmängder mm i områdena. Detta för att minimera påverkan på intilliggande vatten genom avrinning av gödningsämnen.

Enligt det nu bearbetade förslaget sker ingen avrinning från lotterna till den föroreningskänsliga Storsjön som ligger söder om
koloniområdet.
- Det blir fjärrkolonistugor
med odlingslotter som det går att övernatta i, säger
arkitekt Tomas Hagman.

Upprustningen av säteriet
mycket tillfredsställande
Ursprungsplanen,
som innehöll 400 kolonilotter och 400 nya båtplatser, har i vinter
presenterats
för kommunala
och statliga
myndigheter och varit utställd för allmänheten.
Att Fågelbro säteri rustas upp tycker man
undantagslöst
är mycket tillfredsställande.
Men restaureringen
måste föregås av noggranna byggnadshistoriska
utredningar, anser länsstyrelsens planenhet. Kulturnämnden i Värmdö framhåller att förslaget ska
underställas byggnadsantikvarisk
expertis.
Vidare menar kulturnämnden
att förslaget om att inrymma konferenshotellets
nybyggnad i en pastisch som lånar den gamla
ladugårdens profil och utseende borgar för
att den känsliga miljön kring huvudbyggnaderna inte störs av nybyggnation samtidigt
som ladugårdens
karaktäristiska
inslag i
landskapet på detta sätt skenbart bevaras.
Med tanke på förslagets höga ambitionsnivå vad gäller räddandet och bevarandet av
en värdefull
kulturhistorisk
miljö måste
man ställa sig frågande och tveksam inför
den hårda exploatering i form av koloniområde och marina, understryker slutligen kulturnämnden.

Kritik mot kolonilotter
och marina

U tbyggnaden regleras i
avtal med kommunen

Desom bor runt Fågelbro, både fastboende och fritidshusägare
har reagerat starkt
mot planerna på kolonilotterna
och marinan. Men farhågorna har kommit även från
myndighetshåll och andra.

Enligt planen är det meningen att Fågelbros utbyggnad ska börja med säteriets upprustning och kolonilotterna,
arbetet med
hotell, friskvårdsanläggning
och marina ska
löpa parallellt.
Värmdö kommun har uttalat att Fågelbro
säteri får användas till annat ändamål än
jordbruk, men det är regeringen som i slutänden prövar frågan om förvärvstillstånd.
Kommunen vill för övrigt inte säga något
om områdesplanen förrän utbyggnaden reglerats i ett exploateringsavtal.
- Vårt viktigaste intresse är att det gamla
säteriet rustas upp och att få hit arbetstillfällen, säger kommunalrådet
Göran Lundgren
(s).
- Men det går inte att säga bara det och
inget annat. Min uppfattning är att det måste bli både koloniområden
och marina för
att det skall gå ihop ekonomiskt.
Det exploateringsavtal
som kommunfullmäktige ska ta ställning till på sitt aprilsammanträde är ett ramavtal som reglerar säteriets upprustning och områdets omfattning
av kolonilotter och båtplatser.

Kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd,
landstingets
regionplanekontor,
länsstyrelsens planenhet och Värmdö naturvårdsförening är tveksamma till att förlägga
kolonistugor
i det kvarvarande
orörda
markområdet mellan Våmfjärden och Storsjön. Ett koloniområde
innebär att jorden
brukas mycket intensivt med gödningsmedel. Det finns här stor risk att förorenat ytvatten når dessa föroreingskänsliga
vatten.
En småbåtshamn medför alltid en belastning på vattenområdet
som tilltar genom
ökad tillförsel av olja, bensin och båtbottenfärger.

Biodynamisk odling
på lotterna
Efter planutställningen
har AB Fågelbro
Säteri i samråd med myndigheter och annan
expertis omarbetat
planförslaget
när det
gäller de miljöpåverkande
bitarna.
- Vi har minskat antalet kolonilotter till
250 och omfördelat dem inom tre mindre enheter. Lotterna ska odlas biodynamiskt
så
påverkan på förorerningskänsliga
vatten genom avrinning minimeras. Marinan får färre båtplatser, 300 mot tidigare 400, berättar
Tomas Hagman.

Kommunal insyn
För insyn och kontroll ska, enligt avtalsförslaget, två k omm unala rep resen tan ter ingå i styrelsen för AB Fågelbro Säteri så länge
utbyggnadstiden
pågår. Marken som kolonilotterna ligger på ska överlåtas till komrnunen. Till var och en av de detaljplaner
som ska upprättas görs sedan separata avtal.
B. .
irgtt Wahrenberg

1. Huvudbyggnaderna på Fågelbro bygg-

des av von Höpken på 1700-talet, efter
att ryssarna 1719 bränt ner gården till
grunden.
2. Fågelbro ladugård byggdes 1913. Enligt
planerna skall den rivas och återuppbyggas pastischmässigt.
3. Alla statarlängor på Fågelbro hade
smeknamn. Den här längan kallades
Fläskoset.
4. Kakelugnen i det enda rummet ger fortfarande hemkänsla och skön värme.
29

Ingen brådska
med kommundelsnämnder!
D Utredningen om kommundelsnämnder i Värmdö pågår. Politikerna är tveksamma. Det kostar för mycket och det är ovisst
om människor verkligen blir politiskt aktivare om man inför kommundelsnämnder.
Förespråkare
för kommundelsnämnder
framhåller att medborgarna
får större möjlighet att komma i kontakt med sina förtroendevalda och den kommunala förvaltning.en. Folk får större intresse för att engagera
sig politiskt. Partiarbetet på lokal nivå vitaliseras. Den kommunala verksamheten utnyttjas effektivare. Motståndarna
menar att
kommundelsnämnderna
ökar risken för bytänkande. Små och ganska ointressanta frågor får stort utrymme medan demokratin i
större ärenden försvagas. Byråkratin ökar
och beslutsprocessen
blir tyngre.
De politiska sekreterarna
i Värmdö har
diskuterat kommundelsnämnder:
Margareta Nachmanson (m): Moderaterna har lagt en motion i kommunfullmäktige
om att införa kommundelsnämnder.
När vi
nu tagit del av utredningsinnehållet
är jag
personligen tveksam till om kommundelsnämnder verkligen medverkar till att öka
demokratin.
Kommer fler att engagera sig
politiskt? Räcker de personella resurserna
till för att splittras upp på t ex fyra kommundelskontor?
Är inte Värmdö kommun,
med en befolkning på 18 500, för liten att ha
komm undelsnämnder?
Inger Krarup (vpk): Tanken på att bredda
demokratin är bra. Men jag är tveksam. Ideen om kommundelsnämnder
har inte kommit från folk på gräsrotsnivå. Värmdö, som
är liten kommun, har inga naturliga kommundelsavgränsningar.
p O Larsson (c): Antingen fyra kommundelsnämnder
eller inga alls. Frågan måste
utredas ytterligare särskilt med hänsyn till
kostnaderna.
Sven-Inge Landmark (s): Jag tror på
kommundelsnämnder,
även om det kostar,
och tycker att det skall vara fyra i Värmdö.
Demokratin fördjupas och fler människor
blir förhoppningsvis
intresserade av kommunalpolitiska
frågor. Men införandet av
nämnderna brådskar inte. Vi måste se över
de samordningsproblem
på förvaltningarna
vi redan idag har. Det är också viktigt att
man klarar ut den organisatoriska
uppbyggnaden av kommundelsnämnder.
Lars Carpelan (fp): Syftet är att få fler
människor politiskt engagerade. Vi i folkpartiet har jobbat för ett bättre lokalt inflytande i tio år. Ska det vara meningsfullt med
kommundelsnämnder
i Värmdö måste det
vara minst tre stycken.
H';ns Adelskogh (mp): Vi är positiva till
kommundelsnämnder
i alla former. Besluten skall spridas till dom det berör.
BW
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FARSTAVIKEN

AB GUSTAVSBERG

..

AB Gustavsberg vill
anlägga en stor marina
i Farstaviken
D AB Gustavsberg vill anlägga en marina
i Farstaviken
med plats för 600 båtar,
strandpromenad,
marint köpcentrum
och
båtuthyrning.
Företaget har nyligen presenterat en områdesplan.
- Efter rationaliseringarna
och neddragningarna på grund av den dåliga marknaden
har vi fått utrymme över. Vi vill utnyttja de
tomma lokalerna på ett lämpligt sätt och
med tanke på det skyddade läget här inne i
Farstaviken
skulle ett marint centrum bli
attraktivt både för besökare och invånare,
säger Sture Erixon, VD för AB Gustavsberg.
AB Gustavsberg utgår från att det även är
i kommunens intresse att företag etablerar
sig i fabrikens eljest tomma lokaler. Två företag har redan etablerat sig; Boa Marin och
Två Båtbyggare och en första flytbrygga
kom på plats förra sommaren nedanför
Glashuset på Odelbergs väg.

600 båtplatser
Projekt Farstaviken, som fabriken kallar
sina marina planer, innefattar bl a en utökning från idag 270 båtplatser till 600. Fly tbryggor för 200 båtar läggs ut väster om
Kattholmen där det också blir en mindre
korttidsparkering
för bilar.

Marknadsmässiga priser
Längst in i Farstaviken vill fabriken lägga
ut nya flytbryggor, som på norra sidan, vid

Strandvik ger plats för 230 båtar och på den
södra, vid Gula kontoret, för 120 båtar.
Idag disponerar
Gustabsbergs
två båtklubbar denna del av Farstaviken. De har erbjudits nya platser ute vid Mölnvik. Anställda vid AB Gustavsberg,
som också i fortsättningen vill ha sina båtplatser i Farstaviken, får betala subventionerad
hyra medan
övriga klubbmedlemmar
får betala marknadsmässiga priser. Priserna är idag drygt
350 kronor per plats för motorbåtsägare.
De
nya priserna kommer att ligga på l 5002 000 kronor.
I viken strax öster- om Kattholmen vid
Glashuset anläggs bryggor för cirka 60 båtar. Dessa bryggor skall användas för kommersiellt bruk av de företag som redan hyr
eller kommer att hyra AB Gustavsbergs lediga lokaler.

Kattholmen
På Kattholmen finns idag mastkran, upptagningsanordningar,
ramp samt serviceverkstad med snickeriverkstad
och toaletter
i närheten. Där är planerna att iordningställa ramp för sjösättning och upptagning av
båtar, det blir en kombinerad
mast- och
motor kran samt strandbrygga för jollar och
segelbrädor.
Byggnaderna
på Kattholmen
skall användas till försäljningslokaler
och
motorverkstäder
och eventuellt en brygga
för bränsleförsäljning.

Helikopter landningsplatsen
och lastbåtskajen behålls. Kommunens Kattholmbyggeri, som hyr lokaler på Kattholmen, flyttar
till nya i den s k emballageverkstaden
vid
Odelbergs väg.

Parkeringsplatser
Väster om fabriksområdet
finns en äng
och där planerar bolaget att ordna uppställningsplatser för 200 båtar. På sommaren
används uppläggningsområdet
som parkering för cirka 300 bilar.
Mellan Kattholmen och brandstationen
ordnas parkeringsplatser
för 170 bilar. Parkeringen vid Gula kontoret görs större genom en utbyggnad i vattnet.

Strandpromenad. Köpcentrum.
Längs Farstavikens stränder vill företaget
bygga en strandpromenad.
Den sträcker sig
från området väster om Strandvik, längs
Farstavikens norra strand och ut mot Farsta
slott. Vid strandpromenaden
blir det trädgårdssplanteringar
och där finns också Keramiskt Centrum och båtuthyrning.
I porslinsfabrikens
f d lagerlokal planeras ett
marint köpcentrum.

Strandvik och gamla kvarnen
Strandvik,
fabrikens
representationsbyggnad på västra Farstaviksstranden,
öppnas för allmänheten och byggs till med en
sommarservering.
I den gamla kvarnen
finns planer, att förutom klubblokaler,
ha
någon sorts sommaraktivitet,
som t ex ett
galleri.

Efter 60 år i viken måste de bort. Hyran blir
för hög för vanliga småbåtsägare.
De två
klubbarna,
Gustavsbergs
Segelklubb och
Gustavsbergs Motorbåtsklubb
skulle få betala 135 000 kronor i arrende om året jämfört med dagens 22 500 kronor.
Efter underhandlingar
mellan företaget
och båtklubbarna
är det nu klart att klubbarna får stanna i Farstaviken, i första hand
den här sommaren.
- Vi diskuterar även om klubbarna kan
överta norra delen av Farstaviken,
säger
Bengt Thyren.
Klubbarna har erbjudits plats i Mölnvik
dit deras bryggor i så fall skall flyttas. Fabriken, som äger marken, vill göra fler båtplatser på den mark klubbarna där disponerar. Meningen är att marinas nya båtgäster
ska kunna lägga upp sina båtar på vintern i
Mölnvik.

Gustavsbergarna drabbas
- På grund av de höga hyrorna blir vi
tvungna att flytta till Mölnvik,
säger Hans
Schuldheis, ordförande i Gustavsbergs Motorbåtsklubb.
- Gamla Gustavsbergare som är vana att
kunna promenera till Farstaviken och båten
tycker det här blir svårt.
Mats Benjaminsson är ordförande i Gustavsbergs Segelklubb:
- Det är bra att vi får vara kvar i Farstaviken ytterligare en sommar,
framhåller

han. På många håll är det för övrigt vanligt
att kommunen ställer upp med mark som
klubbarna arrenderar och sköter själva.

Kommunen avvaktar
Planförslaget
har i vinter varit utställt.
Kommunen har ännu inte sagt sitt om det
här projektet.
- Vi kommer att behandla Farstaviksprojektet som ett vanligt planärende och avvaktar nu remissinstansernas
synpunkter
och fabrikens fortsatta planarbete,
säger
byggnadsnämndens
ordförande Rolf Mann
(s).

Förorenar Farstaviken
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
säger i 'jo
sitt svar att en ökad belastning på Farstaviken bör undvikas. Redan idag är viken hårt
förorenad av utsläpp från industri och bebyggelse. En småbåtshamn medför alltid en
belastning på vattnet genom ökad tillförsel
av olja, bensin och båtbottenfärger.
AB
Gustavsberg ska i samarbete med Värmdö
kommun och länsstyrelsen göra ett miljövårds program om företagets påverkan på
miljön. En del åtgärder har redan vidtagits.
Farstaviken måste få möjlighet att återhämta sig innan nya verksamheter påbörjas som
kan påverka vattenbeskaffenheten.
En marina borde också prövas i vattendomstolen,
anser miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Birgit Wahrenberg

Tolv nya stugor iHöjdhagen

Ridanläggning och Farsta slott
En ridanläggning planeras sydost om Farsta Trädgård med cirka 60 hästar, ridhus,
ridplan och inhägnader.
På lite längre sikt talas om att rusta upp
Farsta slott till konferenshotell
med 200
bäddar.

Locka sommarfolket
- När den nya motortrafikleden
förbi
Gustavsberg är klar om ett par år gäller det
att vi har något att locka sommargästerna
med, annars är risken stor att vi mister alla
som idag har vägarna genom samhället, säger divisionschef
Bengt Thyren på AB
Gusta vs berg.

Planerna bearbetas
- Vi håller på att ytterligare bearbeta planerna beträffande t ex bryggornas placering
för att hitta en ännu bättre placering av dem,
säger Bengt Thyren.
- Vi för redan diskussioner med flera
marina företag om en etablering i det marina
köpcentrum vi planerar och intresset verkar
vara stort.

Båtklubbarna får stanna -

i år

Båtklubbarna som nu ligger i Farstaviken
är inte glada. Om fabrikens planer blir verklighet kan de inte vara kvar i fortsättningen.

o

AB Gustavsberg säljer tolv småhustomter i Höjdhagen, Gustavsberg. Byggfirman Funktionshus
AB svarar för förmedlingen och uppför husen i samarbete med
blivande köpare.
En fastställd byggnadsplan
för området
finns.
Husen påminner
om de traditionella
"Höjdhagsstugorna"
men är större och på
fasaden blir det röd lockpanel. Det blir två

hustyper, dels källarlösa på cirka 98 kvadratmeter och dels med hel källare på 125
kvadratmeter bostadsyta plus biutrymmen.
För att sänka kostnaderna får husköparen möjlighet att utföra eget arbete.
De anställda vid AB Gustavsberg får företräde till husen. Byggstart blir i höst
- Vi har redan fått in många intresseanmälningar,
säger Bengt Thyren på AB
Gustavsberg.
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Elever och TV
snackar med varandra

Värmdöflickor
datautbildas för 74.000

Ada Augusta Byron anses vara
världens första programmerare.
Hon utvecklade programmet till
Charles Babboge's "Analytical
Engine" på 1800-talet.
Ada var först, men vad har
hänt med flickorna sen? Inte
mycket egentligen utom i Värmdö, säger den storsinte, där det
sannerligen börjat röra på sig.
D På Kvarnbergsskolan i Gustavsberg utbildas den här terminen 24 flickor iADB och
praktisk hantering
av datamaskiner
och
program. Två flickor från varje 8:e klass i
kommunen
går på datautbildning.
Nästa
termin ska de förhoppningsvis
medverka i
dataundervisningen
tillsammans med lärarna i nian och kommunala vuxenutbildningen.
Regeringen har gett Värmdö kommun
74 000 kronor i bidrag för ett projekt om datautbildning för flickor. Pengarna tas ur 10
miljonerskampanjen
"Kvinnor
till industrin". Undervisningen,
som började i februari, är på sammanlagt 45 lektioner.

Positiva förebilder
- Vi hoppas att flickorna ska fungera
som positiva förebilder och locka sina kamrater till att vidareutbilda sig inom dataornrådet, säger Christina Boden, NO-lärare på
Kvarnbergsskolan
och handledare för datautbildningen.
Tillsammans med SSA-sekreteraren Monica Hjeltman står hon bakom
projektet.
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I sin rapport om kontorsautomation
och
jämställdhet betonar jämställdhetsombudsmannen (JÄMO) att skolan måste ta ett ökat
ansvar för att flickor får information
och
råd om tekniska yrken och uppmuntran att
göra otraditionella
utbildnings- och yrkesval.
- Idag utförs rutinbetonade
arbetsuppgifter av kvinnor medan män dominerar i
mer kvalificerade
arbeten.
Systemerare,
programmerare
och servicetekniker är t ex
nästan undantagslöst män, påpekar Christina Boden.
Hon tror själv att det här projektet ska
locka flickor i grundskolan
och kvinnor i
kommunal vuxenutbildning
att våga välja
utbildning och yrke inom data.

D Nu kan Kvarnbergsskolans
elever se
aktuella amerikanska och engelska nyhetsprogram på skolans TV. De kan också tala
med Sveriges politiker och forskare genom
TV-rutan. Hur sjuttan går det till? .Jo , en
riksdagsman kliver in i Televerkets studio på
Kungsgatan i Stockholm. Via Kaknästornet
och två parabolantenner
på Kvarnbergsskolans tak, dyker han upp i klassrummets TVruta. Klassrummet
är ombyggt till studio
med komplett inspelningsutrustning.
Det är
ett åtta veckor långt försöksprojekt
i samarbete mellan televerket, som står för den tekniska utrustningen, Video logerna AB, som
står för programutbudet
samt Värmdö
kommun som låter utbilda ett 20-tal av skolans lärare till att ta hand om och utveckla
projektet.
- Vi vill ta in den rörliga bilden i undervisningen, för att se vad den tekniken kan ge
oss, säger Olle Blomkvist, rektor på Kvarnbergsskolan.
Han tycker att projektet är
mycket intressant, inte minst i framtidens
skola, men han betonar att TV:n aldrig får
ersätta den lärarledda undervisningen.
Ylva Bexell

Gunnar Adler-Karlsson i Folkets Hus.

Sex datamaskiner

Ett rikare liv
i framtidens skola

Sex datamaskiner,
av typ ABC 800 och
ABC 806, är nu inhyrda i Kvarnbergsskolan.
Flickorna är uppdelade i två grupper och
två elever får dela på en maskin.
- Vi började med att bekanta oss med
maskinerna, t ex genom att spela spel, men
nu arbetar vi efter kurslitteraturen
och gör
egna program, berättar Christina Boden.
Tolv koncentrerade
flickor och snabba
dova klick från maskinerna mötte i klassrummet på Kvarnbergsskolan
när Värmdö
tidning kom på besök.
- Det här är kul och bra att kunna, säger
Catharina Kumblad, 15 år, från Gustavsberg. Utbildningen är nyttig men än är det
för tidigt att säga om jag i framtiden vill jobba med något inom data.
Birgit Wahrenberg

D Skolan får inte vara en elitskola för
några få och en parkeringsplats
för resten.
Den måste förbereda barnen för ett rikt liv,
i synnerhet nu när den fulla sysselsättningen
mer och mer blir en utopi.
Det sade Gunnar Adler-Karlsson,
framtidsforskare
med skola-arbetsliv
som sitt
specialområde,
inför fullsatta rader i Folkets Hus i Gustavsberg i början av februari,
Åhörarna var representanter för nästan hela
utbildningsväsendet
i Värmdö.
Det var Värmdö SSA-råd som inbjöd till
debatten om skolans roll i det framtida
samhället.
- Det var ett lyft, tycker Monica Hjeltman, SSA-sekreterare.
Föredraget
finns
nedtecknat och ska så småningom skickas ut
till skolorna. Vi hoppas att debatten fortsätter.

T. v. Kika del Paraguay och hans
musiker underhåller med Latinamerikanska rytmer
och gitarrer.

F öräldrar till elever
i Kvarnbergsskolan!
Föräldrar sökes till olika aktiviteter
för elevernas bästa!

Disco ...
Nedan:
Skolans
egen duo Brända
Mandlar, sjätteklassarna Annelie
Wigzell t. V., och
Liza A hnland.
(Bilder: B W)

Latinamerikanska
rytmer
i Djurhamns skola
D Nästan 200 elever, lärare och föräldrar
samlades en torsdagskväll i februari för att
lyssna på Kiko del Paraguay, sånggruppen
Cantalucha och skolans egna duo, Brända
mandlar. Det var elever och lärare i Djurhamns låg- och mellanstadieskola
som avslutade sin temavecka
om Latinamerika
med en Latinamerikansk
afton i skolans
gymnastiksal.
Förutom uppträdanden,
avnjöt man även
en exotisk middag samt tittade på elevernas
temautställningar
.
Bakom den lyckade kvällen stod Djurö
Hem- och Skolaförening, Djurö skola, ABF
och Kulturnämnden.
Ylva Bexell
Praktikant på redaktionen

o

RADERFRAN
KVARNBERGET

dans för alla! Alltså dans utan "våra panelhönemetoder".
Planerat är att det
ska bli disco flera lördagskvällar
i Folkets Hus. Det försök som gjordes under
vintern ska följas upp igen. Försöket
med disco visade sig gå bra. Någon
"Strul-Putte"
fanns bland publiken,
men det får ju inte avstänga alla hyggliga
ungar från dansen.
Disco-danserna
har varit drogfria.
Bakom arrangemangen står Kvarnbergsskolan, fritidsnämnden,
skolstyrelsen,
socialnämnden och Folkets Hus. '
Dansen har skett på scenen, som gjorts
om till en mysig disco-lokal. Teatersa-.
longen används som "spisarhylla"
och
foajen till kafe.
Polisen har sagt ifrån att vi måste ha
vakter. Det räcker inte med fritidsfolket.
Därför har vi tänkt föreslå följande: En
klass på Kvarnberget får bli värdklass.
Det innebär att klassen får sköta försäljningen av godis, läsk, kaffe i foajen, Inkomsten från försäljningen kan sedan gå
till klasskassan. Men det är ett men ...
för att klassen skall få denna chans måste
tre föräldrar från klassen ställa upp och
vara vakter!
Den klass som är intresserad kan vända sig till Monica Nilsson eller Berit Westerberg, bägge med tel 327 77 och anmäla
intresset.
På valborgsmässoafton
blir nästa
disco. Vi startar kl 19.00 och håller på till
kl 00.30. Första timmen kostar inträdet
10 kronor och efter kl 20.00 kostar det 20
kronor.
Vi önskar alla discoiterna,
som var
med senast Välkomma igen!
Kvarnbergets
Skolaförening

Hej igen!
D Ja, nu är det ett nytt läsår. Jag har just
nu varit med sångkören Ekensbergsgruppen
i Gustavsbergs kyrka. Det var Maria-Konsert.
Det går framåt i franskan. Att lära sig färgerna på franska var lätt, dvs att uttala orden. Däremot är fransk stavning desto klurigare.
På höstterminen gjorde jag och min kompis Ann ett studiebesök på TV:s Rapportredaktion. Vi fick åka in och prata med Fabian af Petersen som arbetar på Rapport. Han
visade-oss runt på redaktionen och vi fick
vara med när ett filminslag klipptes. Sedan
fick vi gå ner i själva studion. Där stötte vi på
John Pohlman som ritade väderkartorna.

Vi pratade en stund med honom och fick
hans autograf.
Ann var tvungen att passa en Ingaröbuss
så vi åkte hem en halvtimme före sändningen. Det var intressant att få se redaktionen
och studion.
På jullovet ordnades en husdjursutställning i Wasahamnen på Djurgården. Vi från
Kvarnbergsskolans
Zoologiska
avdelning
var med och ställde ut två av våra terrarier.
Det kom massor med människor och tittade. Det fanns alla möjliga djur där; hundar,
. katter, marsvin, kaniner, kor, getter, hästar, en gris, höns, tuppar, råttor och så våra
grodor. Aftonbladet kom upp till skolan alldeles innan vi skulle åka till utställningen, så
vi var med på en bild dagen efter. Det var jättekul att vara med på en så stor utställning.
Ann Lindblad

",-p..f\MOå

Hem- och

HOLLANDS-

KONSERT
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~
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OCH ANDRA MEDVERKANDE
Lördagen

den 14 april kl 19.00

GUSTAVSBERGSTEATERN
Vuxna 15:-

Skolungdom 10:-
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Skolklass i Ekedal
vid seklets början.

Den kära gamla skolan fyller 100 år
D Ekedalsskolan
fyller 100 år i år. Det
kan vem som helst räkna ut som besöker
skolan idag och ser årtalet 1884 på "Röda
skolan", som från början inte alls var röd
men som är lantligt röd idag med vita knutar. Den äldsta skolbyggnaden är pensionerad så till vida att man inte har undervisning
i den mer i vanlig ordning men verksamhet
är det gott om. Musikskolan håller lektioner. Skolbiblioteket
och slöjden fyller det
gamla huset med barn precis som under alla
hundra åren. Och på vinden, där lärarinnorna en gång bodde har den gamla skolan fått
en fristad i ett skolmuseum, som vuxit fram
genom gemensamma insatser av skolans elever av idag och de som nu är pensionärer.
Ett unikt och i alla avseenden lyckat samarbete.

Födelsedagsfest

26 maj

Ett hundraårsjubileum
är naturligtvis
värt att firas och det skall bli stor födelsedagsfest 26 maj med öppet hus och mycket
aktiviteter av alla de slag. Dessutom skall
skolan fira sig själv en alldeles vanlig ovanlig
skoldag då elever och lärare skall gå hundra
år tillbaka i tiden och försöka leva sig in i hur
d~~ var att gå i skolan 1884.

"När vi sitta i vår bänk"
En mjukstart var det redan 8 mars med en
programafton
i Folkets Hus i Gustavsberg.
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"När vi sitta i vår bänk" hette programmet
i serien Träffpunkt i Centrum och då gamla
elever träffades över bilder och filmer från
förr.
Eftersom den riktigt gamla skolan börjar
bli väl dokumenterad
är det viktigt att också
ta vara på skolan från i går. 40-talet är historia det också och den tiden som kommer
därefter är nästan ännu svårare att fånga i
flykten än den riktigt gamla tiden för ett sekel sedan.

Fem generationer
Jubileet

kommer

Ekedalselever

också att firas med en

Program af ton i Folkets Hus. (Bild: YB)

festskrift med material ur skolmuseets samlingar. I skolan går idag barn som är fjärde
generationen
Ekedalselever.
Kanske finns
det fem generationer
också. Det skulle
Värmdö tidning gärna vilja veta i så fall.
Louise Brodin

Årgång 38 kallas
till klassträff
Vi som är födda 1938 och gick i Ekedalsskolan för magister Harald Theodorsson och senare även i den då nybyggda Kvarnbergsskolan
ska ha en klassträff i mitten av juni. Magister Theodorsson, som numera finns i Gagnef, har
tagit initiativet. Det är några klasskamrater som vi inte ännu har lyckats nå. Du
som inte har fått något förhandsmeddelande, kontakta Lilian Englund, född
Isaksson, på telefon 0766/327 80 eller
0766/321 20.

Lilian Englundf Isaksson.
Här på bild från 1948 då
hon gick i Ekedalsskolan.

Värmdö kommun tar på olika
sätt hand om de ungdomar som
efter grundskolan inte får jobb
eller utbildningsplats. Med eller
utan statliga stöd görs faktiskt en
hel del insatser.

Industrijobb
varvas
med utbildning
D Värmdö kommun har fått 80000 kro'nor i bidrag från länets "Industrikampanj"
för ett projekt om ungdomsplats i kombination med utbildning. Det är ett av inslagen i
den s k "lOO-miljonerskampanjen"
som
riksdagen fattade beslut om våren 1983.
Meningen är att ge arbetslösa ungdomar
erfarenhet och viss utbildning så att de kan
söka arbete inom industrin eller bli motiverade att skaffa sig en gymnasieutbildning.
Tio ungdomar, varav sex från Värmdö
och fyra från Nacka, arbetar från februari
och fem månader framåt inom olika industriföretag. Det är AB Gustavsberg, Kafferosteriet och Kvarnen Juvel, som tillsammans ställer upp med tio ungdomsplatser .
Jobben varvas med utbildning i industriell
teknik, arbetslivsorientering
och fackliga
frågor. För undervisningen svarar den kommunala vuxenutbildningen.
Ungdomarna
får 85 kronor om dagen i
lön och eftersom det är statliga bidrag innebär ungdomsplatserna
ingen kostnad för arbetsgivaren.
- Det här tror jag, är en bra satsning för
ungdomarna,
de har chans att få ett fast arbete inom industrin. Kommunen kan nästan
aldrig erbjuda en fast anställning efter ungdomsplats, säger SSA-sekreterare
Monica
Hjeltman.
- På sikt vet vi att industrin behöver
folk.

Kommunala
replaget utbildas
D Tekniksalen på Kvarnbergsskolan
ska
utrustas med fräs och mätinstrument
och
där ska kommunens reparationslag
få utbildning i verkstadsteknik
och i ett senare
skede även träteknik.
Reparationslaget,
som består av fem arbetslösa värmdöungdomar
och en handledare, gör diverse reparationer på kommunala fastigheter.
För utbildningen,
som blir en dag i veckan, svarar Värmdö kommunala vuxenutbildning.
För inköp av utrustning till tekniksalen
ställer den statliga barn- och ungdomsdelegationen upp med ett bidrag på 25 000
kronor.

Kattholmsbyggerietjlyttar till nya lokaler iEmballageverkstaden (bilden) på Odelbergs väg
nära Farstaviken i Gustavsberg. Fr v: Tomas, Christer, Jonny och Björn Ubbe.

Kattholmsbyggeriet
till nya lokaler
Kattholmsbyggeriet, dit vem
som helst kan komma och tillverka saker på kvällstid och söndagar, mjukstartade i dubbelgaraget under Värdshuset på Algatan
i Gustavsberg för elva år sedan
för att bara ett knappt år senare
flytta till Kattholmen vid Farstaviken, där kommunen hyrde lokaler av AB Gustavsberg. N u ska
Kattholmsbygeriet flytta till nya
lokaler i fabrikens s k emballageverkstad.
D För cirka fem år sedan kom Kvarnbergsskolan med i bilden och det blev gott
och väl heltidssyssla för Björn Ubbe, lärare
och utbildad båtbyggare och som stått för
Kattholmsbyggeriet
från starten. Under eftermiddagstid har skolan inte bara haft båtbyggeri att erbjuda eleverna, man har också
fått igång ett intensivt samarbete med skolans gymnastiklärare
och kan tillsammans
med dem erbjuda eleverna vindsurfing på
hembyggda nybörjarbrädor.
Med segelbåtar, egna och elevernas, ordnas enkel seg-o
lingsutbildning
för nybörjare. Ett särskilt
tillvalsämne är marinkunskap.
- Elever från andra skolor förlägger sina
idrottsdagar hit, och då kan våra egna Kattholmsbyggare fungera som ledare och instruktörer för de mindre rutinerade, berättar Björn Ubbe.

En nedläggning vore sorglig
Åtskilliga grejor har under årens lopp sett
dagens ljus i det gamla fd badhuset på Katt-

holmen, som nu måste frånträdas. Gustavsbergsfabrikens fastighetsavdelning
vill ha in
annan, mer lukrativ förmodas det, verksamhet i de gamla lokalerna.
- En nedläggning aven
så etablerad
verksamhet skulle skapa ett märkbart vakuum, särskilt som sedan två år tillbaka, även
arbetslös ungdom får arbete på högstadieskolans olika båtar varav en 14 meter lång
salongsrnotorbåt
från 1930, påpekar Björn
Ubbe.
- Därför är det nu mycket glädjande att
kunna konstatera att lokalfrågan verkligen
är löst och i så långt framskridet stadium att
de ombyggnadsarbeten,
som skyddsföreskrifter och sanitära bestämmelser dikterar
börjar ta form, åtminstone på papperet.
De nya lokalerna, som ligger i den s k emballageverkstaden
cirka 50 meter från Farstaviken vid Odelbergs väg, är ungefär lika
stora som de på Kattholmen. Värmdö kommun har tecknat ett preliminärt avtal med
AB Gustavsberg om att överta lokalerna.
- Vi kommer fortlöpande att rapportera
om olika instansers snabba drag för att sätta
snurr på flyttningskarusellen.
Även fortsättningsvis skall allmänheten i de nya lokalerna kunna bygga och reparera jollar och
kanoter, fixa i ordning trötta trädgårdsmöbler, bygga radiostyrt eller kanske bara
fika och prata allvar eller strunt.
En nyhet för Kattholmsbyggeriet
blir,
hoppas Björn Ubbe, en kraftig friarmssymaskin för lagning av overaller, flytvästar,
segel, kapell och även jeansreparationer
och
andra textila arbeten både på skoltid och
kvällarnas öppet-hus-aktiviteter.
En grund
inomhus-navigerings
bassäng av plast för radiostyrda
eldrivna modellbåtar
planeras
också.
Birgit Wahrenberg
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Vita Villan i Gustavsberg.

Ungdomslagen är bra
men man kan inte leva av den
ning inom den offentliga sektorn är bättre
Hur har den nya ungdomslagen fallit ut i Värmdö kommun? än att inte göra något alls åt problemen.
Värmdö tidning har talat med
några ungdomar och deras hand- .Längre arbetstid
kan medges
ledare om ungdomsarbetslösheVärmdö kommun medger en utökning av
ten och den nya lagen som ger alarbetstiden för de som har försörjningsplikt
la mellan 18 och 19 år rätt till
eller särskilt svåra personliga eller sociala
fyra timmars arbete om dagen problem och ställer för änadmålet upp med
med avtalsenlig lön.
660 000 kronor.
- Det är viktigt för ungdomarna att känna att de behövs. Självförtroendet
sjunker
när man ständigt får nobben då man söker
arbete, säger Irene Pien, som är kursföreståndare i Värmdö Ungdomsgrupp.
Ungdomsgruppen, som nu har funnits ett par år,
håller till i "Vita Villan" på Villagatan i
Gustavsberg. Hit kommer alla de unga som
arbetsförmedlingen
inte kunnat erbjuda vare sig jobb eller utbildning. Ett drygt hundratal mellan 16 och 25 år är knutna till Vita
Villan och av dem ingår cirka 25 ungdomar
i ungdomslagen.
- När ungdomarna kommer hit tar vi reda på deras önskemål och vilken utbildning
de har bakom sig. Så långt som det är möjligt försöker vi sedan placera dem efter deras
egna önskemål.
Värmdö kommun har ordnat jobb inom
bl a barn- och äldreomsorgen,
parkförvaltningen, fritidskontoret
och skolan.

Ungdomar i ungdomslag ska göra sådant
jobb som annars inte skulle bli gjort, de får
alltså inte hindra nyanställningar.
Vilka ar-

Laglig rätt
till arbete
Från l jan uari i år är det lag på att alla
ungdomar mellan 18 och 19 år ska ha rätt till
fyra timmars jobb per dag med avtalsenlig
lön. Den kritik som har riktats mot lagen
tycks ha tystnat. Fyra timmars sysselsätt36

- Ungdoms/agen är bra för att den ger arbetslivserfarenhet, säger Pirkko Kananen.

betsuppgifter ungdomarna
får har blivit en
facklig förhandlingsfråga.
De som Värmdö
tidning talade med har liknande arbetsuppgifter som övriga anställda på arbetsplatsen.

Irene Pien,
kursföreståndare i Ungdomsgruppen.

Värmdö har
läget under kontroll
- Värmdö är en så pass liten kommun så
vi har aldrig haft de stora problem alla talar
om. Läget är kontrollerbart
på ett annat
sätt. Det finns ingenstans för de arbetslösa
ungdomarna att ta vägen, så de kommer hit
till Ungdomsgruppen,
berättar Irene Pien.
- Värmdö kommun är positivt inställd,
så vi har inte haft några större problem med
att hitta lämpliga arbetsplatser.
Därför har
heller inte ungdomslagen
inneburit någon
större förändring för oss jämfört med tidigare. Det nya är att facket är inblandat, det
fördröjer ibland en del och ger oss extra
arbete.
- Ungdomslagen är bra, fortsätter hon,
därför att den omfattar alla i åldern 18 til119
år.
Förutom att skaffa ungdomsplatser
och
beredskapsjobb,
ordnar Ungdomsgruppen
också kurser. Lillsvedskursen,
som du kan
läsa om på sidan 38 var en av dessa. En annan, som pågår just nu, är en introduktionskurs i social service med samhällskunskap,
friskvård och barnkunskap
som främsta
ämnen. Det är vanligt att man varvar ungdomslagsjobb med kurser.

Arbetslös
i åtta månader
Vad säger de unga om den nya lagen?
Värmdö tidning har träffat några tjejer ute
på deras arbetsplatser. De tycker ungdomslagen är bra men lönen går inte att leva av.
Ingrid Ahlquist och Lena Hagman jobbar
i ungdomslag på servicehuset Gustavsgården i Gustavsberg. Här har de varit sedan
slutet av januari. Ingrid gick arbetslös i åtta
månader innan hon kom hit.
- Jag tycker att ungdomslagen är jättebra, säger hon. När jag var arbetslös så slöade jag bara. J ag låg automatiskt kvar i sängen på morgnarna och kom aldrig upp. Det
känns underbart att kliva upp tidigt och göra något vettigt i stället, för sen har man i alla fall halva dagen kvar när jobbet är slut.
Lena Hagman drömmer om att starta
eget. Hon gick ut handelsteknisk
kurs på
Komvux ijulas. Hon skulle vilja öppna en liten affär eller ett ställe i Gustavsbergs Centrum där ungdomar kunde träffas. Hon
känner sig lite osäker, om några månader
har hon inte längre laglig rätt till arbete.
Därför tvekar hon om hon kan flytta hemifrån, hon vet inte om hon kan klara sig
ekonomiskt.

Magert i plånboken
med fyra timmars jobb
Pirkko Kananen, 19, har tidigare jobbat
på Förbundet för Finska Föreningar i Sverige, men var tvungen att sluta där på grund
av förbundets dåliga ekonomi. Efter att ha
gått arbetslös i cirka två veckor kom hon till
fritidskontoret
via ungdomslagen.
Där får hon skriva maskin och sköta de
vanliga kontorssysslorna.
Hon trivs bra,
men tycker att det är svårt att klara ekonomin på bara fyra timmars arbete om dagen.

Lena Hagman trivspå servicehuset Gustavsgården. Snart/yller hon 20, då/år hon inte stanna kvar längre.
- Det skulle aldrig gå ihop ekonomiskt
om inte min kille hade jobb. Pirkko går också på datakurs en gång i veckan på Komvux.

Hon gick distribution
och kontorsteknisk
linje på gymnasiet och söker jobb på kontor,
därför tycker hon att ungdomslagen är bra.
- Den ger erfarenhet, säger hon.

Man får
pröva sig fram
Ungdomsarbetslösheten
är och förblir ett
stort problem för de som drabbas. Det är
svårt att överhuvudtaget
få in en fot på arbetsmarknaden
för den som knappt har jobbat förut. På alla lediga jobb finns det nästan alltid någon sökande som har bättre utbildning eller längre erfarenhet.
- Visst är läget dystert, menar Irene Pien, men det är inte hopplöst. Det går att få
jobb, men det tar längre tid. Tumregeln är
att den som har någon form av utbildning,
alltid har ett försprång.
.
- Om jag fick ge alla unga i min situation
ett råd, säger Lena Hagman på Gustavsgården, så är det att ta det lugnt och pröva sig
fram till det man vill bli. Man kan se livet
som en pyramid. Man står längst ner på botten och man vill nå toppen. Antingen går
man raka vägen genom universitetet eller så
tar man sig fram i kringelikrokar.
Huvudsaken är att man kommer dit.
Ylva Bexell
Praktikant på redaktionen

Lillsvedskursen:

En upptäcktsfärd
i kropp och själ
I

Värmdös Ungdomsgrupp
som lyder under
den kommunala
vuxenutbildningen,
hjälper arbetslösa ungdomar
med att skaffa
jobb, utbildningsplats
eller annat meningsfullt att göra.
Ungdomarna
fick ekonomisk ersättning
när dom gick på kursen, antingen från kommunen eller staten, beroende på åldern.
Lillsvedselevernas
kontaktman
i U ngdomsgruppen var Åke Öberg.
- Vi hade 18 platser till vårt förfogande.
Bara ett par av eleverna hoppade av under
kursens gång och det var i samband med att
dom fick arbete eller kom in på någon skola,
förklarar Åke Öberg.

Bättre rustade för vardagen

..

- På Lillsved fick ungdomarna chansen
att bli bättre rustade att klara av sin vardagssituation, personliga ekonomi och egenvård.
Kursen ville också inspirera till vidare utbildning, framhåller Siv Nyberg.

"Mår du bra?
Ar du trött ibland? Orkar inte
göra något särskilt? Så är
det för de flesta. Varför?
Vad händer inuti Dig.
Tillsammans skall vi göra en
upptäcktsfärd i vår kropp och
lära oss hur den fungerar. "
Idrottsrörelsens möjligheter

Ett fysiskt välbefinnande är en förutsättning för god psykisk balans. Finn Johannesson,
gymnastiklärare, undervisar i anatomi, fysiologi och näringslära. Eleverna fr v: Stefan,
Jonny, Ulrika, Anne, Anders och Jan.

o

Ulrika Berg, Anne Barkelius-Odenborg och femton andra värmdöungdomar
i
åldern 16-20 år var med på den nyss avslutade Undomskursen
på Lillsveds Gymnastikfolkhögskola.
- Den var mycket bättre än jag trodde,
säger Ulrika. Jag har fått större självförtroende nu, förut var jag ganska blyg.

- Dramatik och skapande verksamhet
ingick i kursen, just för att öka elevernas
förståelse för det egna och andras beteende,
berättar Siv Nyberg, Lillsvedslärare
som
tillsammans med kollegorna Jörgen Ferrek
och Finn Johannesson höll i kursen.

"En del är underliga.
Det finns mycket att undra
över: Sura människor. Dagar
då man deppar. Kompisar som
sviker. Någon du tycker om
gör dig illa. Varför?
Hur fungerar vi? Du och jag
och alla andra?"

Vid det här laget har värmdöungdomarna
avslutat Lillsvedskursen.
Den var på sammanlagt tio veckor. De sex första, som var
före jul, åkte deltagarna till och från skolan
varje dag. De fyra sista veckorna bodde man
på skolan.
Initiativtagare
var Lillsveds Gymnastikfolkhögskola och Värmdö kommuns Ungdomsgrupp. Kursen bekostades med kommunala pengar och delvis med statsbidrag.
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Samarbete med Ungdomsgruppen

Lillsved vill också peka på idrottens möjligheter att berika fritiden. Som bekant är
Lillsved en Gymnastikfolkhögskola.
J an Ekander , 19, från Strömma tycker att
Lillsvedskursen
var toppen. Kompisarna
Anders Ryden, Jonny Rönnvall,
Anne
Barkelius-Odeborg,
Stefan Hedenskog och
Lucano Valenti instämmer.
Gymnastik och idrott var de bästa ämnena tycker Jan.
- Man mådde bra på Lillsved och vi på
Ungdomskursen
blev ett sammansvetsat
gäng. Roligast var styrketräning
och gymnastik. Jag funderar faktiskt på att söka till
GIH, säger han förväntansfullt.
Finn Johannesson är gymnastiklärare
på
skolan. Han menar att fysiskt välbefinnande är en förutsättning
för god psykisk balans.
- Därför fick eleverna elementära kunskaper om den egna kroppen och dess funktion, framhåller han. Förutom gymnastik
och idrott fick de också lära sig anatomi, fysiologi och näringslära.
- Det är bara synd att kursen var så kort.
Precis när vi lärt känna varandra måste vi
skiljas åt.
Ett par av de andra eleverna överväger att
söka till någon av Lillsveds ordinarie 2-årskurser.

Samhällskunskap och ekonomi
- I början av kursen var ungdomarna på
sin vakt och ingen av dem var egentligen särskilt intresserad av att plugga "vanliga" läroämnen, säger Siv Nyberg.

"Tänk om du fick bestämma.
Det får du redan. Inte själv
men tillsammans med andra har
du faktiskt en hel delatt
säga till om.
Vi lär oss samhället - vem
som styr - och hur vi kan vara
med och förändra. "
Men eftersom tiden gick blev även dessa
lektioner populära att gå till. Det är viktigt
med kunskaper om det samhälle vi lever i.
Därför stod samhällskunskap
och ekonomi
på kursprogrammet.

"Tummen mitt i handen.
Nej, det har ju ingen. Så därför
ska vi göra något praktiskt
arbete.
Vad? Det får du vara med och
bestämma' '.
~~

I det praktiska arbetet fick ungdomarna
t ex pröva på nätslagning och knopslagning, som ju kan vara bra att kunna när man
bor i en skärgårdskommun.

Studiebesök
- Förutom praktiskt arbete ingick studiebesök i rutinen, säger Åke Öberg på Ungdomsgruppen.
BI a så har andra folkhögskolor fått besök av Lillsvedsgänget,
t ex
Bosöns Gymnastikfolkhögskola.
Nu skall Lillsvedskursen utvärderas. Siv
Nyberg tycker att det ska bli spännande.
- Redan nu har vi märkt att eleverna fått
en mer positiv syn på skola och utbildning.
Antagligen
beror det på folkhögskolans
möjlighet till friare och mer okonventionella arbetsformer.
Hon tror också att samvaron med Lillsveds ordinarie elever och livsstilen på skolan är positiv.
Ännu så länge är det inte bestämt om
Ungdomskursen
ska återkomma.
- Det beror självfallet på Lillsveds Folkhögskola själv men för vår del är den här
kursen så lovande att vi vill pröva det här på
nytt, säger skolstyrelsens ordförande Sören
Svensson (s).
Birgit Wahrenberg

FOTNOT: Citaten är hämtade ur Lillsveds
presentation

av Ungdomskursen.

Stefan Hedenskog har styrketräning. Publik fr v: Jan, Jörgen, Jonny och Siv
Nyberg.

En ministers utsvävningar på Möja
D Vem kom inte svävande över isarna i
Värmdös skärgård om inte självaste skolministern. Jodå, en dag i början av mars ställde
skolminister
Bengt Göransson
kosan per
svävare till Möja för att se hur en glesbygdsskola fungerar när den är som bäst.
Det är i och kring skolan som närapå öns
hela liv pulserar. Här finns hög-, låg- och
mellanstadie med sammanlagt 40 elever, en
blomstrande
musikskola,
ett välbesökt
kommunbibliotek
och lokaler för Möjas rika föreningsliv.
Förskolan och kommunala vuxenutbildningen ska heller inte glömmas bort.
Det var tårtbak och födelsedagsfest på lekis samma dag som det var ministerbesök.
Högstadiet hade skärgårds kunskap, navigation stod på schemat och musikskolan underhöll med körsång.
Men tro inte att Bengt Göransson och.
hans följe bara fick se hur skolan på Möja
har det. Via telefonkonferenstekniken,
som
Värmdö infört i ö-skolorna, gick det alldeles
utmärkt att kolla in läget i Svartsö skola.
Det är också en glesbygdsskola som har högstadieundervisning.

Skolminister Bengt Göransson i väntan på svävaren, som ska föra honom från Stavsnäs
Vinterhamn tillMöja. Här isällskap med skolstyrelsens ordförande i Värmdö, Sören Svensson (s) och Bengt Göransson s informationssekreterare Kerstin Olsson.

Högstadium vid ö-skolorna
Sedan ett par åt tillbaka prövas högstadieundervisning vid ö-skolorna i Värmdö komUndervisningen
äger rum i låg- och
mellanstadieskolan
på ön. En del lektioner
är direkt lärarledda. I andra har eleverna
självstudier och då är det läraren på platsen

som är handledare. Ett speciellt tillvalsämne
är skärgårdskunskap.
Eleverna får fördjupade kunskaper om den speciella miljö de lever i och då bl a skärgårdens natur och historia. Att lära sig navigera ingår självfallet
i ämnet.

- Det var en trevlig och informativ resa.
Besöket på Möja gav mig stor kunskap om
hur Värmdö kommun tacklar problemen
med en glesbygdsskola, säger Bengt Göransson till Värmdö tidning.
Birgit Wahrenberg
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Huset med struten
fyller 30 år
- Beskedet från myndigheterna om att vi
skulle få bygga ett nytt kommunalhus var efterlängtat, berättar Gunnar Olofsson, förre
kanslichefen
i Värmdö kommun.
Redan
1947 började han som kommunalkamrer
i
dåvarande Gustavsbergs kommun.

Först fyrkantigt
Arkitekt var Olof Thunström från Kooperativa Förbundet.
Han ritade först ett
vanligt fyrkantigt kommunalhus.
Men det·
föll inte politikerna i smaken, minns Gunnar Olofsson.
- Då kapar jag hörnen, sade Thunström
och så fick huset i stället åtta hörn.
Inte heller det dög, så Thun-Olle skar helt
sonika bort alla hörn och huset blev alldeles
runt.
- Är ni verkligen säkra på att ni vill ha ett
runt hus då? frågade han.
Byggnadsarbetet
påbörjades
i augusti
1952 och huset blev inflyttningsklart
i december 1953. Men på grund av vissa leveranshinder blev det inte färdigt att tas i bruk
förrän ett par månader senare.

Landshövdingen invigde
Den 20 februari 1954 invigdes det nya
kommunalhuset
av dåvarande
landshövdingen Danielsson. På plats var också kommunstyrelsens ordförande Harry Pettersson
och hela kommunalfullmäktigeförsamlingen med ordförande
Gunnar Andersson i
spetsen. Dessutom medverkade direktör Albin Johansson från Kooperativa Förbundet
och en stor skara länsstyrelse- och landstingsgubbar.
Självklart var Gustavsbergsfabriken väl representerad.
"Fullmäktiges
kvinnliga inslag och flickorna från kommunalkontoret lyste upp och gav färg i församlingen"
rapporterar
tidskriften
Gustavsbergarens marsnummer från det året.
Gunnar Andersson hoppades att huset
skulle komma samhällsborna
till gagn och
att kommunens förtroendemän och tjänstemän lättare och effektivare skulle kunna
sköta sina uppdrag.
Albin Johansson ville att huset skulle vara mycket större än det blev så att alla Gustavsbergs invånare kunde komma in samtidigt och ha kommunalstämma
där.
- Ty det skulle vara verklig demokrati,
framhöll han.

Takstruten Byggnaden
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en festlig accent

har fyra våningar

men kon-

- Vi hade i flera år sökt
tillstånd för att få bygga ett
kommunalhus i centrala
Gustavsberg. De två rummen
i den röda stugan på Skärgårdsvägen 16 förslog inte
längre till kommunalkontor.
Vi hade just sammanslagits
med Ingarö kommun. Så när
tillståndet från myndigheterna äntligen kom 1952, rusade jag ut från kontoret fram
till konditori Vita Hästen och
visade upp papperet för kommunfullmäktiges
ordförande
Gunnar Andersson och byggmästare Anton Skoglund.
Dom hade just varit på ceteet
och druckit kaffe och av ren
glädje svängde vi tillsammans om i en ringdans ute
på parkeringen.

struerades för påbyggnad med ytterligare
2-3 våningar. Utrymme för hiss finns i hallen, därav ljusöppningens
nyckelhålsform .
Byggkostnaderna
gick på cirka 700 000 kronor. Våningsytan är l 000 kvadratmeter.
För kontorsrum avsattes 490 kvadratmeter
och för representationslokaler
cirka 200.
Resten var gemensamma utrymmen.
- Den översta våningen var ett reservutrymme som från början användes som allmän samlingssal. Senare inreddes sammanträdesrum för kommunfullmäktige,
säger
Gunnar Olofsson.

Förre kanslichefen
i Värmdö, Gunnar
Olofsson, var med
när Runda Huset i
Gustavsberg togs i
bruk 1954. Han slutade sin anställning i
kommunen 1979.

Arkitekt Olof Thunström
framhöll att
glasstruten på taket inte bara ger dagsljusbelysta kommunikationsutrymmen
i hela
byggnaden utan också en festlig accent åt
huset, inte minst under den mörka delen av
dygnet.
Intresset för det nybyggda runda huset i
Gustavsberg var stort. Nordisk Tonefilm
tog en journalfilm och från Japan kom frågan om huset stod på en platta så det kunde
vridas.

Dansmusiken störde jobbet
De första åren användes en femtedel av
huset till den kommunala
förvaltningen.
Resten hyrdes ut till försäkringskassan,
landsfiskalen, länssparbanken,
ett åkeri och
en TV -reparatör. Den öppna samlingssalen
på fjärde våningen användes till dans- och
balettkurser på dagarna.
- Men landsfiskalen blev störd av musiken så övningarna fick förläggas till kvällstid i stället, säger Gunnar Olofsson med ett
leende.

Sju tjänstemän
I mitten av 50-talet fanns det bara sju
kommunaltjänstemän.
Förutom
kommunalkamrer Olofsson var det två socialassistenter, tre skrivbiträden och en kassörska.
- Politikerna
gjorde en massa arbete
själv, dom kunde ju kommunen utan och innan, kände folk och engagerade sig i det
mesta. Egentligen var det bra, dom fick en
reell kontakt med verkligheten och ärendena blev väl förberedda.

Trängseln påfrestande
På 60-talet växte den kommunala förvaltningen bl a med ett nyinrättat byggnadskontor.
Försäkringskassan,
landsfiskalen
och banken fick maka på sig. 1974 flyttade
kommunaltjänstemännen
från dåvarande
Djurö och Värmdö kommuner in i Runda
huset. Trängseln blev akut. Socialkontoret
flyttade till Värdshuset och stadsarkitektkontor och teknisk avdelning fick egna paviljonger i Gustavsbergs Centrum.
Olof Thunströms,
en gång så spatiösa
rum, krymte i ett huj. Väggar sattes upp både här och där efter tycke och smak, för husets tjänstemän ville alla ha varsitt krypin.
Den stora och vackra kommunfullmäktigesalen på fjärde våningen blev ett minne
blott.
Birgit Wahrenberg
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1. Invigningskaffe. Fr v arkitekt Olof
Thunstrom, landshövding Danielsson,
kommunalfullmäktiges
ordförande
Gunnar Andersson och KF-direktören
Albin Johansson.
2. Kommunalhuset
strax före inflyttningen 1954. 1 förgrunden den "gamla

tvättstugan" som under byggnadstiden
användes till materialförråd.
3. På invigningsdagen 20 februari" 1954

bjöds det på festliga tårtor.
4. Glaskonen på taket ger inte bara ljus i

kommunikationsutrymmena
en festlig accent åt huset.

utan också

5. Sammanträde med kommunfullmäktige

5

på kommunalhusets fjärde våning på
60-talet. Harald Lindholm är ordförande.
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En grabb
från Skeviksgatan
D Här följer Haraids egen berättelse, då
Herbert Bergschöld och jag besökte honom
och fru Ellen i Höjdhagstugan:
- Ja, släkten på fars sida kommer från
Siljansnäs i Dalarna. Det var min far som
kom hit, han hette Tull-Per Andersson, de
hette ju som gårdarna däruppe. Gården Tull
kom från farmor, farfars gård hette Tjäll.
Herbert inskjuter här att han hörde sin far
berätta att HaraIds farfar hade kommit till
sonens bröllop i Gustavsberg klädd i sockendräkt med förskinn.
- Jo, det stämmer nog, säger Harald.
Min mor kom från Bergslagen från Norra
Bergslag, hon hette Mina Lokander, hennes
far var gruvarbetare
och hennes morfar
gruvfogde.
. - Varför min far kom hit, detberodde på
att en murare Hedberg från Siljansnäs redan
arbetade här på somrarna och han fick följa
med honom som hantlangare. Så började de
bygga Södra Kullen och murare Hedberg
fick arbete där också och då bad han min far
att följa med och det var 1889. Då var min
far 20 år och hade mönstrat och på vintern
gjorde han sin värnplikt vid Svea Livgarde
här i Stockholm. När han var färdig med det
så fanns inget arbete åt honom i Siljansnäs
så han fortsatte hos Hedberg och stannade
kvar i Gustavsberg och arbetade på fabriken, reparerade ugnar och sådant. Sen gifte
han sig med Mina, min mor och, de fick ett
spisrum i Kullen.

Bruksgatornas
välskötta trädgårdar
- När jag var tre år 1905, så flyttade vi till
Skeviksgatan där vi fått en lägenhet i trean,
senare i nian. Vilken trevlig gata det var och
så roligt vi hade, alla var gemytliga och det
fanns så mycket barn där. V år familj var ju
inte så stor, det var jag och min syster, sedan
kom Harry, vår kusin till, sen moster dött
och Harrys far gift om sig.
- Jag har tänkt på det efteråt, vad gubbarna jobbade jämt med sina trädgårdar.
Förr arbetade de ju i fabriken till klockan fyra på lördagarna. När de då kom hem så gick
de direkt ut i trädgården och jobbade och
det höll de på med tills kyrkklockan ringde
till helg. Då gick de in till gumman och fick
väl kaffe eller någonting till livs. Efter ett tag
kom de ut igen, rentvättade och med rena
blåbyxor och skjorta på sig. Ute i trädgårdarna hade de bänkar och så där, bord också
och där satt de sedan och pratade på kvällen.
'På söndagsmorron
var de sen ute och arbetade tidigt och när det ringde till högmässan
lämnade de trädgården och gick in. Det var
välskötta trädgårdar vid bruksgatorna.
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Harald Persvret föddes i
Kullen 4, växte upp på Skeviksgatan och gjorde en rätt
unik karriär vid AB Gustavsberg i den brända lerans
tjänst. Han som de flesta pojkar vid Bruket, fick börja som
springpojke på Verkstan och
han slutade ett drygt halvsekel senare, som fabrikschef
på Sanitetsfabriken.
Detta
utan att hoppa över ett enda
steg på den mödosamma vägen. Han lärde sig yrket från
grunden och respekterade lerans motspänstiga
väsen, arbetade mer än tjugo år på fabriksgolvet, blev sedan förman, verkmästare, ingenjör
och fabrikschef.

Fotogenlampans
i klassrummet

ljus

Den ende som bor kvar av oss som bodde vid
Skeviksgatan då, är Gunnar Österberg. I
huset som vi bodde i, hyrde byggmästar
Bengtsson ena halvan på nedre botten och
Hellqvist bodde i den andra lägenheten. På
övre planet bodde vi och även RakknivenLarsson. Det var en väldigt snäll gubbe som
spelade fiol och jäntan hans sjöng och spelade gitarr. Så fort jag hörde att de började
. öva så knackade jag på och frågade om jag
fick lyssna.
- Ja, sitt du där pojk , sa han och jag satte
mig på golvet vid dörren och lyssnade på
dom och njöt. Larsson var templare och han
och jäntan spelade mycket där.
- När det var dags att börja skolan 1909
så fick jag fröken Olsen som lärarinna, hon
gifte sig med Westerberg sedan. Vi var en
väldigt stor årsklass, så vi fick dela upp oss i
en förmiddags- och en eftermiddagslektion.
Ena veckan gick vi på förmiddan och andra
veckan på eftermiddan. Jag tyckte mest om
att gå på eftermiddagarna,
i synnerhet på
hösten när fotogenlamporna
tändes. Fast
det var mörkt när vi skulle hem förstås, det
fanns inte ytterbelysning på den tiden. Men
vi vågade ändå gå över spången som låg över
det stora slaskdiket. Två år gick vi för fröken Westerberg, jag och min kompis Mylla.

Han skildes från klassen sedan, och det
tyckte jag var förfärligt tråkigt. Han var ju
livlig och impulsiv och det passade väl inte i
den gamla skolan, jag förstod inte det där.
Sen fick vi en fröken Ervall och det var en
modern och bra lärarinna. Hon lät oss läsa
böcker och det passade inte dem som, bestämde. En dag kom Lagerström på oss och
det blev en väldig uppståndelse. Hon flyttade sen, tröttnade väl, antar jag. Sedan kom
fröken Odelius och efter det fick vi Lagerström.
- Fröken Westerberg, som jag började
hos 1909 begravdes 1969. Då var jag med på
begravningen.
Hon hade skrivit en lista på
vilka hon ville skulle närvara och jag stod på
listan, det tyckte jag var underligt efter alla
år.

Kunglig älgjakt
i Gustavsberg
Vi undrar, Herbert och jag, hur han hade
det med Lagerström.
- Ja Lagerström var sträng men inte alls
så farlig som vi väntat. Han hade lugnat ner
sig på äldre dar. Det är klart att han kunde
bli sjövild ibland men inte slog han omkring
sig inte, fast det hände att vi åkte ut i korridoren. Han var en duktig lärare det kan man
inte komma ifrån och före sin tid i mycket,
vi hade skrivningar bl.a. i vissa ämnen.
- Lagerström
skulle ju egentligen bli
präst men råkade att mista ena armen under
sommararbete
på Velamsund, han fick in
armen i ett tröskverk, tror jag. Han blev lärare istället och det hände att han predikade
i Boa kyrka, vi brukade få veta när han skulle predika.
- Jag minns den där prästen vi hade,
Norman, han var ju lite konstig. Detdär året
då det var bondetåg, då hade han fått för sig
att vi skulle ha det här också. Han beställde
en massa flaggor som vi fick släpa hem från
Slöjdskolan. Men den gången vägrade Lagerström att vara med så vi fick gå ner på
Torget utan honom. Där fick vi ställa upp
oss med våra flaggor och folket kom från
fabriken och dom skratta ju åt oss. Men
flaggorna kom till pass sedan. Ungarna fick
stå och vifta med dem när Gustav V kom och
skulle jaga älg 1914. Nej, jag viftade inte,
jag var uttagen till drevkarl av Lagerström.
En liten ljus flicka som såg ut som en ängel
fick lämna fram blommor till kungen, Danielsson hette hon visst.
- Så länge Odelbergarna hade kvar Bruket så var Kungen här på jakt. Jag minns att
vi lyckades driva fram en stor älgtjur till honom en gång och den sköt han, så dålig på
att skjuta var han inte, gamle kungen.

Bild t v: Ny taget foto av Harald Persvret.

Bild nedan: Ett arbetslag på Engelska verkstan 1917. Fotot taget av Gustav Blomberg.
Fr v: Erik Blomqvist, Ragnar Karlsson,
okänd, A rvid Nilsson, Eskil Berling, Axel
Hal/berg, Oscar Hedlund, Gunnar Fredblad, Osvald Andersson, HaraldAndersson
(Persvret). Einar Nilsson, Helge Svensson,
Verner Olsson, Albin Måller, Oscar Nordqvist, Gerhard Geswint

Artikeln fortsätter
på nästa sida
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Hans skägg var
svart av sot
- När vi gick sista klassen för Lagerström så höll vi på att råka ut för hans ilska.
Det var så att vi såg från skolgården att det
kom rök från skogen. Vi sprang dit och upptäckte att det brann. Och vi kutade ner till
länsman i Östra Ekedal och han larmade
brandkåren. När vi kom tillbaka till skolan
så sa flickorna att Lagerström var arg för att
vi sprungit iväg och "det skulle vi få för".
Det var middadagsrast just då och vi skulle
inte ha lektion förrän klockan två och vi var
nog lite spända på hur det hela skulle avlöpa, vi väntade oss en riktig överhalning, men
den som var spak, det var Lagerström.
- Ja pojkar, sa han, löjtnanten har ringt
och bett mig framföra ett tack till er pojkar
för att ni larmade så snabbt om branden och
var så uppmärksamma.
Harald och Herbert minns också branden
vid Eriksberg då Lagerström var brandchef
och pekade ut var strålen från ångsprutan
skulle riktas och hans skägg vart svart av
sot.
- Jag tyckte om att gå i skolan och när
jag slutade på våren var jag så ung att jag inte behövde börja i fabriken förrän i januari
året därpå. Då frågade jag Lagerström om
jag inte fick gå höstterminen också, men det
kunde jag inte, sa han, reglerna var sådana
men i fortsättningsskolan
fick jag gå. Vi hade det inte så ställt så jag kunde få fortsätta
att läsa. Båtresan kostade pengar och att inackordera sig i Stockholm var ännu dyrare,
det gick bara inte.

Trubbel med
första lönen
- Jag började i fabriken i januari 1916.
Oscar Severin följde mig ner till Eric Steen i
huset där läkarmottagningen
är nu, en trappa upp.
- Här får du en springpojke, som skall
hjälpa dig, sa Oscar till Eric.
- Jaså, får jag det, svarade Eric och med
det gick Oscar.
- Jaha, sa Eric, nu ska du lära dig göra
tefat och så gjorde vi det en timma och sen sa
Eric att nu får vi ta igen oss ett tag. Så gick
han ner till Gustav Uriden och de pratade
och rökte. Ja det där fortsatte i samma stil
en månad och det var ju Eric som skulle betala min lön på 70 öre om dan. Då sa Eric till
mig:
- Jag har inga pengar till dig det har gått
så dåligt den här månaden.
- Jaha, sa jag, men jag måste ha min avlöning.
- Du kan gå hem till min pappa och säja
som de e då, sa han och det gjorde jag, jag
ville ju ha min första avlöning.
- Jaså, du pojk, sa Emil Steen. Har han
inte gjort så mycket då.
- Nej, svarade jag som sanningen var,
der har inte blivit så mycket. J ag fick mina
pengar och nästa dag var Eric jublande glad.
- Det var det bästa som hänt mig att du
pratade med pappa, sa Eric. Du förstår att
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jag har inte fått sluta här förut men nu fick
ja och nu går jag och säger upp mig.
Så försvann han från fabriken och jag
träffade honom på Gotland flera år efteråt.
Då hade han egen firma i Stockholm och var
nöjd och glad med sitt liv. Men själv knogade jag på och kom till Engelska Verkstan
och Gunnar Fredblad.

Köpte arbetarlitteratur
till klubben
- Nu var det så att de hade börjat göra
isolatorer på fabriken och 1918 kom jag till
Isolatorverkstan.
August Jönsson var formare där och jag blev springpojk åt honom.
Kalle Möller var där och Oscar Johansson,
Knallen kallad. Herberts far, Bergschöld
stod och svarvade och det gjorde bl.a. Anna
Sävström.
- Det är klart att det blev enahanda det
där men vi visste ju inte av något annat. Vi
var nog bra hämmade vi gustavsbergare.
Vi
hade liksom ingen egen vilja, allt bestämdes
över våra huvuden. Vi var omhändertagna
av Odelbergarna
från vaggan och till graven. Den enda lilla frihet som fanns, den
fanns inom Gustavsbergs Klubb och dit hade vi inte tillträde förrän vid 17 års ålder.
Det var egendomligt tycker jag att dom inte
tog hand om ungdomarna innan, vi hann att
arbeta i 4 år på fabriken innan vi kom in i
Klubben. Fackföreningen gjorde det lite lättare för oss, vi började få råg i ryggen och
deltog i föreningslivet. Det var ju efterlängtat att få komma med i klubben, jag var ju
ute efter böckerna i biblioteket och där
fanns ju också tidningar och schackspel
bl.a. Jag minns att jag var bibliotekarie 1928
till -30 och då lyckades jag köpa in Rudolf
Värnlunds böcker utan att granskarna upptäckte att det var arbetarlitteratur.
Även urvalet i biblioteket och valet av tidningar bestämdes av fabriksledningen.
Men det var ju
bra att det fanns uppslagsböcker och faktaböcker av olika slag.

"Straffarbete"
i Mossen
- Jag måste berätta om när fackföreningens tillkomst hade gjort oss lite uppkäftiga på fabriken. Vi var några pojkar, som
svarat verkmästare
Lutteman lite för öppenhjärtligt och vi vart nerkallade på kontoret till AxelOdelberg.
Han skällde ut oss, vi
var ingenting värda och han slutade med:
- Ut med er jag vill aldrig se er mer.
- Vi gick ut men blev stående utanför och
visste inte vad vi skulle ta oss till. Då kom
hovjägmästare
Odelberg ut och frågade:
- Vad är det pojkar, jag hörde att det var
bråkigt därinne.
- Ja, vi har fått kicken, sa vi.
- Jaså, ja då kan ni få arbete hos mig på
lantbruket, gå ner till skogvaktarn i Stallet
och anmäl er.
- Det gjorde vi och vi fick komma till
Mossen och gräva diken och sen fick vi arbeta i skogen. I åtta månader höll det där
"straffarbetet"
på och sen en dag kom
skogvaktarn och sa att nu skulle vi gå ner på

kontoret. När vi kom in sa AxelOdelberg,
att nu behöver vi några nya gubbar på
Verkstan.
Mig skicka han till Koppverkstan och den andre pojken Verner till
Packboden, men den tredje Orvar fick inte
vara med. Han hade gjort något mera som
Odelbergarna aldrig kunde överse med, han
hade sålt Socialdemokraten.
J ag tror inte att
han fick jobba här förrän KF övertog, det
var många utstraffade
som kom åter då.
Han kanske kom efter 1929 när Hjalmar Olson kom hit och mildrade reglerna, en del
återvände under 1930-talet.

Förman på Benporslin

..

....:..Men 1937 var det slut på Odelbergar.
nas regemente och KF övertog fabnken och
jordbruket. Ja och sen blev det en väldig utveckling härute. Själv blev jag förman 1938
på benporslinet, som hade flyttat upp i nya
Sanitetsfabriken
då. Jag fick ta hand om
Eugen Altman och visa omkring honom.
Han skulle ju ta hand om sanitetstillverkningen, han blev ju senare teknisk chef för
fabrikerna. Nu kunde jag ingen tyska 'och
han ingen svenska men vi förstod varann ändå, han var en fin och kunnig man.
- Men så bröt kriget ut och det var inte så
bra för tillverkningen, ingen visste hur det
hela sk ulle utvecklas och jag fick komma ner
på Arbetsstudieavdelningen
och Kalle Viberg tog hand om benporslinet. Sen byggde
de den nya hushållsdelen på fabriken och
den var färdig 1945.
- ABF kom hit med sin studieverksamhet 1922 och sen blev det massor av studiecirklar för min del, det var matematik, svenska, historia och mycket annat. Ja, att man
bara hann med, jag tittade igenom det där
häromdan och man måste ha hållit på jämt.
Tänk, jag minns Hirdman och hans "Ekonomisk Demokrati",
vilken fram tidsvision .
- Jag gifte mig 1924 med Ellen Hollerst.
Hon kom hit på besök till Värdshusvärden
redan 1921 och jag träffade henne där. Ellen
är född i Örebro i Nicolai församling. Även
vi fick lägenhet i Skeviksgatan. Där föddes
Rolf vår son, 1926 och dottern Vallie 1929.
Vi flyttade till Grindstugatan
1945 och bodde där till 1952 då vi flyttade till det här huset
i Höjdhagen.

Ryskt bröd
Frukt till efterrätt
- Jag gick på Arbetsledarinstitutet
1939
och 1940, rektor där var Ekelöv , han var ju
nästan vegetarian och en dag hade han sin
fru med sig till lektionen och föreläste om
vad vi borde äta och hans fru bjöd på ryskt
bröd. Han sa bl.a. att se efter när ni kommer
på kalas om det är frukt till efterrätt, ät lite
av förrätten då och koncentrera er på frukten.
- Det är klart att jag kikade lite på ingenjörsutbildning men jag tyckte inte att jag orkade, man skulle ju sköta jobbet samtidigt,
det blev för mycket, men den här verkrnästarkursen på två år, som vi gick igenom här
den var väldigt bra. Gunnar Ekman höll avslutningen.

Vinterbad på Djurö
- På tal om kriget så blev jag också inkallad. Vi låg ute på en ö här i skärgården, jag
och några andra gustavsbergspojkar
. Det
var Calle Blomqvist, Verner Andersson, Per
Box ochjag och några till och det var vintern
1942. På Valborgsmässoafton
1982, så ringde jag till Calle och frågade honom om han
mindes vad vi gjorde för 40 år sedan. Det
mindes inte Calle förrän jag påminde honom om att vi vinterbadade den dagen på

Djurö,
- Det var så att vi kom från vår ö till Djurö och såg att det var öppet vatten vid stranden.
- Vi passar på och tvättar av OS5', sa
Calle.
- Sagt och gjort vi tog av oss och då sa
Calle:
- Nä, har vi nu tagit av oss så badar vi. Vi
gjorde det, det var en friskus, Calle.
- Men nu var det 1982 och Calle hade varit krasslig ett tag, så han sa till mig, att nu är
det bara du och jag kvar av gänget på ön, jag
undrar vem som blir den siste av oss. Ja vi
vet det nu, Calle fick sluta förra våren.

En grogg
med flygarbaronen
- Ja, Herbert han talade ju om Marika
Stiernstedt för en stund sen, hon var ju gift
med flyg baronen på Brunn. För rätt längesen nu så gick jag en runda på Beatelund och
träffade på en farbror som jag tyckte mig
känna igen. Det var förre kusken på Beatelund, han var städslad hos fideikommissarien där Anders Cederström, baron Carls far.
- Du kan tro, berättade kusken, att det
var roliga tider det. Jag var ofta inne i Gustavsberg och hämtade friaren Carl. Då fick
han för sig ibland att han skulle köra själv
och jag skulle sitta bak. Jag var rädd att vi
skulle hamna i diket. Då vart det en fart genom Algatan, förbi Södra Kullen och vi
sladdade farligt i svängarna och glad var jag
när vi var framme vid grinden till Beatel und.
Under den vilda färden hade vi hunnit med
att bli du och bror och vid grinden sa baron,
att nu följer du med in och får en grogg. Det

Ovan: Från övervåningens tre enrummare
på Skeviksgatan hade man egen ingång på
mitten av huset. Här haren del av dem förevigats på trappan 1914.
Uppifrån fr. v. Haraids far, Tull-Per Andersson, formare Erik Lindell, förman på
"Äkta Ugnen ", A Idor Ohlsson, Hi/dur Lindell, Gerda Ohlsson-Larsson, Haraids
mamma, Mina Andersson, Lotten Lindell.
De fyra på nedersta trappsteget är Harald,
Greta Lindell, Mimmi Andersson och Sara
Lindell.
T. v.: Skeviksgatan 3 några år efter inflyttningen. I huset bodde då 27 personer. I övervåningens tre enrummare samsades sex föräldrar med sju barn och i de två lägenheterna under, två föräldrapar med tio barn.
A rtikelnfortsätter på nästasida.
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Saltstänk från Värmdö
o

Det ljusnar över Farstaviken. Vi väntar på våren. Båtägarna tar en extra tur ut
mot Mölnvik, rättar till presenningarna
och
gör ett överslag på det kommande vårarbetet. Snödropparna
vid söderväggen anar redan vårvärmen. Det här året 1984 blir säkert
bättre än sitt rykte. För Värmdös del blir det
ett år med stora förändringar.
Med omfattande byggnadsverksamhet,
motorvägens
färdigställande,
anläggande av anslutningsvägar. Vägen genom Gustavsberg får en annan sträckning än i dag med anslutning till
motorvägen söderut. Men även i det centrala samhället blir det flera förändringar.
Fabriken planerar att förtäta bebyggelsen i
Höjdhagen och Ebbaiund. På det nya året
har vi sett Kullen rivas, så när som på ett
hus och samma öde har drabbat Ingarögatan 1. Ett spännande år väntar oss.

På tal om spänning
av ett helt annat slag så avbröts jag här aven
telefonsignal.
Det var Gudrun i Strömma
Hembygdsförening
som ringde och berättade om intressanta uppteckningar
hon hittat
i Folklivsarkivet på Nordiska museet. En del
handlade om Värmdö och nu undrade hon
hur mycket jag kunde förtälja om skrock
och folktro från denna del av landet. J ag
skrattade lika glatt, som den dagen då skolan skickade på mig ett par trevliga ungdomar som ville att jag skulle berätta om saga
och syn kring Farstaviken.

Sanningen att säga
så har jag alltid saknat historier av detta slag
i denna skärgård, uppfödd som jag är med
västsvensk vidskepelse och mustig folktro.
Den som till min förtjusning kunde förmed·--Iaen del i den vägen var Helge iSollenkroka
(intervju i förra nr.). Ban kunde med det
rätta sinnelaget tala om vättar och småtroll
och beskriva älvadanser på dimhöljda ängar.

Mycket kan man få höra vid
Farstaviken men sällan skrönor späckade av
fantasi och kryddade av vidskepelse. Gustavsbergarna
berättar gärna om den Odelbergska eran men blandar inte in högre makter, i varje fall inte som jag har hört och jag
har lyssnat idogt. Här sitter realismen och
skepticismen i högsätet. Ä ven gustavsbergarens förhållande till religionen präglas aven
praktisk klarsyn. Ändå fattas det inte stoff
och platser som kunde inspirera till funderingar bortom det jordiska.

Inte ens Farsta slott
verkar att ruva på lustfyllda hemligheter.
Liknöjt vilar det i sin förnedring och bemöter med en gäspning alla försök att göra historia kring slottets murar. Drottning Kristina rider någon gång i våldsam galopp mellan
Farsta och Lemshaga, men det var längesen
nu, som någon hörde klapprande hovar i
mörka höstnätter. Det var knappast i modern tid.

Oh, du milda värld
vad skulle inte mina bohuslänska
fränder
kunna åstadkomma av detta slott, med denna pastorala park, stranden, vattnet, bryggorna, sommarresidensen
och liljekonvaljesnåren. Jag riktigt ryser när jag tänker på
vilka rysansvärda skrönor de skulle lagat till
av detta intressanta material och fantasieggande kulisser. Det skulle har kryllat av platser som var farliga att beträda i ny och nedan, hemska förbannelser skulle drabba den
som bara närmade sig slottet när mörkret
fallit, eldsken skulle stiga mot himlen i stormiga nätter och olyckliga vita fruar skulle
fly undan mellan parkens träd.

Den anrika porslinsfabriken
borde åtminstone kunna bidra med något
saftigt spökeri med sina mörka prång och
spännande brännugnar. Närmare det farligt

oförklarliga har man aldrig kommit än i Stig
Trenters deckare på sextiotalet. Där förlade
han en del av handlingen till en av fabrikens
tunnelugnar. Därtill inspirerad av Stig Lindberg. Minns jag inte fel så hade boken samma namn som Stig Lindbergs keramikhäst,
Springaren.

Mörkdalstallen
och den sinade källan kunde ha en nervkittlande historia, men jag har aldrig hört en
stavelse om det. Vattnet var gott - punkt
och slut. Inte heller lönnkrogen i Mörkdalen
har inspirerat till en enda skröna om förtappade drinkare, olyckliga hustrur och övergivna barn. Ingen har sett älvor dansa på
Knuts hav eller trollbarn som hoppat bock
vid Rutens lada. Märkligt, det är vad det är.

Det är som jag säger
gustavsbergarna
är inte lagda åt det hållet.
Det skall vara saklighet och klara fakta, bara berättelser med verklighetsanknytning.
Nu slår mig en hemsk tanke. Det är väl inte
så att de behåller sin tro för sig själva och inte blandar in utsocknes i bygdens skrock och
folktro. Då ligger jag illa till för jag lovade i
ett svagt ögonblick att rapportera eventuell
folktro till Nordiska museet. Det är kanske
intervjuaren det är fel på. Kustfolk skall av
hävd umgås intimt med makterna liksom
sjöfolk och här gäller det att lägga om taktik. På tal om sjöfolk så finns ju Erik i Nore
som en klar ljuspunkt, han har, som Carlsson i Hemsöborna
skulle sagt. "det rätta
sinnelaget" .
Var nu lite resonliga och plocka fram
gammal folktro ur skrymslen och vrår,
damma av försiktigt, slika dyrbarheter skall
behandlas varsamt och smyg över dem till
mig vid tillfälle. Inte skall vi vara sämre än
andra skärgårdar vi på Värmdö, nog bor det
en småilsken vätte under farstubron.
Edla Sofia
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En konstnär
i Centrum
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D På Höjdgatan,
mitt i Gustavsbergs
äldsta bostadsområde,
ligger det hus som vi
till vardags kallar, "Lisas hus". Huset
"skräddarsyddes"
åt keramikern Lisa Larson i slutet av 19S0-talet, därav namnet.
När Lisa flyttade till grannkommunen
för
en del år sedan så byggdes huset delvis om
och ateljen delades och blev boningsrum. I
fjol såldes huset till en konstnär John-Erik
Franzen, med hustru, textilkonstnär Ulrika
och tre söner. Familjen kom närmast från
Småland. Nu är huset åter vad det var ämnat
att vara. John-Erik har tagit fram den utmärkta ateljen med fint norrljus och en inspirerande utsikt över bruksgator och kulturhus.

Ädlare motorfordon
John-Erik Franzen kom i blickpunkten i
slutet av förra året när han fick det unika
uppdraget att måla kungafamiljen.
Överraskande tyckte många, som mindes att han
slog igenom redan på 1960-talet med målningar av ädlare motorfordon.
Det är lätt att
bli instoppad i fack men sanningen är att
John-Erik har ett brett register och har målat många fina porträtt. Av bland andra Tore Browald, Jan Wallander, Eric Ericsson.
Hans självporträtt,
"I hallen", är berömt
och hänger f.n. på Nationalmuseum.

Nya frimärken
Han tar emot i ateljen där tavlorna, står
vända mot väggen och skisserna till frimärken med kungaparets bilder står på staffliet.
Det är tyst i huset. Sönerna är i sina skolor
och Ulrika i sin verkstad i Gamla Apoteket.
Vi får veta att John-Erik är född i Brom48
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John-Erik Franzen
. staffliet
med skisserna till
frimärken med kungaparets porträtt.

framfor

ma 1942 och uppväxt i Norra Ängby. Han
lärde sig att tycka om Småland i tonåren och
i barndomens somrar. Blev redan som nittonåring antagen som elev vid Konstakademin med lärare som Evert Lundquist och
Carl-Fredrik Reuterswärd. Slog igenom redan under elevtiden med sin målning, "Cadillac Eldorado".
Trivdes på akademin och
gick tiden ut och slutade där 1966 på våren.
Senare det året reste John-Erik med hustru
Ulrika och sonen Mortimer till Amerika,
stannade ett par år, fick nya motiv och ännu
en son, Sebastian.

Från Småland till Höjdgatan
Efter ett par år drabbades familjen av
hemlängtan och vände åter till hemlandet
och bosatte sig i Småland. Där föddes tredje
sonen Robin och 1983 hittade de hit till
Höjdgatan 10.
Välkomna säger vi och bliv kvar vid Farstaviken. Men enligt en fyllig intervju i Vitidningen (sista nr. 1983) skulle John-Erik
vara på språng ut i världen.
- Då får du se upp, säger jag varnande i
dörren på väg ut. Farstaviken har en farlig
lockelse, jag kom hit på en praktikantvecka
1939 och är kvar än.
- Det är inte riktigt sant det där att jag
skulle vara på väg bort, säger John-Erik.
Jag trivs bra här och kan tänka mig att ha
Gustavsberg som ett hem att återvända till i
framtiden efter kortare besök utomlands.
Närmast blir det en fyrarnånaders
resa till
USA.
Bra, så skall det vara. En gustavsbergare
längtar alltid tillbaka till Farstaviken.
Edla Sofia

(Bild: Ylva Bexel/)

Ingen blir
trampad på tårna!
- Vi vill inte att ungdomar ska hamna på
torget med en ölburk i handen. Vi vill att
dom ska våga ta kontakt med varandra, våga dansa, utan att droga sig.
Så säger Sonja Johansson från Kustgillet.
Hon var med och startade "Våga stuffa"kurserna i Kvarnbergsskolan.
Gustavsberg i
höstas. Kurserna har givit ett gensvar som är
långt över förväntan.
- Vi är ett fyrtiotal deltagare, berättar
hon vidare, som träffas och lär oss dansa
foxtrot, vals, gilledanser och mycket annat.
Vi vänder oss till folk i alla åldrar. Den yngsta i gruppen är 14 och den äldsta är 60 år.
Målet är att träffas och våga ha kul tillsammans utan att dricka.
I slutet av mars åkte gruppen till Upplands V äsby för att ta sig en svängom med
övriga' 'V åga stuffa" - gäng i Stockholmsområdet.

Fredagsdanserna
Kustgillet, som bildades för tre år sedan,
är en ideell förening i Värmdö. Förutom
"Våga stuffa" anordnar man kurser i gammaldans och motionsdans. En gång i månaden har föreningen offentliga fredagsdanser
till levande musik i Ekdalsskolans
matsal,
Gustavsberg. Då är alla, som vill svänga sina
lurviga, välkomna hälsar Kustgillet.
Ylva Bexell
Praktikant på redaktionen

@f1kmb:S årJ Bussar och barfotabarn
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iJJr trygglå

D Hembygd ger trygghet är mottot för
Hembygdens år 1984. Och med det vill hembygdsrörelsen göra sig mera känd och stimulera till en fördjupning av kunskaperna
om sin verksamhet, man vill utveckla ungdomsverksamheten
inom hembygdsrörelsen, man vill stimulera till aktivt deltagande
i studier kring sin bygds historia, miljöfrågor och nutidsdokumentation
och man vill
utveckla kontakterna med andra ideella organisationer,
bl a inom folkmusik,
folkdans, natur- och miljövård.
Dessa ambitioner
kommer givetvis att
manifesteras för allmänheten under året och
det sker på flera sätt.

D Så har den då kommit.
Värmdö
Skeppslags Fonminnesförenings
årsskrift
1984. Den kommer inte varje år. Men är des, to mera efterlängtad när den kommer. Det
är klokt, och säkert ekonomiskt nödvändigt, att samla medel och material i ladorna
innan man är mogen att komma med ett nytt
nummer. Så blir det också gott resultat som
redaktionskommitten
och tryckaren har all
heder av.

På kryss bland ortsnamn
Med Åke Gehlin kryssar vi bland Värmdös ortsnamn och lär oss en hel del som kan
vara roligt att veta. Ortsnamnen är vår dagliga kontakt med vår historia och det behövs
att man påminns om det för att på rätt sätt
värna om dem.

Sockenstugans
Budkavle till
Värmdö i juli
På Valborgsmässoafton
startar 25 budkavlar sin färd genom landet och går från
hembygdsförening
till hembygdsförening.
Till Värmdö kommer budkavlen från Vaxholm. 16-17 juli skall Värmdö Skeppslags
Fornminnesförening
- en av landets äldsta.
hembygdsföreningar
- föra den vidare till
Norra Lagnö, 19 juli är budkavlen på Svartsö, det ser Värmdö skärgårds hembygdsförening till, 20 juli har man nått Möja, 21 juli
förs kavlen över Runmarö till Stavsnäs, 22
juli går den vidare via Skärgårdsmuseet
och
Strömma hembygdsförening
till Ingarö för
att 23 juli nå fram till Boo brygga där hembygdsföreningarna
i Nacka tar över. Vi bor
ju i en skärgårdskommun
så budkavlen
kommer att till största del föras över vattnet
och nu planeras som bäst hur den armada
skall se ut som skall ledsaga budkavlen genom våra vatten.

Hembygdens
på Skansen

renovering

Om Sockenstugan
och dess renovering
berättar kontraktsprosten
Nils Alberg och
vem vore väl bättre än han skickad att göra
det. Han kan ju med oss andra glädjas åt att
det gamla huset för närvarande är i så gott
skick och bör inte glömmas bort bland dem
han nämner som bidragit till renoveringen.

En busstur på 19S0-talet
Nils Engström
låter oss åka buss på
1950-talet och plötsligt förstår man hur väldigt länge sedan det egentligen var. Den detaljrika skildringen är som en dokumentärfilm där allt skildras i både panorama och

närbilder. Det var då man hade tid att purra
passagerare vid varje hållplats när de fallit i
sömn men också en tid då busschaufförer
fick slita ont med tunga lyft och gengaseldning.

Djurö kyrka 300 år
Djurö kyrkas 300 år som firades 1983
tecknas kärnfullt och kunnigt av Lars Edström. I tid för jubileet tog kyrkans korfönster upp igen. Nu står orgeln näst i tur att renoveras. Kyrkobyggnaden
i sig är en klenod
men vi får också veta att där finns ovärderliga inventarier bl a en mässhake från 1400talets slut.

Värmdödräkten
Värmdödräkten
är populär och därförär
det både viktigt och roligt att kunna läsa om
hur den rätt skall bäras och det vet Inga-Lill
Carlsson och man är tacksam över att få se
dräkten återgiven i färg.

Fem år i Värmdö kyrkskola
Det må vara mig förlåtet att ha sparat det
bästa till sist. Mest nöje i årsskriften gav
Sven Jerstedts skildring av sina fem år i
Värmdö kyrkskola. Det är en rolig läsning
samtidigt som det skär i en när man tänker
på hur illa barnen for förr och då slås man av
tanken på att det inte var så länge sedan trots
allt.
I årsskriften
parenteras
Hans Almryd
som gick bort i höstas. Det var mycket tack
vare honom som utgivningen av årsskrifterna togs upp igen och vi är honom stor tack
skyldiga för det.
V ärm dö Skeppslags
Fornminnesförenings årsskrift 1984 kostar 35 kronor och
finns att köpa bl a i kommunalhusets
växel,
tel. 0766/321 20.
Louise Brodin
Kultursekreterare

dag

Vilka har
Värmdödräkten?

26 augusti når budkavlarna
fram till
Stockholm och Skansen där de överlämnas
till kungen som en höjdpunkt på Hembygdens dag på Skansen.
Hela sommaren finns ett marknadsstånd
på Stortorget i Stockholm där man bl a kan
köpa lotter i det rikslotteri som 400 000 aktiva medlemmar
i hembygdsrörelsen
skall
hjälpa till att sälja.
Värmdö har ett imponerande antal hembygdsföreningar,
nära dussinet fullt. De
verkar alla med stor lokal förankring i sin
bygd och är väl inte så kända utanför sitt
verksamhetsområde.
I nästa nummer av
Värmdö tidning presenteras hembygdsföreningarna i vår kommun.
Louise Brodin
Kultursekreterare

Inga-Lill Carlsson iförd Värmdödräkten
framför Grindstugan vid Värmdö kyrka.
(Bild: Arne Carlsson)

Vi är ett gäng på åtta personer i Strömma
som syr Värmdödräkten.
V år nyfikenhet
på dräktens utseende och historia är därmed väckt. Knappast någon är den andre
helt lik, tycker vi oss ha märkt. Inte heller vet vi hur många dräkter som finns.
Vi vill gärna göra en inventering. Vilka
äger en Värmdödräkt?
Vilka har varit
med och vävt tyget? Resultatet räknar vi
med att kunna presentera på Hembygdens dag 22 september kl. 18.00 i Värmdö Bygdegård.
Du som äger en Värmdödräkt
kontakta
gärna Strömrna Hembygdsförening
Gudrun Gröndahl tel 400 80 eller BrittMarie Ohlsson tel 400 33.
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SNF Värmdö Naturvårdsförening
Vårprogrammet 1984
14-15 april
Trandansen vid Hornborgarsjön
Stockholmskretsen
ordnar en bussresa. Förfrågningar hos Håkan Nordenadler
08/37 71 63 om det ännu finns plats.

på tel

SÖNDAG 29 april
Skogsvandring till Sticklingsberg
Vi vandrar tillsammans med Friluftsfrämjandet
genom de fina skogsmarkerna
till
och vid den gamla avrättningsplatsen.
Samling kllO.DO vid hpl Sågen (linje 44() mot
Bullandö).
LÖRDAG 19 maj
Gökotta vid Dyppeln
Samling kl 04.30 vid Runda huset för samåkning eller k15.00 vid hpl Grävlingstigen •.
vid Stavsnäsvägen.
Vi vandrar runt Dyppeln-Korsmossjön-Lillmosseträsk,
där det
finns fina växter och fåglar. Gummistövlar rekommenderas.

Gustaf Lindgren, ordförande i DHRVärmdöavdelningen, flankeras av Sven Nyman, vice ordförande och Sonia Nyman,
kassör.

SÖNDAG 27 maj
Till Storängsudd
Friluftsfrämjandet
bjuder med oss. Samling kl 10.00 vid hpl Lemshaga vid Ingarövägen för en vandring till det fågelrika blomsterparadiset
Storängsudd.
TORSDAG 31 maj
Gökotta vid Våmfjärden
Vi samlas kl 05.00 vid Didriksdal och vandrar runt Våmfjärden,
där vi skall hittå
kungsängsliljor och andra vackra blommor och höra fåglar i mängd. Vi får också se
närmare på Fågelbro gård. Gummistövlar är bra.

Samhälle för alla
D De Handikappades
Riksförbund
(DHR) arbetar för ett samhälle som ska vara
tillgängligt för alla. Värmdöavdelningen,
tillsammans med kommunala handikapprådet, har på senare tid fått igenom en hel del
lokala förbättringar
i Värmdö.
Det har tagit tre år av påtryckningar
på
fastighetsägare
och myndigheter, för att få
bort trappsteget till postkontoret i Gustavsberg, men nu kan även rullstolsbundna ta sig
in i lokalen. Snabbare gick det med att få
fram parkeringsplatser
för handikappade
utanför
servicehuset
Gustavsgården
i
Gustavsberg.
Man har bevakat rörelsehindrades
intressen, både vad det gäller bussterminalen
i
Gustavsbergs Centrum och det nya bostadsområdet Hemmestahöjden.

Bjömöreservatet
handikappanpassas
Värmdöavdelningen
har också varit en av
dem som har velat få Björnöreservatet
på
Ingarö handikappanpassat.
Johan Ahlbom på Skärgårdsstiftelsen
berättar för Värmdö tidning att det bl a kommer att byggas en ordentlig väg ner till sjön.
Brygga, omklädningsrum
och toaletter
ska bli tillgängliga
för rörelsehindrade
personer.

LÖRDAG 16 juni
Vi besöker Skarprunmarn
Vi tar Sandhamnsbåten
kl 09.00 från Stavsnäs, går i land på Skarprunmarn
vid Sandhamnsleden och tittar på det vackra som därvarande naturresevat kan visa i fågel- och

växtväg.
SÖNDAG 17 juni
Till Björnö
Vi gör ett natur- och kulturbesök i Björnöreservatet.
Samling vid reservatgänsens
plats kl 10.00. Vacker natur och kalla bad utlovas åt den som vill.
Samarr. med Friluftsfrämjandet.

o

Aret kunde inte börjat bättre
D Värmdö Musiksällskap och Gustavsbergs Scenstudio inledde det nya året genom
att ge den nyskrivna musicalen, "Mannen
som stal en cykel". De kunde inte ha börjat
1984 bättre. Musicalen blev en klar framgång för alla medverkande.
För Bengt
Blomgren författare, Yngve Furen kompositör och huvudrollsinnehavare,
orkestern
med ledare Håkan Lund, kören och dansarna.
En särskild blomma vill jag ge Gustav Roger för den fina scenbilden och den lyckade

Höga kurskostnader
Föreningen, som har ett 60-tal medlemmar, finansierar sin verksamhet med lotteriförsäljning,
medlemsavgifter
och ett blygsamt bidrag från kommunen.
- Vi har välbesökta medlemsmöten och
flera studiecirklar
igång, berättar Gustaf
Lindgren. Kurser och konferenser kostar tyvärr mycket att gå på .
.~ Skriv att vi hälsar nya medlemmar välkomna till DHR - Värmdöavdelningen,
ber avslutningsvis
Gustaf Lindgren Tel
DHR-Värmdö-avdeln.
0766/245 79.
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Det var många spännande och
dramatiska scener i musicalen
"Mannen som stal en cykel".

"vridscenen" .
Till Bengt Blomgren och Yngve Furen en
lyckospark
för många framtida uppsättningar av denna roliga och fartfyllda
musical.
Publikmässigt blev också föreställningarna på Gustavsbergsteatern
en succe. Närmare 2 000 personer såg musicalen under första
delen av januari, vilket betyder att det var så
gott som fullsatt varje kväll.
Edla Sofia
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Västgräns för
högexploa terad kus t

Strövområden i Värmdö
D Värmdö Skogsgrupp har i samarbete
med Naturvårdsföreningen,
Ornitologerna,
Friluftsfrämjandet,
Fältbiologerna,
Fornminnesföreningen
och Strömma hembygdsförening sammanställt
en översiktskarta
över Värmdö. Den upptar kulturminnen
i
form av lämning av torp och andra byggnader, hagmarker, gamla vägar - bl a till öns
gamla avrättningsplats vid Sticklingsberg samt när - och fjärrströvområden,
exkursionsmåI mm. Kartan har överlämnats till
. 'intresserade kommunala myndigheter samt
till länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen.
Originalet kommer att ställas ut på biblioteken och på Teatern.
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form. Men tydligen inte oftast äldre färdigutvecklade rinkbandyspelare.
En annan sak som har fått rinkbandyn att
växa är just att man spelar Iördagsförrniddag, där är Värmdö-korpen
unik, och att då
ett större antal spelare som inte bor i kommunen bevisligen är med.

Ekonomiskt

GV 75:s ordförande Pär-Arne Gustavsson
(t. v.) och fritidsnämndens ordförande Börje Frisk (vpk) har olika åsikter om Korp. idrotten i Värmdö.

Debatten om
korpen fortsätter
D Först vill jag konstatera att den insända artikeln i Värmdö tidning nr 4/1983 med
rubriken "Osmakligt agerande" har haft effekt, d. v.s fritidschef Arne Lundberg har tagit till pennan och försvarat fritidskontorets
målsättning
och inställning när det gäller
korpidrott kontra ungdomsverksamhet.
Jag kommer här bara ta upp ishockeyns
problem, och föra debatten på ett sakligt
plan.
Låt mig först slå fast att vi är inte motståndare till korpen som ide, men med nuvarande resurser när det gäller istider måste en
prioritering och en omfördelning av tid ske.
Vi i GV-75 har tolv lag plus ishockeyskola
i gång. Där finns alla åldersgrupper
representerade, från pojkar födda 1976 till A-lag.
A v dessa bör ej inte mindre än åtta lag träna
efter klockan 20.00 vardagar, då man har
skola och läxor att sköta och inte bör komma i säng sent. Däremot kan alla lag träna
lördagsförmiddag
men det går inte på grund
av korpens rinkbandy.
Jag tror att alla som spelar rinkbandy och
har ungdomar som spelar ishockey håller
med om att detta är en sned fördelning av
istider.

Rinkbandyn

växer för fort

Sen till omfattningen av Värmdö-korpen
i
rinkbandy.
Det framgår ju av Arne Lundbergs svar
atthan med stolthet framhåller antalet rinkbandyspelare till cirka 450.
Den frågan man ställer sig är om det finns
ett självändamål
med att låta korpen växa
och därmed ta ännu mer istid från vår ungdom, eftersom resurserna är så begränsade.
Jag har fått sagt till mig när man diskuterat om framtidsutveckling
för klubben att
man inte kan ha högre mål än vad det finns
resurser till. Ä ven fast våra ledare jobbar
ideellt och vi finansierar vår verksamhet till
två tredjedelar. Detta gäller alltså vår ungdom, som behöver en bra start i organiserad
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avbräck för ledarna

Vi har nu blivit tvungna att schemalägga
träningstid från klockan 16.00 vardagar för
att alla lag ska få en (1) träning i veckan. Eftersom man bör vara i god tid före träning
för att låsa upp förråd och plocka fram material börjar träningen klockan 15.15. Våra
ledare måste alltså ta ledigt från sina arbeten, ibland från klockan 14.00, med i många
fall ekonomiskt
avbräck. Någon enstaka
gång går det säker bra men arbetsgivare och
arbetskamrater
tröttnar i längden och då
har vi snart inga ledare kvar som på ett sånt
fiut sätt tar hand om våra ungdomar. Som
avslutning kan man konstatera att huvudproblemet är:

En konstisbana

till i kommunen!

Detta måste vara ett krav om vi tror på idrott, i det här fallet ishockey, S0m en utvecklande och socialt riktig företeelse. Naturligtvis kommer man från kommunens sida att hålla med men skylla på det kärva
ekonomiska läget. Men jag hävdar att det är
en fråga omprioritering!!

tider som inte föreningen är intresserad av.
Våromgången kördes tre lördagar kl 07.45
-14.30,
därefter började
slutspelet
för
pojkhockeyn och då minskade trycket betydligt på banan. Alltså "guldtiderna"
är
tre lördagar i januari cirka 18 timmar.
Tidsfördelningen
är numera en mycket
omdiskuterad fråga särskilt på de regionala
planet, där diskussioner,
sedan en längre
tid, förs med specialförbunden.
Om en
omorganisation
av S:t Erikscupen kan göras, skulle det bli en vettigare schemaläggning.
Inför den kommande säsongen kommer
fritidsnämnden
att ta ställning till tids fördelningen vid isbanan. Fritidsnämnden
är,
som Pär-Arne Gustafsson, påpekar, tvungen att prioritera och j ag för min del sätter en
fullstor grusplan före en ytterligare konstfrusen isbana.

Korpförbund

i Värmdö?

Länskorpen har återigen aktualiserat frågan om att bilda ett lokalt förbund i Värmdö. Vi är för övrigt den enda kommun som
saknar ett lokalt förbund. En organisation
av korpen kan innebära ett ökat tryck på de
befintliga anläggningarna.
Men det kan
också bli så att andra typer av ver ksamheter ,
som inte kräver anläggningar, utvecklas.

Prioritera vår ungdom och ge dom en chans
till en bra start. Det är en investering som lönar sig i en förlängning.
Pär-Arne

Gustafsson
Ordf iGV 75

Svar av
fritidsnämndens
ordförande
Börje Frisk (vpk):
D Pär-Arne Gustafsson säger sig inte vara motståndare till korpen, det är ju gott och
väl. Han pekar sedan på att tiderna på lördags förmiddagar gör att korpen blir alldeles
för populär, så populär att många kommer
från andra kommuner för att deltaga.
Det är ju klart att en stor del av verksamheten hänger ihop med vilka tider som kan
erbjudas och beträffande spelare från andra
kommuner,
så måste naturligtvis även vi
ställa upp, en del av lagen är bundna till företag och alla anställda bor ju inte i kommunen.

"Guldtiderna"
Nu till de "gyllene" tiderna. Banan öppnades kring den 18 oktober, fyra lördagar
därefter var det ingen korp. Den 19 november och fyra lördagar framåt var det korp kl
07.45-10.45,
alltså 15 timmar. I helgerna
jul, nyår, trettondag kördes 32 matcher på

Korpidrottens speltider diskuteras.

Julgranstjuvar

i Gustavsberg

D Förra året satsade den ideella föreningen Gustavsbergs Finska Klubb över 10 000
kronor på julgransförsäljning
i Gustavsberg. Överskottet skulle användas till föreningens verksamhet.
Men över 70 granar
stals. Det var nattetid tjuvarna dök upp.
Nettot av försäljningen blev just ingenting.
Vi är ledsna och besvikna! Kan folk inte acceptera att vi är en ideell förening?
Olavi Hulkkonen
Ordförande i Gustavsbergs
Finska Klub
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Lukijalle

ös kunta rahoitussyistä pakotettu tarkistamaan ornat henkilöstövaransa.
Lasten päivähoitomaksu
perhepäiväkodeissa muuttuu huhtikuun
alusta lukien.
Uusi tuntimaksu
on 140:s osa päiväkotimaksusta. Korkein perittävä hoitomaksu on
140 tuntia lasta kohden kuukaudessa. Koululaisista vastaavasti korkeintaan 98 tun tia
kuukaudessa.

tamaan syyskuussa. Asukkaita muuttaa tämän jälkeen kuukausittain,
sitä mukaa kun
Suomalaista palstaa noin 10 vuotta toimittaloja valmistuu.
Suunnitelmien
mukaan
tanut Matti J Korhonen on muiden tehtäviNuorisolaki
ovat viimeiset valmiita kesäksi 1985. Asunensä lisääntyessä halunnut luovuttaa palstojen jakaminen
aloitetaan
huhtikuussa.
Tämän vuoden alussa astui voimaan laki,
tan teon allekirjoittaneelle.
Kiitos Matille
Vuokralaiset voivat valita tapetit ja l~ttiajonkamukaan
kaikilla 18-19 vuotiailla nupitkäaikaisesta
Värmdön suomalaisten hyorilla on oikeus neljän tunnin päivittäiseen
materiaalin neljästä vaihtoehdosta.
Valinta
väksi tehdystä tiedotustyöstä.
työhön josta maksetaan sopimuksen mukaion tehtävä viimeistään
15 viikkoa ennen
Jatkossa suomalaisen palstan sisältö tu lee
nen palkka. Lakiin aluksi kohdistunut
arasuntoon muuttoa.
ehkä jonkin verran poikkeamaan tähänastiVuokraneuvotteluja
käydään parhaillavostelu näyttää vähitellen laantuneen" Oisesta. Tavoitteena on suomenkielisen inforkeus neljän tunnin työhön on joka tapaukan. Laskelmat viittaavat siihen, että esimermaation lisääminen ajankohtaisista
kunnalkiksi 58,8 neliön kaksio maksaisi noin 1850
sessa parempi kuin se, että nuorten hyväksi
lisista asioista. Palstalla saattaa olla käänkruunua ja 88,5 neliön suuruinen neljän huei olisi tehty mitään. Värmdön kunta voi
nöksiä lehden ruotsinkielisistä
aiheista, sioneen asunto noin 2600 kruunua kuukaumyöntää työaikaan
pidennystä elatusvelirtolaistoimiston
tiedotteita jne. Tärnä ei
volliselle tai nuorelle jolla on vaikeita henkikuitenkaan merkitse sitä etteikö esim. Su- • ssa.
lökohtaisia tai sosiaalisia ongelmia. Kunta
Värmdön kunnan asunnonvälitys,
puh.
omalainen kerho voisi tarvitessaan
saada
321 20 vastaa Hemmestahöjdeniä
koskeviin
on varannut tähän tarkoitukseen
660.000
palstatilaa.
kyselyihin ja ottaa vastaan asuntohakem ukkruunun suuruisen määrärahan.
sia.
Väestö
Vesi-ja viemäriverkosto
Björnskogsvägenillä,
lähellä Styrmannin
Huolimatta
syntyvyyden
alhaisuudesta
lastentarhaa oleva jyrkkä mutka oikaistaan.
kunnalle
on Värmdön asukasluku kasvanut vuoden
Domuksen pysäköintialueelta
NelsonstigeVärmdön kunta ottaa haltuunsa AB Gusnille johtavaan mäkeen tehdään uudet as1983 aikana. Kunnassa on nyt 18.506 asutavsbergin vesi-ja viemäriverkoston
Guskelmat.
kasta. Asukasluvun kasvu johtuu siitä, että
tavsbergissä. Kunta saa tästä korvauksena
Munkmoran aluekirjaston aukioloaikoja
alkuaan vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja
tehtaalta kaksi miljoonaa kruunua käteisevähennetään viidellä tunnilla viikossa. Päasumuksia on otettu vakinaisiksi asunnoiknä sekä Folkets Husin ja siihen kuuluvan
si, erityisesti Ingarössä. Suomen kansalaisäkirjaston satutuokiot lopetetaan.
noin 1400 m':n tontin.
ten osuus kunnan väestöstä on laskussa, esiMusiikkikoulun
lukukausimaksu
on nyt
125 kruunua perhettä kohden. Maksu on simerkiksi viime vu oden muuttotappio
oli 70
Värmdön Taksi
henkeä. Kuluvan vuoden alussa asui Värmis sama huolimatta samasta perheestä oleTaksi on ostanut tehtaalta entisen asuindön kunnassa 1330 Suomen kansalaista. Jos
vien lasten määrästä.
rakennuksen
Gustavsbergin
keskustasta,
lukuun lisätään myös ne noin 600 entistä SuVärmdön kunta maksaa arviolta 10 milSkärgårdsvägen
Il. Kunta rahoittaa autoomen kansalaista,
jotka ovat vaihtaneet
joonaa kruunua korvauksena lähinnä Nacjen paikoituspaikan
Baptistikappelin
ja rakansalaisuutensa
ruotsalaiseksi on kunnaskan ja Tukholman kunnan lukioissa opiskekennuksen väliselle tienpätkälle.
sa kuitenkin likimain 2000 suomalaisen synlevista oppilaistaan.
typer än omaavaa asukasta.
Sosiaaliapumenot
ovat enemmän kuin
Suomalainen tulkki
kaksinkertaiset
vuoden 1983 budjettiin verkirkkoherranvirastossa
rattuna.
Tapahtumia kunnassa
Kirkkoherranvirastossa
on suomalainen
Kunta sijoittaa tänä vuonna noin seitseGustavsbergin
keskustan
linja-autotertulkki torstaisin kello 17.30-18.30.
män miljoonaa kruunua työllisyyttä edistäminnali avattiin IiikenteelIe joulukuussa.
Viraston aukioloajat muuttuvat huhtikuviin toimiin. Lisäystä edelliseen vuoteen on
Insjön-ÅIstäketin
moottoriliikennetietä
ussa seurraaviksi:
täten noin kolme miljoonaa.
Samanaikairakennetaan täydellä teholla.
tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-1l.30
sesti kun poliitikoilta vaaditaan suurempaa
Värmdön kunta täyttää 10 vuotta tänä
torstaisin myös kello 17.30-18.30.
vastuuta paikallisesta työllisyydestä on myvuonna.
Domuksen itäiseen sivuun rakennetaan
390 m':n suuruinen lisärakennus. Keväällä
valmistuvaan lisäosaan tulee pankki, kioski, optikko, tilat SL:lle ja yleinen käymälä.
KonsumilIe valmistuu kesäksi Hemmestan keskustaan 700 m':n elintarvikehalli.
Kiinteistöosasto
asennuttaa murtohälyttimet määrättyihin
lastentarhoihin
ja muihin kunnallisiin tiloihin.
Tietokoneaika
on tullut myös Värmdön
kouluihin. Kvarnbergin - ja Hemmestan
kouluihin on hankittu tietokoneita. Yläasteen oppilaat voivat uutena aineena perehtyä
automaattiseen
tietojen käsittelyyn.
'-0
Hemmestahöjdenin
rakennustyöt edistyvät aikataulun
mukaisesti.
Palvelutalo ja
Hemmestahöjdenin rakennustyot edistyvät aikataulun mukaisesti. Helmikuussa kuvattu
päiväkoti valmistuvat heinäkuussa. Ensimpalvelutalo valmistuu heinäkuussa 1984.
mäiseen asuintaloryhmään
päästään muut-
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I Dödsfall·
Djurö församling
1983-12-16 John Einar Österman från
rö, 82 år
1984-01-27 Hulda Linnea Eriksson från
rö, 86 år
1984-02-08 Karin Julia Lundgren
Stavsnäs, 84 år
1984-02-14 Märta Eleonora Andersson
Solbacka, Djurö, 76 år

HaHafrån

1984:01-10 Rosa Cecilia Jansson, Ingarövägen 2,94 år
1984-01-30 Ingeborg Maria Jönsson, f Söderström , Grindstugärde
A 4,71 år
1984-02-07 Anna-Britt Sandhagen, f AhIesten, Renvägen 41, 39 år
1984-02-11 Erik Tapio Tallskär , Skyttevägen 15,65 år
1984-02-13 Karl Uno Hultgren, Trallbanevägen 5, 84 år

från

Möja församling
1983-11-20 Gunhild Lindberg från Berg,
Möja, 69 år
1984-01-30 Edit Helvi Linnea Engström
från Hamn, Möja, 76 år

Ett liv fyllt av omsorg
Fritz Berg till minne ·

Ingarö församling
1983-11-24 Gerda Cecilia Viktoria Ödmark,
Gustavsgården,
83 år
1983-11-26 Albert Blomberg, Malmvägen
15, Ingarö, 73 år
1984-01-25 Karin Ingegerd Heden född
Harris, Venderbyv 34, Ingarö

V ärmdö församling
1983-10-28 Elvan Margareta Nyman, f Bergström, Sandviksv 7, Torsby, 66 år
1983-11-24 Karl Albert Wallin, Pensionärshemmet Stadsvall, 85 år
1983-12-15 Mildred
Edla Sigurdsdotter
Haglund, f Öhberg, Lådna, 66 år
1983-12-30 Eva Maria Jerndahl,
f Gullbrand, Norrnäs, 68 år
1984-01-20 Nils Ossian Larnfeldt, Ploglandet, 67 år
1984-01-27 Karin Ingeborg Johansson,
f
Nilsson, Väster-Skägga,
79 år
1984-02-24 Gustaf Anders Ekström, Ringv
30, Torsby, 76 år

Gustavsbergs församling
1983-10-31 Gunnar Haagnith Roxengren,
Hovslagarv 82, 63 år
1983-11-08 Ernst Gösta Södergren , Hästhagsterr 3, 70 år
1983-11-13 Karl Helge Lithander, Skeviksg
12, 77 år
1983-11-15 Hilma Vilhelrnina Hellberg, f
Englund, Gustavsgården,
84 år
1983-11-23 Anders Bergström, Skutviksv 6,
N:a Lagnö, 77 år
1983-11-26 Karl Erik Bertil Hedberg, Trallbanev 14, 57 år
1983-11-29 Ingrid Birgitta Kuivasmäki,
f
Wickström, Nelsonstigen 2, 46 år
1983-12-09 Rune Reinhold Box, Klostervägen 13, 63 år
1983-12-18
Lennart
Bertil
Pettersson,
Björnskogsv 26 nb, 55 år
1983-12-17 Gunni Marianne Gustavsson, f
Laven, Skyttevägen 2, 54 år
1983-12-22 Sten Sigurd Samuelsson, Hästhagsvägen 4, 71 år
1983-12-23 Dagmar Maria Tillenius, f Nilsson, Västerviksv 14, Mörtnäs, 77 år
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1984-02-22 Julia Maria Sofia Sandström, f
Gustavsson, 93 år
1984-02-23 Fritz Otto Rudolf Berg, Trallbanevägen 5, 73 år
1984-02-25 Ann-Marie Elisabet Bendiksen,
f Malm, Björnskogsv 22, 42 år
1984-02-26 Karl Knut Samuelsson, Grindstugärde I 50, 76 år
1984-03-05 Erik Oscar Eriksson, Farsta, 92
år

o Ett ovanligt verksamt liv nådde sitt slut
den 23 februari detta år när Fritz Berg lämnade livet. Hans fiol har tystnat och alla
hans omsorger om människor och samhälle
är till ända. Fritz var den som aldrig tvekade
att ställa upp, skyggade aldrig för ansvar,
arbetade oförtrutet vidare även i motvind,
hindrades inte ens av sin ohälsa. Var finner
vi nu en så kunnig och arbetsglad ersättare i
denna uppdragströtta
tid. En lista över hans
uppdrag kan bara bli summarisk här, den är
alltför lång. Låt oss börja från början. Fritz
var som de flesta av oss en "invandrare".
Fritz Berg föddes i Malmberget den 20 januari 1911, som medlem i en stor familj med
11 syskon. Där växte han upp och tog "realen" varefter han fick arbete vid LKAB. Tiderna blev allt sämre och redan 1931 blev
han friställd tillsammans med många andra.
- Det var min tur, skriver Fritz 1948 i tidningen Gustavsbergaren,
annars kanske jag
inte studerat vidare till lärare, vilket jag aldrig ångrat.
Han läste finska och övade stenografi för
att ha som extra meriter till inträde på Seminariet i Luleå. Efter sin folkskollärareexamen tjänstgjorde han vid skolan i Lannavaara, Svapparaara
i Kirunas vidsträckta
kommun och började omedelbart att arbeta
kommunalt. Här minns de gamla ännu Fritz
och att han såg till att de fick både Konsum
och telefon. Fritz ägde även en av samhällets
första bilar och han behövde den. Det var 26
mil till de nämnder och styrelser i Kiruna,
som han deltog i. Under dessa händelserika
år mötte han sin hustru Ester, född Wallin.
Båda hade aptit på livet och började att
vända blickarna söderut där avstånden mel-

lan de kulturella utbuden är kortare. De läste en annons om två lediga tjänster i Gustavsberg på lagom avstånd till huvudstaden,
sökte och fick dem. Fritz blev folkskollärare
och Ester småskollärare i Ekedal, under' vår
kunnige överlärare, Wilhelm Gezelius. Detta hände 1948. I den nya högstadieskolan
på
Kvarnberget tjänstgjorde Fritz som ämneslärare från 1956. Från 1960 och fram till sin
pensionering var han rektor i Viks skola.
Detta kunde räckt till en livsgärning men
inte för Fritz Berg. Hans intresse för samhället var stort. I Arbetarekommunens
styrelse verkade
han från
1949, mellan
1964-71 var han dess ordförande. Det var
Fritz Berg som skrev minnesskriften vid Arbetarekommunens
60-årsjubileum
1980.
Fritz Bergs kommunala uppdrag var legio. Han var en lång följd av år ordförande
i Barnavårdsnämnden
och senare Sociala
Centralnämnden.
Daghemsverksamhetens
utbyggnad låg honom varmt om hjärtat.
Hans sista stora uppdrag var ordförandeskapet i Gustavsbergs Församlings kyrkoråd där han lyckades att få alla goda krafter
att samverka till förvärvet av Församlingsgården.
Fritz var ständigt verksam i samhällets
musikliv. Fiolen var hans instrument och
tillsammans med sin musikaliska och skönsjungande hustru, deltog han aktivt i orkesterförening och körer. Kulturen hade en stor
plats i hans liv. Folkbiblioteket
kämpade
han länge och gärna för, han var mångårig
ordförande i diskussionscirkeln
Forum och
medlem av tidningen Gustavsbergarens
redaktionsråd.
Han visste väl att för att nå ett gott arbetsresultat krävs rekreation
och stimulans.
Fritz älskade att resa. Riva del Sole var en
ständig tillflykt, Stockholms konserter och
dess Operahus åtråvärda utflyktsmål. Hans
släktkärlek lockade honom till många resor
tillbaka mot norr.
Vila i frid, Fritz Berg. Dina vänner vet vad
dina omsorger och din vänskap har betytt
för oss i Gustavsberg.
Vi delar saknaden
med din hustru Ester och hela den familj,
som du älskade så innerligt.
Edla Sofia Arvidsson

Meddelanden och rapporter

]

-----

Bostadsbidraget
till barnfamiljer
h§j.§ den l april!
DJURÖBRONS
REPARATION
• Salt blandat med vatten har'
trängt ner i brobaneplattan
och orsakat skadorna
• Brons bärighet är ej nedsatt, och reparationen syftar till att ersätta skadad betong och förse den med
skyddande isolering och beläggning för att öka brons
livslängd
och
bibehålla
bärigheten.
• Reparationen är besvärlig,
men avsikten är att bron ska
kunna trafikeras under hela
arbetet
• Ingen särskild gångbana
finns på bron under reparationstiden
• Det kan bli aktuellt att avstänga bron för tyngre trafik några dagar Meddelande om detta kommer ut i
god tid Om SL inte kan köra
över bron ska, om möjlighet finns, små bussar sättas
in som ersättning
• Broarbetet
beräknas vara
färdigt under hösten 1984
• Bron är en arbetsplats, visa
hänsyn mot de som arbetar
där
• Respektera
hastighetsbegränsningen
• Vid förfrågningar
om vägunderhåll, kontakta vägmästarkontoret
i Gustavsberg, tel 30 279, ej broentreprenören

Höjningen
kommer att ske automatiskt.
Om du
redan sökt bostadsbidrag
för 1984 behöver du
därför inte söka igen.
Du som ännu inte sökt, men som efter höjningen får rätt till bostadsbidrag
får en ansökningsblankett
med posten senast i april.

Det är bara att vänta tills dess.
Med vänlig hälsning
BOSTADSSTYRELSEN

Medlare
Länsstyrelsen har för Värmdö kommun
utsett följande medlare mellan sam levande för perioden 1984 och 1985:
Monica Hjeltman (s),
Lagnövägen 37-39, 134 00 Gustavsberg,
tel 0766/334 29.
Per Ola Larsson (c),
Ängsvik l, 139 00 Värmdö,
tel 07661244 85.
Alice Pettersson (s), Grindstugärde H 48, 134 00 Gustavsberg,
tel 0766/303 23.
Gunhild Östman (m),
Box 43 Nykvarn, 130 35 Ingarö,
tel 07661283 44.

Har du försökt finna en lösning på ditt
alkoholproblem? Kanske du finner den i
ANONYMA ALKOHOLISTER.
Tel.
08/68 22 54. Månd-Fred.
kl 19-21

Hemvärnets
förtroendenämnd
Kommunen har utsett Sören Svensson (s) med Ari Olsson (m) som suppleant i Hemvärnsområdets
förtroendenämnd fram LO.m. år 1985.

Värmdö AA Grupp
Kullen 3 (intill Gula Porten)
Möten: Tisd. kl 19.00

TEKNISKA
HJÅ-lPMEDEl
..

..

FOR HANDIKAPPADE OCH AlDRE
Permanent

UTSTÄLLNING
Hjälpmedel

alla kategorier

Information

och rådgivning

Försäljning av mindre hjälpmedel

Öppen:
Måndag-

Torsdag kl. 10.00-18.00

Fredag kl. 10.00-16.30
Lördag kl. 10.00-15.00
Grupper ombeds anmäla sig på förhand.

Välkommen!
Kungsgatan 32 ·11135 Stockholrn- Tel. 08/11 0133 el. 08/23 3175

Trafiknämnden i Värmdö
Tel 0766/32 120
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VÄLKOMMEN TILL
DITT NÄRMASTE V-J
POSTKONTOR

Politiska sekreterare
m

Våra öppettider
M-F 10-13, Ti, F 16-18, L
M-F 9-18 L 9-12

Djurhamn
Gustavsberg
Gällnöby
Ingarö
Möja
Nämdö
Runmarö
Sandhamn
Skälvik
Stavsnäs
Stavsudda
Värmdö

M-L 8.30-9.30
M-F 10-13 Ti, F 16-18, L 9-12
M-F 10.30-12 F 16.30-17.30
M, To 11.30-12.30Ti, F 9-10
M-L 9.30-11
M-To 10-11.30 F 12-13.30
M-L 9.15-10.15
M-F 9-12 Ti, F 16-18 L 9-12,
M-L 9.30-10.30
M-F 9-18 L 10-13

Öarnas öppettider
Bankomat

9-12

förändras

vid ishinder samt under grundskolans

finns vid postkontoret

ferier.

i Gustavsberg.

~

I?öretagsservice
VÄRMDÖ KOMMUN

Hans Adelskogh från Djurhamn har utsetts till ny politisk sekreterare för miljöpartiet i Värmdö efter Heidi Blomberg,
som avsagt sig uppdraget.
Övriga politiska sekreterare i Värmdö
kommun:
Sven-Inge Landmark (s),
Bäckstigen l, 134 00 Gustavsberg,
tel 0766/317 37, 320 60.
Hans Dertell (vpk),
Slingerstig en 61,13035 Ingarö,
tel 0766/425 68.
Inger Krarup (vpk),
'I'
Grills Backe, 139 00 Värmdö,
tel 07661217 87.
Margareta Nachmanson (m),
Dalgången 12, 139 00 Värmdö,
tel 07661205 35.
Hans Lindqvist (c),
Backvägen 8, 13900 Värmdö,
tel 07661218 58.
Per Ola Larsson (c),
Ängsvik 1, 139 00 Värmdö,
tel 0766/244 85.
Lars Carpelan (fp),
Fridolfs väg 3, 130 40 Djurhamn,
tel 0766/51979
Margareta Eriksson (fp),
Ängsvik 2, 139 00 Värmdö,
tel 07661241 70.

Kommunhuset
13400 GUSTAVSBERG
Tel. 0766·321 20

FA ST!GH ET SBl LON! NGSMYND!G HETEN
HANDLÄGGARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESÖKSADRESS •
ATLASM UREN 1 STOCKHOLM
TEL. 08 - 7360560
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