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Läs om

i Sandhamn

Huset med struten
det vill säga kommunalhuset
i Gustavsberg
ska bli biblioteks- och kulturhus. Det är en
grannlaga uppgift att bygga om arkitekten
Olof Thunströms skapelse från 1954. Men'
det ska bli spännande att se när fjärde våningsplanet återskapas till det som Thunströrn en gång avsåg, nämligen en öppen yta
med fest, ljus och glädje.
Vi som idag arbetar i Runda Huset skall
någon gång på höstkanten flytta till Skogsbo.

En annan nyhet
kanske inte så uppmärksammad,
men ändå
intressant på sitt sätt, är att Värmdö kommun inrättat ett särskilt planeringskontor
under kommunstyrelsen.
Det ska ha hand
om mätning, fysisk planering, exploatering,
näringsliv och turism, Chef är förre stadsarkitekten Kjell Jansson, Han och jag har därför nu blivit rumsgrannar
på tredje våningen i Runda Huset. En frisk och entusiastisk
fläkt som pratar planering och Naturvårdsdag. Välkommen Kjell! Nuvarande stadsarkitektkontor , som lyder under byggnadsnämnden, ska enbart syssla med byggnadslov.

Apropå
Naturvårdsdag,
så arrangeras
en sådan i
Värmdö lördag 26 september. Och på tal om
planering så är många planer för nya bostadsområden aktuella. Brunns Centrum på
Ingarö med. lägenheter för unga och gamla,
Ösby grind i Gustavsberg med självbyggeri
och ungdomslägenheter
, Ösbydalen i Gustavsberg, ett större bostadsområde,
med föret'rädesvis bostadsrätter
och Dalhugget på
Ingarö: med lägenheter som Bostadsstiftelsen ska bygga. Bara för att nämna några
exempel.
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Handikappförbundens
Centralkommitte, HCK, som är samarbetsorganisationför 26 handikapp förbund avhåller sin tredje kongress på
PTK-skolan, Djurönäset 12-14
juni 1987
i början av juni 1937 köpte Kooperativa Förbundet Gustavsberg Fabriker och egendomarna omkring.
Vi ber att få gratulera till guldbröllopet
det blir Skärgårdsmarknad 3 och 4
oktober vid Gustav III:s staty pCi
Skeppsbron i Stockholm. Bl.a. erbjudsfiskfrån Möja och Harö och
jordbruksprodukter från Nämdö.
Självfallet blir det konsthantverk
och hemslöjdfrån skärgården. Huvudman är SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation
man på Möja utreder lokalbehovet.
Det gäller möjligheter att få en bygdegård och slöjdlokal
miljö- och hälsoskyddskontoret i
Värmdö har gjort en inventering av
surt grundvatten iprivata brunnar.
ny ordförande i Gustavsbergs PRO
är Gunnar Lindblad från Gustavsberg
Värmdö Naturvårdsförening vill
veta om det finns någon fin blomsteräng eller backe som hotar att växa igen. Känner du till någon, kontakta Naturvårdsföreningen på tel
0766-20925
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att
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Värmdö kommun och Keramiskt
Centrum medverkar på Turistmässan TUR 87 i Göteborg, i slutet av
mars 1987
det ska byggas en restaurang i
Stavsnäs Vinterhamn .
Runmarö Intresseförening fått
12.500 kronor för att göra iordning
en cykelparkering vid Styrsvik på
Runmarö
kommunen ska köpa en ny telefonväxel (datavaxel) för 775.000 kronor
befolkningen i Värmdö nu är
19.576 personer varav Gustavsbergs församling 7.286, Värmdö
6.646, Ingarö 2.360, Djurö 2.830,
Möja 349 och Nämdö 105 personer
gatuköket i Gustavsbergs Centrum
ska bygga ett nytt hus. Det blir på
152 kvadratmeter med faluröd träpanel och det ska stå nära Värmdö
Turistbyrå. Klart i maj.

Manusstopp för nr 2/1987 är 4 maj. Adress: Värmdö tidning, Kommunalhuset,
134 00 Gustavsberg, tel 0766-321 20.
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1 Brunns Centrum
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2 Ösbydalen
3 Östra Ekedal
4 Vattentornsberget
5 Ösby grind
6 Holmviksskogen
7Dalhugget
8 Ängsvik
9 Rosendal
10 Ebbaiund

1400 lägenheter på fem år
Värmdös bostadsförsörjningsprogram för
perioden 1987-1992 är nu klart.
Över 1.450 nya lägenheter i tio områden planeras. Det blir mest bostadsrätter och småhus.
De flesta bostäderna blir i eller i närheten av
Gustavsberg. Men det finns planer för Ingarö,
Ängsvik och Rosendal, som ligger mittemot golfbanan på Värmdö.
Nästa månad startar bygget av 67 bostadsrätter
i Brunn på Ingarö.
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Tvåvånings parhus för självbyggeri. (Arkitekt Kaisa From, SMÄA.)

••

Bygg eget hus i Osby grind
Ösby grind heter nästa nya
bostadsområde i Värmdö. Det
ligger en knapp kilometer från
Gustavsbergs Centrum vid Aspviksvägen, längs skogs- och blåbärssluttningarna, ner mot det
s.k. skjutbanegärdet.
Här planeras 78 tomter för
självbyggeri i tvåvånings parhus
och sluttningshus samt 28 smålägenheter med hyresrätt.
Ett daghem ingår också i
planerna.
Det är SMÅA (Småhusavdelningen vid Stockholms fastighetskontor) som svarar för utformning av byggnadsplan och
hus.
Går allt i lås kan bygget starta i november i år och första inflyttning blir försommaren 1989.

Herrängen

.Ösbyträsk
3

Självbyggen
På självbyggeritomterna
byggs 78 bostäder i två vånings parhus med fem rum och
kök - 106 kvadratmeter stora samt åtta lägenheter i sluttningshus med fyra rum och
kök - 109 kvadratmeter stora.
Entresidan. med den dekorativa och rara
förstukvisten, vetter mot en liten gata medan baksidan med uteplats har utsikt mot den
skogkrönta och luftiga skärgårdsnaturen
.
Tomterna är på cirka 350 kvadratmeter.
Husen är eluppvärmda,
varje hus får egen
elpanna. Utanför byggs också en carport.
- Vi satsar på att ge området den brukskaraktär, som ju är så utmärkande för Gustavsberg. T.ex. så blir fasaden i träpanel,
förklarar Kaisa From, arkitekt på SMÄA.
Självbyggeriet går till så att SMÄA gör en
färdig grund och vissa ledningsarbeten.
Tomtägaren bygger sedan själv huset under
ledning av SMÄA:s instruktörer.

Förmedlingsförslag
• 50 procent av tomterna förmedlas via
Värmdö kommuns tomt- och småhuskö
• 30 procent går till AB Gustavsbergs anställda.
• 20 procent förmedlas via SMÄA:s kö i
Stor-Stockholm.
I vår ska byggnadsplanen
över området
ställas ut för allmänheten.
Kommunalrådet
Margareta Nachmanson
(m):
- I kommunens
tomt- och småhuskö
finns idag cirka 500 ansökningar från människor som förgäves väntat i många år på en
tomt för att bygga ett eget hus på. Nu ska det
bli av!
- Ösby grind blir det första området för
självbygge i större skala i Värmdö.
Margareta Nachmanson tycker att det ska
bli spännande att följa projektet.
- För många människor,
främst unga
barnfamiljer, är självbyggeri kanske den enda möjligheten till att få ett eget hus.
- Genom det egna arbetet kan kostnaderna sänkas med 100.000-150.000
kronor
och det är mycket pengar.

- Om det här projektet faller väl ut, vilket jag är övertygad om, konstaterar Margareta Nachmanson - kommer vi att försöka hitta fler områden för självbyggeri inom
kommunen.

28 smålägenheter
Mitt i området byggs 28 smålägenheter
med hyresrätt i sju hus med fyra lägenheter
i varje. De blir, enligt planerna, en och en
halvrummare.
Alla lägenheter får egen ingång och uteplats eller balkong. Utanför
finns separat tvättstuga och förråd samt pplatser.
Lägenheterna,
kan med fördel, hyras ut
till ungdomar. De som ligger i markplan kan
eventuellt också anpassas för äldreboende.
Bostadsstiftelsen
har nyligen satt igång
art granska planer och ritningsförslag.
- Det är positivt att Ösby grind också
kan erbjuda bostäder för kommunens ungdomar, framhåller
Margareta
Nachmanson.
- Den stabilitet och fina anda som ofta
följer med självbyggeriet tror jag inverkar
på boendemiljön i stort. Därför är jag övertygad om att.detta sätter sin prägel även på
ungdomsbostäderna.

Daghem
I Ösby grind planeras också ett daghem
och fritidshem med två avdelningar. Det är
tänkt att dessa skall inrymmas i två separata
hus, som på sikt kan övergå till bostäder.
Birgit Wahrenberg

Det planeras 28 smålägenheter på ett och ett
halvt rum och kök i Bostadsstijtelsens regi i
Ösby grind. (Arkitekt Kaisa From.)

I början av april i år tas första
spadtaget till ett nytt bostadsområde med 67 bostadsrätter
i
Brunns Centrum 'på Ingarö. Första inflyttning blir i december
1987.
I bottenvåningen på ett av husen byggs en förskola och ett föräldrakooperativt
daghem.
Byggherre är AB Borätt och
entreprenör JM Bygg.
Insatser och månadsavgifter
är klara.
. D Så här utformas det nya bostadsområdet:
• 28 ungdomslägenheter,
10 ettor på 42
kvadratmeter och 18 tvåor på 55 kvadratmeter. För att hålla kostnaderna nere görs vissa
avsteg från gällande normer. Exempelvis
minskas köksinredningen,
badkar har ersatts med dusch och rummen får möbleringsbefrämjande
skjutdörrar. Ungdomslägenheterna ligger i fyra storvillor .
• 18 lägenheter för äldreboende, fyra tvåor
och 14 treor i radhusliknande
parvillor. Lägenheterna utrustas med detaljer, som förenklar för äldre människor att bo där, t.ex.
bredare dörrar, runda hörn på bänkar samt
larmsystem. En nedre åldersgräns för de
som tecknar dessa bostadsrätter kommer att
fastställas i föreningens stadgar.
• 21 familjelägenheter
i tvåvånings radhus
med normal standard. Samtliga lägenheter
har fyra rum och kök. Nio har souterrängvåning.

Startklart för nya
bostäder på Ingarö
Daghem
I bottenvåningen
på en av storvillorna
byggs 200 kvadratmeter
stora lokaler för
förskola och ett föräldrakooperativt
daghem, som ska stå klara samtidigt som det övriga området. Utanför byggs en lekplats.

Förmedling
Bostadsförmedlingen
anvisar köpare till
samtliga ungdomslägenheter
och radhus
samt till hälften av de lägenheter som anpassas för äldre. Resten fördelas till sparare i
JM/Handelsbankens
Sparfond.

ENTREFASAD

...

Parvillan på tre rum och kök. För äldreboende. Arkitekt: 1M Byggnads- och Fastighets AB.

Planlösning i parvillan
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Insats och månadsavgift
Insats

Lägenhetstyp

25.000 kr

Ungdomslägenhet
I rum och kök
42 kvm

I ""
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Månadsavgift
'1.450 kr
(inkl. drift)

För äldreboende
3 rum och kök
73 kvm

40.000 kr 2.450 kr
(exkl. värme och vatten)

Familjelägenhet
i radhus
4 rum och kök
101 kvm

52.000 kr 3.150 kr
(exkl. värme och vatten)
PLAN'

"Litet bo jag sätta vill
..

..
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Dalhugget

Osbydalen

Ostra Ekedal

Dalhugget ligger söder om Brunns Centrum på Ingarö. En byggnadsplan
från
1960-talet kan förtätas så det blir möjligt att
bygga ett 50-tal radhus med hyresrätt i Bostadsstiftelsens regi. Ett daghem ingår också
i planerna. Byggstart planeras till slutet av
1987. Bostadsstiftelsen
har nyligen satt
igång med granskning av planen.

Ösbydalen ligger strax öster om Skogsbo i
Gustavsberg,
inte långt från Ösby träsk.
Här planeras 400 lägenheter med både hyresrätt i Bostadsstiftelsens
regi och bostadsrätt. Byggstart beräknas bli tredje kvartalet
1988. Värmdö kommun och AB Borätt,
samma företag som bygger i Brunns Centrum på Ingarö, har tecknat ett avtal om hur
Ösbydalen ska gestalta sig.
För utformningen
av miljön och bostäderna anordnas en arkitekttävling.
Därefter
ska minst fem entreprenörer
bjudas in för
att därigenom få bästa kvalitet och kostnad.
Barnomsorgen
inom området utreds för
närvarande.
Bostadsförmedlingen
förmedlar samtliga
hyreslägenheter
och hälften av bostadsrätterna. Kreditgivande bank anvisar resterande köpare.

Östra Ekedal ligger nära Ekedalsskolan i
Gustavsberg. Riksbyggen har köpt marken
av AB Gustavsberg för att bygga 56 kedjehus och ett 90-tallägenheter
i terrasshus med
varierande lägenhetsstorlekar.
Upplåtelseformen blir bostadsrätt.
Planarbete pågår
och byggstart kan ske under 1988. Inom
kort ska Värmdö kommun inbjuda berörda
grannar vid Östra Ekedal till ett informationsmöte.

Ängsvik
Ängsvik ligger strax norr om Värmdö
kyrka ute på Värmdölandet.
Området har
en fastställd plan och va-frågan är ordnad.
Här planeras 45 bostadsrätter
i småhusform. Olika byggföretag ska få lämna förslag på kvaliteter i utformning samt kostnader. Det företag, som presenterar det, prisoch kvalitetsmässigt, mest tilltalande förslaget får sedan bygga. Redan i år kan bygget
starta.

Vattentornsberget
På Vattentornsbergets
sluttningar i centrala Gustavsberg planeras ett bostadsområde med 130 lägenheter i terrasshus med varierande lägenhetsstorlekar.
Vattentornsområdet är ett följdprojekt
till Östra Ekedal.
Riksbyggen har köpt marken av AB Gustavsberg. Det är tänkt att en del av området

Forts. på nästa sida
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Holmviksskogen
blir det första
HSBområdet
med flerbostadshus
i Värmdö.
Byggstart beräknas ske 1988/89.

Rosendal
Det här området ligger norr om Stavsnäsvägen mittemot golfbanan. Där vill Fastighets AB Stockholm-Saltsjön
bygga cirka
400 lägenheter med bostadsrätt och äganderätt i rad- och kedjehus samt villor. Lämplig
utbyggnadstakt
är 80 lägenheter per år och
byggstart bör kunna ske 1988.

EbbaIund
Ebbaiund ligger vid gamla apoteket nära
Grindstugatan
i centrala
Gustavsberg.
Gamla byggplaner från början av 1970-talet
ska dammas av. Här finns möjlighet att bygga ett 50-tal lägenheter för äldre boende i
tvåvåningshus,

Riksbyggen har köpt Vattentornsberget av AB Gustavsberg. Här planeras terrasshus.
Forts.
ska anpassas för äldreboende,
vilket ju är
lämpligt med tanke på närheten till Gustavsbergs Centrum,
som bl.a. har butiker,
landstingshus
och bussterminal.
Planar betet pågår och byggstart beräknas bli under
1989.

Holmviksskogen
. Det här området ligger söder om V ärrndövägen vid Mossen i Gustavsberg. Kommunen diskuterar med.HSB om att bygga ett
100-tal bostadsrätter.
Om de kan redovisa
ett bra förslag får de bygga. Det innebär att

- Socialdemokraterna
vill stryka Rosendal ur programmet.
Bygger man här måste
reningsverket i Hemmesta byggas ut och det
blir för dyrt anser (s), som hellre vill satsa på
Mossenområdet.
När det gäller
Ösbydalen vill socialdemokraterna
att Bostadsstiftelsen ska bygga 200 lägenheter nästa år
och 200 året därpå. S menar också att Ebbalund i Gustavsberg ska vara med i programmet, vilket kommunfullmäktige
också ställde sig bakom.
Birgit Wahrenberg

Lättare att bygga
efter 1 juli
D Den nya plan- och bygglagen, som
kommer att gälla från 1 juli i år innebär
många förändringar
och förenklingar
för den som tänker bygga. Några av dem
kommer att märkas ganska snart Lex.
• Man kommer att kunna lägga en
Friggebod i tomtgränsen om man är
överens med grannen.
• Mim kommer att kunna bygga till sitt
hus utan byggnadslov om det ligger
långt från andra hus.
• Byggnadsförbuden,
som funnits i
många gamla planlagda sornmarstugeområden,
försvinner helt. Det innebär i praktiken att man i de flesta
områden får bygga en huvudbyggnad
på 60 kvadratmeter
och 40 kvadratmeters uthus, precis som förut, men
man behöver inte söka dispens från
ett förbud. I några områden där det
är lämpligt
med helårsbebyggelse
kommer man att kunna bygga större
hus.
0-,
• Kommunen
kommer att informera
mer om de nya reglerna senare.
Gunilla Wästlund
Stadsarkitekt
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l Ösbydalen,

inte långt från Skogsbo / Gustavsberg, planeras 400 lägenheter.

Kom ihåg att förnya din intresseanmälan
'Kom ihåg att förnya din intresseanmälan i BOSTADSKÖN. Den gäller i tolv månader efter anmälningsdagen.
Det kan du göra på telefon eller per brev - ange födelsenummer.
Adress och tel: Bostadsförmedlingen
i Värmdö kommun, Box 65, 13400 Gustavsberg, tel 0766/32120 må-fre kilO-Il.
Besökstid: to kl 14-18.30,
Skeviksvägen l,
Gustavsbo, Gustavsberg.

Ombyggnad av garage till lägenheter. Perspektiv mot norra längan. Arkitekt Kjell
Jonson, Arkitektkontor.

Finaste gården i Lugnet
DBostadsstiftelsens
114 lägenheter på
Rutens väg byggdes i slutet av 19SD-talet.
Gårdarna är ganska torftiga, lekplatserna är
illa medfarna och trafiken leds på en genomfartsväg som går alldeles utanför portarna. I
bottenvåningarna
ligger garage.
Nu ska Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder
sätta igång med en omfattande upprustning
av utemiljön.
Lekplatserna får ny utstyrsel och asfaltplattan mitt på gården ersätts med en mindre
bollplan. Grillar och sittgrupper
får sina
givna platser.
Genomfartstrafiken
och parkeringsplatserna utanför portarna tas bort. I stället anläggs gräsmattor. Det byggs ett 3D-tal nya pplatser vid panncentralen i områdets utkant.
Växligheten kompletteras med nya buskar
och träd.

Garage blir lägenheter
Bostadsstiftelsen
har också tagit fram ett
förslag på att bygga om 34 garage på Rutens
väg till 13 lägenheter. Det är ettor och tvåor
i varierande storlekar och med fönster åt ett
håll. Till varje lägenhet hör en uteplats.
- Vi är i och för sig positiva till att Stiftelsen kommer med ideer. Men vi har ännu
inte tagit slutlig ställning till detta med att
bygga om garagen till lägenheter. Vi ska
granska underlaget, och dessutom vill vi få
förslag på alternativa lösningar bl.a. vill vi
ha en kalkyl på hyreskostnaderna,
säger Attila Kriss, ombudsman på Hyresgästavdelningen Nacka-Värmdö.
Lennart Ericksson (m), ordförande i Bostadssti ftelsen:

- Jag ser det som endast positivt att bygga om garagen till bostäder. Vi får ett tillskott på nya lägenheter, vilket ju behövs,
visserligen enkelsidiga men det är ingen större nackdel. Det är inte vettigt, som det är nu,
att ha garage i bottenvåningen.
Det är ju en
miljö- och trafikfara dessutom.

Önskemål undersöks
I vår ska Stiftelsen, i samarbete med hyresgästföreningen,
gå ut med en enkät till alla sina hyresgäster för att ta reda på åsikter
och önskemål om lägenheter, bostadsområden, p-platser, service etc.
Som tack för besväret får alla som lämnar
in' svar ett kvarts kilo kaffe.
Birgit Wahrenberg

Miljonsatsning
Ett par av husen får nya portar. De höga
trapporna tas bort och entre byggs vid garagen i bottenvåningen.
Soprummen görs om helt och hållet och
för grovsopor blir det en särskild byggnad
på gården.
Mellan panncentralerna
på Rutens väg
och Thun-Ollevägen
dras en ny värmekulvert. Panncentralen
på Thun-Ollevägen
byggs om.
De här omfattande
arbetena, som sammanlagt kostar fem milj oner kronor, startar
nu i vår och till hösten beräknas allt vara
klart. Entreprenörer
är Riksbyggen Trädgård AB och BPA.

I år gör Bostadsstiftelsen miljöförbättringar på Rutens väg i Gustavsberg.
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Kommunikationer

0,3

0J0

Fritid &
Kultur
Park 9,7

Mark &
Botäder 19,4 %

,
,

~
0J0

~

Energi, vatten
& avfall 4,1 0J0

Miljö- och samhällsskydd

Arbete & Näringsliv 0,6

4,7 %
Gemensam kommunadm.

9,4

0J0

0J0

Budget -87:

Ovanligt höga skatteinkomster
D Ytterligare en årsbudget har antagits
av kommunens valda förtroendemän.
Det
är många människor som är med i budgetarbetet. Alla Värmdöbor påverkas i olika utsträckning av den verksamhet som kommunen driver. Budgeten är därför ett mycket
viktigt instrument
och har många olika
syften.

Synpunkter

önskas

En budget skall ge information till kommuninvånare,
politiker, anställda m fl och
att i ett dokument tillgodose informationsbehovet för alla dessa är självfallet inte lätt.
En sak är dock klar och det är att vi kan göra
detta bättre. Jag vill därför passa på tillfället
att be er som har synpunkter och förslag om
hur budgetens informationsvärde
kan öka,
hör a av er till ekonomikontoret.

Bättre än på länge
De ekonomiska
förutsättningarna
för
1987 är bättre än på flera år och det beror
8

framförallt
på att skatteinkomsterna
ökat
mer än normalt - en ökning med cirka 25
miljoner till närmare 202 miljoner kronor.
Men skatteinkomsterna
räcker bara till ca
60 procent av verksamheten. Andra intäkter
är stats- och landstingsbidrag,
avgifter, hyror m.m. Avgifter för t.ex. barn- och äldreomsorg, byggnadslov etc. täcker kostnaderna med bara 10-15 procent.

Ökning på 27 miljoner
Servicen, som Värmdö kommun tillhandahåller, kostar ca 337 miljoner kronor vilket är en ökning med ca 27 miljoner jämfört
med 1986 års budget.
Till den löpande verksamheten kommer
en hel del satsningar på nya investeringar.
Investeringsvolymen
är ovanligt hög och beräknas bli över cirka 40 miljoner i år. Bollhallen vid Ekvallen, barnstugorna,
reningsverket i Sandhamn m.fl. kommer att medföra klart ökade driftkostnader
i framtiden.

För 1988-1989
räknar vi inte med att
skatteinkomstutvecklingen
blir lika gynnsam som under 1987.
Det faktum att så gott som hela Ökningen
av skatteinkomsterna
används för ökade
driftkostnader
redan i år och att många investeringar ger höga driftkostnader
först efter 1987 gör nog att vi får vänta rätt länge på
ett år med så goda ekonomiska förutsättningar som 1987.
P Å NÄST A SIDA
NÅGRA NYHETER.

PRESENTERAS

Björn Blomkvist
Ekonomichef
Tel. 321 20

Social omsorg
109 miljoner kronor

Utbildning
100 miljoner kronor

Energi, Vatten, Avfall
28 miljoner kronor

• Föräldrakooperativet
Ängen i Ängsvik
startar under varen 1987
• Daghem med en avdelning öppnar i Haghulta
• Budgeten för bistånd och vård ökas ytterligare
• Tre nya vårdbiträdes tjänster inrättas
• Fler trygghetslarm installeras. Samtidigt
införs en avgift från l januari 1987
• Taxan för hemtjänst ökas med 20 kronor/månad
i samtliga intervaller
• Avgift för snöskottning
• Antal barn placerade i familjedaghem
minskas med 55
• En tjänst som barnsamarit dras in
• Inga medel avsätts för att sätta in vikarie
tredje studiedagen
• Ändring av barnskötartjänster
till förskollärartjänster
där befattningshavare
gått förskollärarutbildning
(två tjänster)

• Städpersonal ska få utbildning genom
komvux (gruppledare) på arbetstid.
• 220.000 kronor av kommunala
medel
har tillförts 1987 års budget för att på så
sätt påbörja en successiv nedtrappning
av statsbidragstäckningen
av kostnaderna för skol värdar och fritidsledare.
Statsbidraget, som på så sätt, frigörs kan
användas för andra åtgärder.
• De elever, som bor i kommunens lägenheter i Sickla by i Nacka, får en hyreshöjning l juli 1987 från nuvarande 650 kronor elev/månad
till 750 kronor elev/
månad.
• Anslaget, som grundvux har för inköp
av läromedel och diverse materiel utökas.
• Kyrkskolan byggs om: Kök, grupprum,
hygienutrymmen
m.m. får förbättringar
för tre miljoner kronor.
• Ekedalsskolan får en ventilationsanläggning för 450.000 kronor.

• Till viss del ta över belysningen efter
allmän väg i Gustavsberg från AB Gustavsberg - 190.000 kronor.
• Byta ut gamla utslitna maskiner och
fordon, bl.a. traktorgrävare
- 585.000 kronor.
• Trafiksäkerhetsbefrämjande
åtgärder
- 100.000 kronor.
• Ombyggnad
av busshållplatser
100.000 kronor.
• Förlängning av elljusspåret vid Ekedal, Gustavsberg - 125.000 kronor.
• Upprustning
av Gustavsbergs
Centrum - 150.000 kronor.
• Radioanläggning
(kommunikationsradio i fordon och bilar) - 210.000 kronor.
• Bidrag till Idrottsvägen, Gustvsberg 300.000 kronor.
• Upprustning av va-ledningar - 1.65
miljoner kronor.
• Utredning och projektering av vatten
och avlopp mellan Gustavsberg och Mölnvik och principutredning
för utbyggnad av
avloppsverk i Hemmesta - 500.000 kronor
•
Upprustning
av reningsverk
och
pumpstationer
- 200.000 kronor.
• Bygga färdigt vattenverk och avloppsverk på Sandhamn - 4 miljoner kronor.

Kultur, Fritid, Park
21 miljoner kronor
• Nytt huvudbibliotek
färdigställs.
• Kulturminnesvårdsprogrammet
blir färdigt i sommar. Trycks och säljs som bok.
"Vämdö från Hedenhös till idag" med
40 kartor och många fotografier.
• 15 000 till inköp av talböcker för synskadade och andra grupper, som behöver
talböcker.
• En ny tjänst till huvud biblioteket: En vuxenbibliotekarie inrättas från l juni 1987
• 700.000 kronor används till inventarier i
det nya biblioteks- och kulturhuset i Gustavsbergs Centrum.
• En sporthall byggs på Ekvallen och barackerna där saneras. Kostnad inklusive
utrustning 12,5 miljoner kronor.
• Traktor, jeep och gräsklippare inköps.
Kostnad 340.000 kronor.
• Föreningslokalen
på Ekvallen utrustas
för 30.000 kronor.
• Skyltning för turism - 50.000 kronor.
• Förbättring
av badplatser
- 200.000
kronor.
• En samlingslokal
i Kopparrnara
görs
iordning - 300.000 kronor.
• Nya avgifter: Tennis 5 kronor/tim,
bad l
krona, båtplatser Sollenkroka 100 kronor/plats och rinkbandy 50 kronor/lag.

Mark, Bostäder
48 miljoner kronor
Utöver drift och underhåll av kommunens fastigheter, t.ex. skolor och daghem
kommer många investeringar.
Investeringar:
Ombyggnad av Runda
Huset, ombyggnad av M-huset, tak på försäkringskassan,
nybyggnad sporthall Ekvallen, upprustning
av Ekvallen, ombyggriad av Kyrkskolan, ventilationsanläggning
i
Ekedalsskolan,
småhusdaghem
i Kopparmora och Haghulta,
ombyggnad av daghem, byggnation av föräldrakooperativ
på
Runmarö och Ängsvik.

•
Oförändrad
brukningsavgift
vatten/avlopp
men de fasta avgifterna
har
höjts med 135 kr per år (38 procent) i normalfallet.
• Vattenverk på Djurönäset som kompletteringsvatten till Djurö (reservation 1986)
- 300.000 kronor.
• Toalettanläggningen
på Sandhamn
upprustas för 100.000 kronor.

Forts. på nästa sida

Bilden: Sporthallsbygget på Ekvallen.
Hallen, som blir klar i oktober i år, innehåller en 22 x 42 meter stor plan, fyra omklådnadsrum, läktare, lärar- och teorirum
samt våt- och förvaringsutrymmen.
Fasaden blir i ljusrött tegel och /jus plåt.
Totalentreprenor är Skandinaviska Byggelement.
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Miljöskydd, Brandförsvar
14 miljoner kronor
•

60.000 kronor
till förstärkning
av
miljöskyddsarbetet.
• 1 st motorspruta
klass 3 om 2700 1/10
bar för 96.000 kronor inköps.
• 1 st vattentankbillastväxlarsystem,
2x 7
m- för 815.000 kronor inköps.

Arbete, Näringsliv
4 miljoner kronor
•
•
•
•

Två helkommunala
bredskapsplatser.
En helkommunal arbetsledare.
Tio beredskapsplatser
med statsbidrag.
Tio skyddade arbetsplatser med statsbidrag.
• Tolv helårsplatser (ungdomslag),
varav
två utökas till heldagsplatser.

Gemensam kommunadm.
23 miljoner kronor
• Ca 70.000 kronor satsas på fortsatt drift
av det datasystem som installerades på
ekonomikontoret
1986. Systemet är ett
viktigt hjälpmedel när man skall följa
upp ekonomisk information.

Bakom de här trevliga bodarna ligger
den allmänna toaletten på Sandhamn.

Nytt hemlighus
D De allmänna toaletterna på Sandhamn
byggs om lagom till turistsäsongen
i sommar. Restaureringen
är möjlig eftersom reningsverket på ön är klart.
Nuvarande
vaccumanläggning,
som är
dyr i drift och underhåll och mycket sårbar,
skrotas och ersätts med vatten toaletter av
marin standard. Kostnaden är beräknad till
90.000 kronor för nio toaletter. På sikt kan
kommunen tänka sig att bygga flera toaletter och även duschar.
Det nya reningsverket ligger på Telegrafholmen, cirka 200 meter från Sandhamn.
Verket är dimensionerat
för 1200 personer
och kostnaden slutar på åtta miljoner kronor.

Flera viktiga investeringar är aktuella
som påverkar den centrala administrationen
1987.
• Förvaltningarna
i Runda huset planerar
att flytta till Skogsbo.
• 200.000 kronor anslås för inköp av persondatorer till kommunkansliet.
• Ett planeringskontor
inrättas
under
kommunstyrelsen.
Det ska ha hand om
kommunens matning, fysisk planering,
exploatering, näringsliv och turism.
• En assistentbefattning
överförs till kulturförvaltningen.
Det blir ökning med
o. 75löneassistent och 0.50 personalkonsulent.

Personalutveckling
• Påbörja nya studier för att hitta former
för decentraliserad
löneoch paadministration.
• Fortsätta utvecklingen med att ge samtliga befattningshavare
ökat ansvar och
ökade befogenheter inom ramen för sitt
ansvarsområde.
• Fortsätta utvecklingen av personalkontorets konsultativa roll gentemot kommunens förvaltningar.
• Öka
stödet
åt
arbetsledarna
i
rehabiliteringsoch anpassningsärenden.

Inte kan väl iag?
Jovisst kan du.

Jt

-Bli medlem i
Amnesty International
Gyllenstiernsgatan 18
11526 Stockholm tel 08-671516

ctr
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Den fasta befolkningen
130 personer.

är endast på cirka

'P

Nytt Sandhamnsbibliotek
D I vår får Sandhamn ett nytt bibliotek.
Huset, som Värmdö kommun bygger, ligger strax bakom polisstationen.
Det ska,
förutom bibliotek, inrymma en läkarmottagning i lokaler som landstinget hyr.
Biblioteket,
som också fungerar. som
väntrum, är på 30 kvadratmeter
och har
plats för cirka 1500 böcker.
Sandhamns tidigare bibliotek låg i ett litet
krypin i Villa Fridhem nära Seglarhotellet.
Hotellet har nu övertagit denna villa av
kommunen och bygger i gengäld det nya bibliotekshuset.

1987 års va-taxa
Endast den fasta avgiften för mätare höjs.
1 Anläggningsavgifter
a) Grundavgift
b) Avgift/m- tomtyta
c) Avgift/m- va-vånings Yt a

1986
28.275 kr
7,70 kr
154 kr

1987
29.690 kr
8,10 kr
162 kr

2 Brukningsavgifter
Mätarstorlek
2,5 rn '
Mätarstorlek
6 mMätarstorlek
10 m'
Mätarstorlek
15 m3
Mätarstorlek
50 m-'
Mätarstorlek
80 m3
Mätarstorlek
100 m '
Mätarstorlek
150 mMätarstorlek 200 m '

360
520
1045
2640
2695
2970
4235
5810
8085

495
720
1440
3645
3720
4100
5845
8020
11155

A vgift/rn ' för vatten och avlopp

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

9,37 kr

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

9,37 kr

Fast avgift för avlopp enbart

1766 kr/
bostadsenhet
och år

1901 kr/
bostadsenhet
och år

Mätarbyte

Mätarkostnad
+ arbetskostnad

Mätarkostnad
+ arbetskostnad

Arbetskostnad

275 kr

290 kr

Avgift/m-

för avlopp enbart

7,03 kr

7,03 kr

Avgift/m-

för vatten enbart

5,62 kr

5,62 kr

ffiilll~b~}p)©ill~illl
§lill@mTIl©ill~illl®illl
}p)~
Olavi Lahtikivi

D Äskettäin valmistuneen asuntotuotanto-ohjelman mukaan suunniteIlaan yli
1450 asunnon rakentamista Värmdön kuntaan seuraavien viiden vuoden aikana. Suurin osa uusista asunnoista on asuntooikeushuoneistoja ("insatslägenhet")
ja
pientaloasuntoja.
Useimmat suunniteIluista asunnoista rakennetaan Gustavsbergiin tai sen läheisyyteen. Ingarö, Ängsvik ja Värmdön golfrataa
vastapäätä sijaitseva Rosendal ovat myös
suunnitelmissa
mukana.
Rakennustyöt
Brunniin tulevien 67 asuntooikeushuoneistojen osalta aloitetaan huhtikuussa.
ÖSby grind, joka sijaitsee vajaan kilometrin päässä Gustavsbergin keskustasta, Aspvikin tien varrella on seuraava uusi asuntoalue Gustavsbergissä. Suunnitelmien mukaan varataan itserakentajia varten 78 noin
350 neliön suuruista tonttia ja näiIle voi rakentaa joko kaksikerroksisia paritaloja tai
maastosta riippuen joitakin rinnetaloja. KeskeiseIle paikalle tät ä suunniteltua asuntoaluetta rakennetaan seitsemän vuokrataloa,
kussakin neljä pienasuntoa. Nämä 28 puolentoista huoneen ja keittiön asuntoa voidaan sitten aikanaan vuokrata erityisesti nuorille ja pohjakerroksessa olevia mahdollisesti rnyös vanhuksille.
Ösbydalen on aivan Skogsbon läheisyydessä ei kaukana Ösbyn lammesta. Alueelle
suunniteIlaan rakennettavan kaikkiaan 400
asuntoa niin vuokra- kuin myöskin asuntooikeushuoneistoja. Kaikki vuokra-asunnot
ja puolet asunto-oikeushuoneistoista välitetään kurmallisen asunnonvälityksen
kautta.
Riksbyggen rakentaa Ekedalin koulun läheisyyteen, Östra Ekedaliin 56 rivitaloasuntoaja lisäksi noin 90terassitaloasuntoa. Näiden asunto-oikeushuoneistojen rakentamisen arveIlaan aloitettavan 1988 aikana.
Vesitornin mäen rinteeseen suunnitellaan
myös asuntoaluetta. Näihin terassitaloihin
tulisi kaikkiaan 130 eri kokoista asuntoa.
Tämä on Riksbyggenin jatkoprojekti Östra
Ekedalille. Rakennustöiden tällä alueella
arveIlaan käynnistyvän 1989 aikana.
Myös EbbaIundiin, lähellä vanhaa apteekkia on mahdollista rakentaa noin 50 vanhusten asuntoa.
Kunta neuvottelee lisäksi HSB:n kanssa
noin sadan asunto-oikeushuoneiston rakentamisesta Gustavsbergiin. Mikäli suunnitelmat katsotaan hyviksi, tullaan rakentamislupa myöntämään. Rakennnustyöt voitaisiin siinä tapauksessa aloittaa 1988/89.
Autotalleista asuntoja?
Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder on ehdottanut, että Rutensvägenillä olevat 34 autotalIia muutettaisiin 1-2 huoneenasunnoiksi, joita näinollen tulisi 13 kappaletta. Ik-

Ekedalsskolan .
kunat tulisivat asuntojen yhdelle puolelle ja
jokaiseen kuuluisi myös oma ulkotilansa.
Vuokralaisyhdistys on myönteinen ehdotukselle, mutta haluaa tutkia ehdotusta tarkemmin ennen lopullista kannanottoa.
Asuntosäätiön puheenjohtajan Lennart

Erickssonin mielestä on pelkästään myönteistä jos autotalleista muutostöiden kautta
saadaan asuntoja. Ei ole mielekästä jos autotallit ovat asuinrakennusten alakerroksissa, kuten nyt. Seurauksena on lisäksi vaarallista Iiikennettä ja yrnpäristöhaittoja.

Kattholmsbyggeriet på Båtmässan.
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Nya Kommunalhuset i Skogsbo

Den här
fastigheten i
Skogsbo, Gustavsberg, blir nytt
kommunalhus
i Värmdö.
D De förvaltningar,
med undantag för
miljö- och hälsoskyddskontoret,
som idag
är inrymda i Runda Kommunalhuset
i Gustavsbergs Centrum nyttar på höstkanten till

en nybyggd kontorsfastighet
i Skogsbo,
Gustavsberg. De nya lokalerna har en yta på
.cirka 1300 kvadratmeter.
De som flyttar till
Skogsbo är kommunkansli,
personalkon-

tor, ekonomikontor , växel med reception,
vaktmästeri med tryckeri samt det nya planeringskontoret.
Sammanlagt rör det sig om
cir ka 45 personer.

Biblioteks- och kulturhus i Runda

Nuvarande kommunalhuset
kultur- och bibliotekshus.

byggs om till

D När kommunförvaltningarna
flyttat
till nya lokaler i Skogsbo, byggs Runda Huset i Gustavsberg om till kultur- och bibliotekshus. Ombyggnaden, som kostar 5,5 miljoner kronor, blir klar till årsskiftet 1987/
88.
Det är en grannlaga uppgift att bygga om
och förändra arkitekten Olof Thunströms
skapelse från 1954. Därför har kulturnämn-

Socialflytt

•

l

nästa omgång

D Socialförvaltningen,
idag placerad i
Värdshuset, är i akut behov av nya lokaler.
Det är meningen att även socialförvaltningen, i ett senare skede, ska flytta till Skogsbo.
- Vi är medvetna om att läget i Skogsbo
innebär att de som vill besöka både förvaltningarna och Gustavsbergs Centrum måste
åka-en hållplats eller gå. Men det finns stora
fördelar med Skogsbo, säger kommunalrådet Margareta Nachmanson (m). Det är en
målsättning på sikt att samla alla förvaltningarna på ett och samma ställe.
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den anlitat Sven-Olof Svensson, som är
konsult i biblioteksfrågor .
- Det har naturligtvis sina komplikationer att förvandla huset till ett fungerande bibliotek. Men byggnaden i sig har många miljömässigt
fina värden, framhåller
SvenOlof Svensson. Det känns roligt att t.ex.
kunna återskapa fjärde våningsplanet
till
det som Olof Thunström
en gång avsåg,
nämligen en öppen yta med fest, ljus och
glädje.
Kulturförvaltningen
har gjort ett lokalprogram för ombyggnaden.
Hiss installeras.
Bottenvåningen
kan vara lämplig för barnoch ungdomsbibliotek.
Här ska också den
gemensamma receptionen ligga. Imitten vill
kulturnämnden
placera den trevliga Singösnipan Elvira, som tjänar både som leksak
och konstverk. Ett vuxenbibliotek ska också
inredas och så personalutrymmen.
Någonstans i huset hoppas man få plats med cafe
och rum för musikavlyssning. Det blir också
utställningslokal.
För den slutliga utformningen ska kommunen ta in anbud från olika arkitekter.

Ingen lämplig lokaljör socialförvaltningen.

I M-huset inreds cirka 40 kontorsrum. Utanför står nu den provisoriska bibliotekspaviljongen.

Kontor i M-huset
D M-huset, som ligger mellan Runda Huset och Gustavsbergs kyrka, byggs om till
kontor. Huvudbiblioteket,
som tidigare huserat i M-huset, har flyttat in i en provisorisk
paviljong, som ligger strax utanför, fram till
dess Runda Husets ombyggnad är klar. Bibliotekspaviljongen
har samma öppettider
som tidigare men med begränsat bokbestånd.
- Vi ber våra låntagare ha överseende
under denna övergångsperiod - vi ska göra
allt vi kan för att behålla en god service, säger personalen på huvud biblioteket.
I M-huset finns, efter ombyggnad, cirka
40 moderna kontorsrum. På försommaren i
år flyttar miljö- och hälsoskyddskontoret.
skolkansliet, kulturkansliet
och fritidskontoret in. Dessa finns för närvarande i Glashuset vid Farstaviken, där kommunen hyr
lokaler av AB Gustavsberg.
Birgit Wahrenberg

o

I år gäller ett par nyheter inom kommunstyrelsens organisation. Ett nytt planeringskontor har inrättats. Förutom den fysiska planeringen ska kontoret ha hand om
mätning, exploatering,
näringsliv och turism. Chef över det nya kontoret är Kjell
Jansson, förre stadsarkitekten
(se bild nedan).
Så har förre kanslichefen Bo Nilsson blivit kommundirektör
och överordnad de övriga förvaltningscheferna.
Hans roll som ledare, pådrivare, samordnare och utvecklare
av den kommunala verksamheten markeras
särskilt.
Anledningen till organisationsförändringarna är att kommunstyrelsen
ska ha möjligheter att fastställa, följa upp och justera
kommunens övergripande mål.

o

PETER WESTER, är ny planarkitekt
på kommunstyrelsens
planeringskontor
.
Peter kommer närmast från Uddevalla.
)
Värmdö
kommun,
kommunstyrelsen,
tel. 321 20.

- Jag tror kommunen nu är inne i en intensiv utveckling. Allt fler människor vill
bosätta sig i Värmdö och fler företag kommer. Bl.a. så har den nya motorvägen ökat
möjligheterna.
Det tar ju bara en knapp
halvtimme att komma hitfrån Stockholm.
Gunilla, som förut också arbetat som
landskapsarkitekt,
känner starkt för frågor
som rör miljöns utformning,
såväl för det.
som planeras som för kulturhistorisk bebyggelse.
- Byggnder är en viktig del av miljön.
Därför måste hus och mark överensstämma
så att en vacker enhet bildas.
Gunilla är chef för det nya stadsarkitektkontoret som enbart sysslar med byggnadslov. Adressen är: Stadsarkitektkontoret,
Gula Paviljongen,
Mariagatan
15, 134 00
Gustavsberg, tel 0766/321 20.

Nya namn:

Tidigare stadsarkitekten,
KJELL JANSSON, är numera chef för det nya planeringskontoret,
som lyder direkt under kommunstyrelsen.
Kontoret ska ha hand om
mätning, fysisk planering, exploatering, näringsIivoch turism.

OGUNILLA
WÄSTLUND
är en ny
stadsarkitekt i Värmdö. Hon kommer närmast från Statens Planverk.
- Genom Planverkets försöksverksamhet i några kommuner med nya plan- och
bygglagen (PBL) fick jag inblick i särskilt
Värmdö kommun och kom då i kontakt med
naturen, miljön och bebyggelsen på fastlandet, berättar Gunilla. Skärgården känner
jag sedan många år, som seglare och sommargäst.

o

KERSTIN
BERGGREN,
är sedan
några månader ny granskningsingenjör
på
stadsarkitektkontoret.
Kerstin
kommer
närmast från Lidingö kommun.
Hennes
distrikt är Ingarö och Möja. Tel. 321 20
mån-fre kl 8.30-9.30
(säkrast), besökstid
to kl 16-19. Adress Gula Paviljongen, Mariagatan 15, Gustavsberg.

Britt och grabbarna slipper baracklivet
o Och det allra bästa är bastun, förkunnar skogsvårdsgruppens
bas, Henry Fahlström, när han visar oss runt i parkförvaltningens nya, välbehövliga och 250 kvadratmeter stora lokaler på Skeviksvägen i Gustavsberg. Det gula trähuset, bara ett stenkast
från de gamla kontorsbarackerna,
inhyser
- korrekt uttryckt - Värmdö kommuns
gatu- och parkkontor samt skogsvårdsgruppen.
Huset, som har kostat 1,75 miljoner kronor, blev inflyttningsklart
för bara några
veckor sedan, så det luktar ännu av målarfärg och trä. Britt Björkström, kanslisten på
kontoret, har själv sytt gardinerna till alla
fönster.
- Vad gör man inte för att få pengarna
att räcka till. Det är så mycket man behöver
när man flyttar in i nya lokaler.
Tvättstuga

I det nya personal- och lunchrummet. Fr. v.
Tommy, Kjell A, Britt, Bo, Kjell F, Levi och
Heine.
T. h. Parkförvaltningens nya hus i Gustavsberg.

Det nya huset innehåller expedition, ett
flertal kontorsrum,
omklädningsrum,
arkiv, bastu, toaletter förstås, dusch, lunchrum med kök, vilrum och städskrubb. Dessutom tvättstuga.
- Så klarar vi all tvätt av arbetskläder
själva, säger Britt.

Kurt Thornberg,
förmannen,
sticker
emellan:
- Glöm inte att berätta att vi fått riktig
ventilation. Vi är nöjda och det är skönt att
äntligen få slippa baracklivet.
Birgit Wahrenberg
13

Til! kommunens växel
kommer cirka 1200 telefonsamtal
per dag.
Sonja Strandel! t. v. och
Helena Gustavsson har
det hektiskt.

Ny lag:

Service och sunt förnuft i kommunen
Mindre krångel och färre regler. Mer av inlevelse i människors önskemål och behov. Och
mer service. Öka tillgängligheten och var restriktiv med bestämda telefontider!
Det är riktmärken i ett landsomfattande förnyelsearbete,
som pågår inom myndigheter
och förvaltningar.
Med den nya förvaltningslagen, som gäller från 1 januari
1987 kommer man en bit på
väg.
Värmdö kommun medverkar
självfallet i förnyelsearbetet.
D Allt kan inte ändras över en dag, men
så sakteliga kommer den offentliga sektorn
att bli effektivare och mer serviceinriktad.
För att detta skall lyckas måste Du, som
allmänhet, ställa krav på de som arbetar i
den offentliga sektorn. Du har rätt att kräva
14

enkelhet och ett korrekt bemötande.

Värmdö kommun, gomiddag
"Värmdö kommun, gomiddag, nej dom
har telefontid kl 8.30-9.30,
återkom då!"
"Värmdö kommun, gomiddag, hela kontoret är på möte, återkom gärna senare".
Låter det bekant! Ja, ganska ofta, om
man överhuvudtaget
kommer
fram till
Värmdö kommuns växel förstås.
- Under vissa perioder, särskilt på förmiddagarna, har allmänheten svårt att komma fram till växeln och när man väl har gjort
det, kan man få stå i kö innan man kommer
'till rätt person, säger Helena Gustavsson,
Olga Andersson och Sonja StrandelI, som
arbetar i kommunens växel.
Värmdös växel är för liten. I 1988 års budget finns pengar upptagna för en ny telefonväxel, förmodligen
installeras den redan
1987 i nya förvaltningshuset
i Skogsbo.

Arbetsron blir störd
Det ansträngda

arbetsläget

för byggnad-

sinspektörerna,
hemvårdsoch barnomsorgsassistenterna
samt bostadsförmedlingen göt att det, i deras fall, är mer praktiskt
med särskilda telefontider då de säkrast är
anträffbara,
i regel en timme om dagen.

Hinner inte jobba
- Skulle vi vara anträffbara
på telefon
under hela dagen skulle vi inte kunna sköta
byggnadslovshanteringen,
menar granskningsingenjör
Bengt Gustafsson på stadsarkitektkontoret.
I hemvårdsassistenternas
arbete ingår at~
göra hembesök hos hjälpsökande.
- Är vi inne på kontoret tar vi självfallet
emot samtalet,
säger hemtjänstassistent
Astrid Lindberg.

Medborgarnas behov går först
Bostadsförmedlare
Anita Fahlström:
- Vi skulle aldrig hinna med själva förmedlingsarbetet om vi skulle svara i telefon
hela dagarna. Men under telefontiden finns
vi, å andra sidan, alltid på plats.

Kommundirektören
i Värmdö, Bo Nilsson, ger följande tolkning av den nya
förvaltningslagen :
- Lagen kräver att kommunens förvaltningar är tillgängliga för både besök och telefonsamtal. Självklart kan ansvarig tjänsteman vara upptagen av annat. Då måste någon annan kunna ta emot samtalet eller anteckna telefonnummer.
Jag tror allmänheten uppskattar en uppringning så snart som
möjligt.
.
- Telefontider kan vara nödvändiga i en
del sammanhang.
De får inte förekomma
generellt.
Varje kommunal
styrelse och
nämnd måste vara mycket restriktiv med att
godkänna telefontider.
Bo Nilsson:
- Jag själv kan tänka mig fall då tjänstemän normalt handlägger ärenden utanför
förvaltningsbyggnaden.
Behovet att få arbeta utan att bli störd av telefonen kan inte
vara tillräckligt skäl. Det händer ofta att jag
själv blir störd av telefon, då jag exempelvis
arbetar med en avtalskonstruktion.
Visst : Bo Nilsson är kommundirektör i Värmdö
kan jag tycka att samtalet borde komma på från l januari i år.
annan tidpunkt. Jag och andra tjänstemän
måste emellertid ha klart för oss att komMyndigheterna skall vara inriktade på att
munmedlemmarnas
behov av kontakt går
samverka med varandra så Du slipper vända
före vårt behov att få arbeta i fred.
Dig till flera olika myndigheter för att få
Ditt ärende avgjort.

Borgerlig vigsel
i Värmdö
D. Värmdö kommun kommer framöver
att kunna erbjuda borgerlig vigsel. Kommunfullmäktige
har föreslagit följande vigselförrättare,
det är länsstyrelsen som förordnar:

-,

Servicekulturen lanseras

- God service innebär precis som iandra
sammanhang att tolkningsföreträde
lämnas
den som söker våra tjänster. Vi skall också
så långt möjligt lämna enkla och praktiska
lösningar på problem som uppstår. Kan vi
inte, skall vi lämna förklaring till varför detta inte är möjligt. Ingen skall behöva känna
något inslag av maktutövning eller tycka att
vi är svåra att ha och göra med, framhåller
Bo Nilsson.
Du har rätt att få hjälp med exempelvis:
Upplysningar
om hur man gör en ansökan och råd om vilka handlingar som skall
finnas med, vidare vägledning om vart man
vänder sig samt hjälp med att fylla i blanketter.
Lagen ger Dig också rätt att meddela Dig
muntligt med myndigheter. Förfrågningar,
kompletteringar
och tillrättaläggande
i pågående ärenden kan ofta klaras per telefon.

NY FÖRVALTNINGS lAG

Enkelt och lättbegripligt
Så ska myndigheternas
språk vara lättbegripligt.
Bo Nilsson, som ofta studerat offentliga
skrivelser och brev, inflikar:
- Många telefonsamtal och besök skulle
vara onödiga om vi tjänstemän gick in för
ett mer lättbegripligt språk.
Värmdös anställda har vid ett par olika
tillfällen erbjudits att, under arbetstid, delta
i kursen "Begriplig svenska".
- Intresset för cirkeln har inte varit särskilt stort hos cheferna, vilket ju är att beklaga. Det är ju de som sätter ihop yttranden
och skrivelser, konstaterar personalsekreterare Cajsa Goffhe, som håller i kommunens
personalutbildning.

Tjänstemännen till din tjänst
De som sitter bakom diskarna och dörrarna på myndigheterna
är till för att hjälpa
Dig. De ser gärna att saker och ting kan bli
enklare. Tyvärr finns det gamla inrotade rutiner eller regler som kan göra det besvärligare än det behöver vara. Ibland får datorn
skulden när något inte fungerar. Men bakom varje dator finns det människor. Nöj
Dig inte med att "det går inte att ändra för
det ligger på data" . Och kom ihåg - Du har
rätt att få se handlingarna i Ditt ärende.
Birgit Wahrenberg

Förnyelsen inom
den offentliga
sektorn syftar till
höjd kvalitet.

Roland Ekstrand
tel 321 20, 24301

Birgitta WeldertCederwall (fp),
tel 214 17

(fp)

Margareta Naehmanson (m)
tel 321 20, 20535

p O Larsson (e)
tel 321 20, 244 85

Dessutom
tel 321 20.

kommundirektör

Bo Nilsson,

Var vigselrum ska inredas är ännu inte bestämt. Värmdö tidning återkommer
med
besked.
Det är folkpartiet
som föreslagit att
Värmdö kommun ordnar möjlighet till borgerlig vigsel. I kommunen finns för närvarande inget alternativ till kyrkvigsel.

Träffas säkrast
på telefon
Värmdö kommun

0766/321 20

Byggnadsinspektörerna
mån-fre
kl 8.30-9.30
Besök tors kl 16-19
Hemtjänstassistenterna
Barnomsorgsassistenterna
Socialsekreterarna
mån-fre
kl 8.30-9.30
Bostadsförmedlingen
Telefontid
mån-fre
kIlO-Il
Besök tors kl 14-18.30
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Hemskyddet rör alla
iVärmdö
skyddsområdet,
berättar lärarna Lars-Ove
Nilsson och Malte Davidsson från Räddningsskolan.
Det kan handla om att göra
iordning skyddsrum, anordna skyddade utrymmen samt organisera utrymning och inkvartering
av utrymmande
människor.
Självskydd ingår också i utbildningen.
Ulla Björk,
kursdeltagare
och hemskyddsgruppchef
över område tre, dvs Gustavsbergs Centrum och Hästhagsområdet,
tycker att den två veckor långa utbildningen
var lärorik.
- Särskilt intressant var det att studera
hur skyddsrummen ska göras iordning. Be. söket på ledningscentralen
i Munkmora var
mycket intressant, säger hon.

Rekrytering pågår

Utbildning i hemskydd iFolkets Hus. Solveig Haupt demonstrerar jör Arne Rådberg en
skyddsmask for barn. Lisbeth Damsten provar en skyddsmask på Gunnar Dackeus.

Krigssituation.
Vilka svarar på frågor om
försörjning och självskydd?
Vilka gör i ordning skyddsrum och skyddade utrymmen,
organiserar omflyttning och
evakuering? Vilka delar ut andningsskydd? Jo, hemskyddet!
Här i Värmdö har gruppchefer i hemskyddet skickats på utbildning.
Rekrytering av hemskyddsombud pågår för fullt.
Är du intresserad?
D Från årsskiftet är det kommunerna
som leder civilförsvaret på den lokala nivån.
I Värmdö finns femton hemskyddsområden med lika många hemskyddsgrupper.
Varje grupp leds av tre hemskyddsgruppchefer , som tas ut centralt av länsstyrelsen.
Dessa har nu varit på sin första utbildning
med lärare från Räddningsskolan
i Rosersberg. Platsen var Folkets Hus, Gustavsberg.

Viktig länk
Hemskyddet är en viktig länk mellan de
enskilda människor i kommunen och försvarsmyndigheterna.
- Hemskyddet ska både ge och ta emot
information - om både allmänna och civilförsvarsfrågor
- som gäller det egna hem16

I varje hemskyddsområde
ska det finnas
tio hemskyddsombud,
det blir sammalagt
ISO i Värmdö.
Hemskyddsombudet
är en person, som
vill hjälpa till att förbättra möjligheterna att
överleva i vårt samhälle. Uppgifterna varierar. Verksamheten
kring skyddsrum och
skyddade utrymmen är särskilt viktiga.
- Rekrytering
av hemskyddsombud
börjar lossna. Uppdraget har gott rykte och
försvarsfrågan är "inne" just nu, konstaterar Lars-Ove Nilsson. Men många fler behövs.
Värmdö Civilförsvarsförening
har åtagit
sig att rekrytera hemskyddsombud
i Värmdö. Ordförande Ingrid Eriksson är förväntansfull och hoppas på många anmälningar
och tillägger:
--.:.Jag tror att det dämpar panik och oreda, i händelse av ofärd om människan har en
uppgift att sköta och övade kunskaper i att
handla rätt.
Civilförsvarsföreningens
styrelse arbetar
nu med att anordna kurser i hemskydd. Ett
meddelande kommer snarast att gå ut till de
cirka 200 medlemmarna. Vill du bli medlem
kontakta ordförande
Ingrid Eriksson, tel
451 08 eller vice ordförande
Sven-Inge
Landmark, tel 317 37.

Har Du hört
talas om Räddningsverket?
Det är den
nya myndigheten,
som ska samordna
samhällets räddningsinsatser
i krig och
fred. Kommunerna
har, som tidigare,
hand om räddningstjänsten.
Den kommunala räddningsnämnden
ersätter den
tidigare brandstyreisen.
Brandkåren heter fortfarande brandkår men brandchefen tituleras räddningschef tillika brandchef. Han heter Bertil Ytter.

Hur är det egentligen om flyglarmet går? Värmdö tidning
frågade.
Vet du var ditt skyddsrum
finns?
Birgitta Hansson, bibliotekarie, Gustavsberg
- Är inte säker på
var skyddsrum finns,
men eftersom jag bor
nära Farsta slott skulle
jag ta mina ungar med
mig och springa ner i?
slottets källare.

Göran Östergren, art
director, Gustavsberg
- Ingen aning, jag
skulle fråga Domus:
Går man inte in i
Vattentorns berget?
Anna Berglund, kommunalpolitiker (m),
Gustavsberg
- Nej, det vet jag
inte, bor i villa. Källaren kanske kan duga
som skydd.
Rolf Blomqvist, skolvaktmästare, Djurö
- Vore jag på jobbet skulle jag springa
till Munkmoraskolans
skyddsrum. Vore jag
hemma på Djurö, vet
jag inte, förmodligen
kröp jag ner under
husgrunden.

Märta Jacobsson, pensionär, Gustavsberg
- Vet inte var
skyddsrummet ligger,
jag skulle springa ner i
källaren.

Civilförsvarschefen
svarar:

Bertil Ytter

- Man ska söka -,
upp ett skyddsrum. I
tätorten Gustavsberg
finns 31 skyddsrum så
det räcker till befolkningen där. Bor man'
på andra platser i
kommunen får man
söka upp ett skyddat
utrymme, t.ex. en källare, som inte har risk
för ras. I ett eventuellt krisläge lämnas ytterligare information till allmänheten.

Hemskyddsområden

i Värmdö

Hemskyddsgruppcheferna

och deras områden

Hemskyddsgruppchefer

1-3 Heikki
Gustavsberg

Virtanen,

1-3 Ulla Björk,
tavsberg

Gus-

1-3 Pia Eriksson, Gustavsberg
4 Calle Tempte, Värmdö (bild saknas)

5-6 Inga-Britt
qvist, Ingarö

8-9 Gunnar
Värmdö

7 Per-Inge Ahlström,
.Värrndö
7
Roy
Engström,
Värmdö (bild saknas)

8-9 Rolf
Värmdö

Olofsson,

8-9 Arne
Värmdö

Rådberg,

,10-11 Mary Mårtensson, Värmdö
10-11 Monica Holm,
Värmdö (bild saknas)
10-11 Henry
Ehrnstedt , Värmdö
(bild
saknas)

12-15 Jan
Stavsnäs

Wretli~g,

12-15 Urban Johansson, Gustavsberg

12-15
Mia
Djurhamn

Sund-

Dackeus,

5-6 Göran
Ingarö

Lindberg,

8-9 Lennart Karlsson,
Värmdö
8-9 Nils Bäck, Värmdö
(bild saknas)

5-6 Lisbeth
Ingarö

10-11 Frans
man, Värmdö

Damsten,

Drach-

Haupt,
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Nyhet:

Kvällspatrull iVärmdö
D Värmdö kommun startar nu, tillsammans med primärvården,
den första kvällspatrullen i Värmdö. Socialnämnden har låtit Lotta Burenius och Monica Fransson, föreståndare . på Djuröhemmet
respektive
Gustavsgården,
utreda behovet och utformningen av den första kvällspatrullen.
Kvällspatrullen är till för att
•. öka möjligheten för människor att bo
kvar i sina hem
• öka valmöjligheten för den enskilda
• erbjuda bättre kvalitet på hemtjänst
och hemsjukvård
• .större trygghet
• förbättra
möjligheten
att komma
hem från sjukhus
• ge möjlighet till hjälp med kort varsel
• avlasta anhöriga vid behov
• ge hjälp där det redan idag behövs,
Lex. tillsyn hos förvirrade personer.
Den första kvällspatrullen kommer att arbeta i Gustavsberg och på Ingarö.
En kartläggning, som socialförvaltningen
gjort, visar att behovet av hjälp inom Värmdöområdet och på Djurö, till viss del är löst
kvällstid genom att hemtjänsten där tjänstgör på kvällar. Inom Gustavsberg, bortsett

Lotta Burenius och Monica Fransson har
studerat äldrevården i Värmdö.
från Gustavsgården,
finns ingen personal på
kvällar och nätter.
Kvällspatrullen leds aven distriktssköterska och en föreståndare
från Gustavsgår. den. I patrullen arbetar vårdbiträde och undersköterska
tillsammans.
Arbetstiden
är
16.30-23.00.
Det ordnas introduktion
för berörd personal under två veckor i vår.
Därefter, från och med måndag 11 maj
kan man få hjälp av kvällspatrullen.
Hjälpen förmedlas via hemtjänstassistenterna
på socialförvaltningen,
tel 321 20 eller distriktssköterska telefon 385 00.
BW

Rör inte Lilleboo
Men gör något åt innehållet!

Socialbidragskostnader ökade
30 procent
D Kostnaderna
för socialbidrag
i
Värmdö ökade drygt 30 procent under
1986 om man jämför med 1985.
- Det beror framförallt på arbetslöshet, ökat antal separationer
och skilsmässor, höga boendekostnader
samt avsaknad av barnomsorg, säger socialkamrer Margaretha Blom .
Kostnaderna
för socialbidrag
under
1987 beräknas bli 7,4 miljoner kronor,"
vilket är sju procent av socialnämndens
hela budget. Intäkterna från staten är 1.8
miljoner kronor vilket bl.a. täcker kostnader för flyktingmottagning.
Socialnämndens totala bruttobudget
är i år
108,7 miljoner kronor. Det kommunala
bostadstillägget
(KBT) till pensionärer
beräknas kosta 5,3 miljoner kronor, vilket är fem procent av socialbudgeten.

Värmdös
mottagning
för
missbrukare
VARDCENTRALEN
GUSTAVSBERGS CENTRUM
Tel 385 59
Mottagningen är öppen för alla som har
behov av alt tala med någon om sitt
missbruk. Även anhöriga är välkomna.
Vi som arbetar på mottagningen är kurator, sjuksköterska och läkare.

På Lilleboo i
Hem mestahöjden har
inretts ett
gruppboende
för åldersdementa.
D LiIleboo ligger på Kullsvedsvägen
15
alldeles intill servicehuset. Där har inretts ett
gruppboende
för åldersdementa.
Lilleboo
har funnits sedan december 1984. Verksamheten drivs av landstinget och Värmdö kommun gemensamt, där landstinget står för
kostnaderna och kommunen för driften.
Den treåriga avtalsperioden
med landstinget går mot sitt slut och man har beslutat
förlänga avtalet ytterligare tre år. Bl.a. därför .har socialnämnden
låtit Lotta Burenius
och Monica Fransson, föreståndare på Djuröhemmet respektive Gustavsgården,
göra
en utvärdering av verksamheten
på Lilleboo.
18

Lotta och Monica har intervjuat samtliga
pensionärer
och anhöriga samt personalen. Intervjufrågorna
har rört Lilleboo i allmänhet, den psykiska och fysiska miljön,
hur det är att vara anhörig och hur personalen upplever arbetet.

Uppmärksamhet
Rör inte Lilleboo - men gör något åt innehållet, det är kontentan av intervjuerna.
Alla är överens om att Lilleboo är en bra boendeform. Verksamheten där har uppmärksammats över hela landet. Många kommuner saknar idag ett alternativt boende för
personer med förvirringstiIlstånd.
BW

Mottagningen
är öppen:
Måndag och onsdag
mellan 17.00-19.00

JlW

Du behöver ej
beställa tid.
Första besöket
är kostnadsfritt,
sedan kostar det
25:-/gång,
15-kort gäller.

Har du försökt finna en lösning på
ditt alkoholproblem?
Kanske du finner den i ANONYMA
ALKOHOLISTER, tel. 08/68 22 54. Måndfred kl. 19-21.
Värmdö AA Grupp
Kullen 3 (intill Gula Porten)
Möten: Tisd kl. 19.00.

Alternativ barnomsorg
Montessoripedagogik

Trefamilj ssystem

Föräldrakooperativ

D Trefamiljssystem innebär att två till tre
familjer samverkar kring barnomsorgen för
minst fyra barn i åldrarna 1-10 år.
Barnen ska vara anmälda i barnomsorgskön. Verksamheten ska bedrivas i en av de
berörda familjernas hem.
Socialförvaltningen
anställer
barnskötare.
Det här och mycket mer får du veta på socialförvaltningen
i Värmdö tel. 321 20. Läs
också vår nya folder "Trefamiljssystem
"
som finns hos Värmdö kommun och på biblioteken.

D Ett föräldrakooperativ
är en förening
av föräldrar som tillsammans med personal,
anställda av kommunen bedriver barnomsorgsverksamhet.
Föräldrarnedverkan
innebär arbetsplikt på daghemmet, dvs varje dag
arbetar en av föräldrarna
på daghemmet
(cirka 12-15 dagar per år). Kommunen
svarar för personalkostnader.
Varje kooperativ beslutar själv om avgifterna för de inskrivna barnen.
Det här och mycket mer får du veta på socialf'örvaltningen
tel. 321 20. Läs också vår
nya folder
"Föräldrakooperativ",
som
finns hos Värmdö kommun och på biblioteken.

Daghem iHaghulta
D I nya bostadsområdet
Haghulta, som
ligger vid Ålstäket, ska kommunen köpa en
fyrarumslägenhet
i ett av parhusen för att
inreda ett daghem med en avdelning (12-15
barn). bet beräknas stå klart i september i
år.
Haghultaområdet,
med sina 115 nya lägenheter, blir ett av de mest barntäta bostadsområdena i kommunen.

Maria Montessori (1870-1952) var
Italiens första kvinnliga läkare. Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran. Och
en filosofi om alla individers betydelse
och alltings samband på jorden.
Hon märkte att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är det samma hos alla barn och
till att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagligaför olika slags
kunskap. Hon upptäckte att inlärning,
som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare.
Frihet att välja aktivitet och möjlighet
att arbeta ostört i egen takt blev två a» de .
viktigaste förutsättningarna.
I ett montessorium finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränade övningar. Saker som låter
barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och
känsel. Montessoris ide om inlärning
handlar om alt gå från det konkreta till
det abstrakta.
En föräldragrupp
samt en tjänsteman
på kommunen har just börjat arbeta på
att utforma riktlinjer för ett montessoridaghem för 3-7 åringar med beräknad
start våren eller hösten 1988, och en
montessorideltidsgrupp
för 3-7 åringar
(3-4 tim/dag), start vårterminen eller
höstterminen 1988. Vi vet att det finns ett
stort intresse och vi vill fånga upp det.
Vi har upprättat en kölista och uppmanar alla intresserade att ställa sig i kön
för platserna
till daghemmet/ deltidsgruppen.
Till att börja med kommer kommunen
att hjälpa till med utskick, snart bildar vi .
en föräldraförening,
alla som står i kön
måste bli medlemmar i föreningen.
Fortlöpande
information
kommer
därefter att skickas till alla medlemmar i
föreningen.
Välkomna att anmäla era barn till:
Maria Tesch tfn 0766-546 40.

Maria Tesch
tfn 54640

Haghultaområdet.

Kopparmoraborna
svarar på frågor om barnomsorg
D Kopparmora,
cirka en mil öster om
Hemmesta, ute på Värmdölandet. har 226
tomter. Området, som från början var avsett för fritidshus, började bebyggas 1975.
Idag bor cirka 640 personer permanent i

Kopparmora.
Det finns cirka 100 barnfamiljer. Daghem eller annan kommunal
barntillsyn saknas i området. I den aktiva
daghemskön står (mars -87) cirka 20 barn
från Kopparmora
(barn som behöver bar-

Carina Axelsson
tfn 40894.
Per Lindstedt
tfn 62025

nomsorg inom sex månader).
För att kunna planera framtida barnomsorg i området har socialförvaltningen
gått
ut med ett frågeformulär
till alla familjer
som bor där.
Där får man ange nuvarande
tillsynsform, om barnomsorg önskas i Kopparmora och i så fall i vilken form. Svaren skall inlämnas till socialförvaltningen.
BW
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Tjat ger resultat!

D Lilla Marikastugan
på Ingarö och betydligt större Munkmora daghem i Gustavsberg får i år större budgetansvar .
Daghemsföreståndaren,
tillsammans
med personalen, kan nu själva nyanställa,
rekrytera vikarier och bevilja ledigheter.
Birgitta Arrenius och Anita Åbom, föreståndare
på
Marikastugan
respektive
Munkmora daghem, har gått på utbildning i
budgetfrågor
och tycker att det här ska bli
spännande.
- Vi får bättre grepp över kostnaderna
och man kan t.ex. direkt se om man har råd
att sätta in vikarier, säger Anita och Birgitta.

D Det finns vare sig hiss eller handikapptoaletter i Gustavsbergs Folkets Hus och en
bänkrad i biosalongen måste flyttas så att
rullstolsbundna
kan beredas plats.
Det konstaterar Douglas Westerberg och
Gustav Lindgren, som för kommunala handikapprådets räkning håller på att undersöka handikappanpassningen,
på olika inrättningar och allmänna platser i kommunen.
Handikapprådet
har rapporterat bristerna
till fastighetsägaren
och begärt förbättring.
Men Douglas och Gustav engagerar sig
mer än så, de hjälper och stöttar också pensionärer när det gäller att kontakta och driva
på myndigheter i olika handikappfrågor.

Överskott fördelas

Ramp vid Södersved
- Vi kör hårt och har redan uppnått en
hel del resultat efter våra påstötningar. När
det gäller Hemmesta Centrum har vi t.ex.
fått löfte om att tre p-platser för handikappade ska reserveras närmast posten och
Konsum. Fritidskontoret
har lovat sätta
upp en ramp vid Södersvedsbadets
toalett
och göra två p-platser för handikappade
där. Utanför Hemmestahöjdens
servicehus
anläggs flera handikapplatser . Nu väntar vi
på att fabriken ska se över handikappanpassningen vid Åkerlyckans fotvårdslokal,
tjat ger faktiskt resultat, konstaterar de.
- Det är också viktigt att det byggs en
hiss i den nya sporthallen i Gustavsbergs
Centrum, framhåller Douglas och Gustav,
som oförtrutet fortsätter arbetet med att undersöka hur pass handikappvänligt
Värmdö
i själva verket är.
BW

Douglas Westerberg (t. v.) och Gustav
Lindgren i Folkets Hus. De konstaterar att
det bl.a. saknas handikapptoaletter där.

Bostadsanpassningsbidrag
Ur Bostadsstyrelsens

broschyr "Bo på egna villkor"
husägaHur stort bidrag?

D Personer med handikapp eller
re kan få bidrag till handikappanpassning
av bostäder. Bidraget ges vid alla typer av
handikapp. Åtgärderna ska underlätta den
handikappades dagliga liv både i den enskilda bostaden och i den gemensamma miljön
på tomtmark, inomhus och utomhus.
Anpassningen ska som regel göras till den
enskildes speciella behov. För att anpassa
bostäder till en speciell grupp, t.ex. speciallägenheter för svårt handikappade pers 0ner, kan bidrag ges även om man inte vet
exakt vem som ska bo där. I vissa fall lämnas
bidrag till hiss i flerbostadshus som bl.a. innehåller handikapp bostäder. Bidrag ges då
bara för handikapp bostädernas andel av
hisskostnaden.
Generell anpassning som förutsätts i
byggnadsstadgan och byggnormerna vid en
vanlig ombyggnad finansieras med bostadslån.
Upplysningar lämnas av förmedlingsorganet
Kommunalhuset, 134 00 Gustavsberg.
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Stugorna-får
större bud etansva

Bidrag ges till hela kostnaden utom för
standardhöjande
åtgärder då beloppet är
ma~imerat till 20.000 kronor per lägenhet.
För kostnader därutöver ges bostadsanpassningslån efter i stort sett samma regler som
gäller för bostadslån. Bostadsanpassningsbidraget kan kombineras med andra stödformer för att finansiera en anpassning som
går längre än vad som uppnås generellt vid
nybyggnad och ombyggnad.

Ansökan och beslut
Kommunens förmedlingsorgan har blanketter, lämnar information och fattar beslut
om bostadsanpassningsbidrag
som inte är
kombinerade med lån. Vid kombination
med lån beslutar länsbostadsnämnden.
Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt.
Det går dock att få förskott.
i Värmdö,

tel 0766-321 20. Adress:

Budgetansvaret
omfattar alltså daghemmets drift, däremot inte fastigheten.
Blir det överskott i verksamheten är förslaget att daghemmet får behålla en tredjedel själv medan resten går till socialförvaltningens budget och barnomsorgsutvecklingen i stort. Ett underskott föreslås bli uppdelat mellan daghemmet och socialförvaltningen.
I år är det här en försöksverksamhet
och
slår den väl ut kommer alla daghem i Värmdö att få eget budgetansvar från 1989. Samtliga föreståndare
kommer också att utbildas.
- Vi har stort förtroende för personalen
på våra barnstugor. Genom eget budgetansvar blir engagemanget
för verksamheten
större, framhåller
Roland Ekstrand (fp),
ordförande i socialnämnden.
- Vi tycker att det ekonomiska ansvaret
ska ligga så nära verksamheten som möjligt.

Gustavo Ramirez
Familjepedagog för
flyktingar

Gustavo Ramirez är ny familjepedagog för flyktingar i Värmdö. Han vikarierar för Jorge Toro, som är i Peru och
ägnar sig åt bistådsarbete för SIDA.
Gustavo, som kom från Chile till Sve-.
rige för elva år sedan, har arbetat med'
bl.a. utbildningsprogram
för latinamerikanska flyktingar inom Universitetet,
ABF och Kursverksamheten.
Gustavo träffas på socialkontoret
eller på invandrarbyrån.
I Värmdö finns idag ca 70 flyktingar.
De flesta kommer från Latinamerika
och Iran.

- VÄRMDÖ DEN FÖRETAGSVÄNLiGA SKÄRGÅRDSIDYLLEN -

Skaparglädje
under takåsarna
I en ombonad och trivsam
vind alldeles under takåsarna
vid Farstavikens strand i Gustavsberg uppkomrrier många
nya ideer.
Tre industridesigner - JanOlov Landqvist, Lotta Horn
och Torbjörn Häggbom - arbetar med att förbättra, förenkla och försköna tingen i vardagen. Var och en efter sin egen
metod, uppfattning och fantasi ..
D Jan har den längsta erfarenheten. Han
var formgivare på Gustavsbergsfabriken
i
flera år på 1960- och 70-talen, sedan delägare i ett design företag för att 1985 börja om
på egen kula i den vackra vinden i Gustavsberg.
- Vad jag har föresatt mig är att ägna
mer tid åt egna ideer, åt sådant som har legat
och malt i bakhuvudet och som jag skulle
vilja se förverkligat och som på sikt kanske
kan bli intressant för min uppdragsgivare,
berättar han.
Linköpings universitet anlitade honom i
ett utvecklingsarbete
för att utforma hörapparater med förbättrad
hanterbarhet.
Ett
exempel på ett eget projekt är en barncykel
med krav på enkel manövrering och högsta
möjliga säkerhet.

Jan Landqvist är ny ordförande i VärmdöUppfinnarna.
- Det finns intressanta kopplingar mellan "uppfinneri"
och design, där vi med våra arbetsmetoder kan anpassa uppfinnarnas
olika ideer till brukarnas och tillverkarnas
krav och önskemål och därigenom underlätta för uppfinnarna att se ideer förverkligade
och marknadsanpassade.

Shoppingvagn
Lotta och Torbjörn hyrde in sig hos Jan
förra året, direkt efter Konstfacks Industridesign.
- Mitt examensarbete
bestod av två
projekt, dels glasögon för mindre barn, med
utgångspunkt
från deras lilla näsrygg, och
dels en shoppingvagn,
som man skjuter
framför sig. Lämplig även för äldre, med
plats för käpp eller paraply, förklarar Lotta.
Torbjörn menar att det krävs att man kan
diskutera problem med någon och få andra
uppslag än de egna ideerria.
- Samarbete är nog en av de viktigaste
ingredienserna i designyrket. Jag håller för
tillfället på att marknadsföra
mig hos små
och medelstora företag, som inte vanligtvis
anser design som en självklarhet.
Jag tror
nämligen att de flesta tillverkande företag
har mycket att tjäna på bra industridesign.
Birgit Wahrenberg

Fr. v. Torbjörn Häggbom, Lotta Horn och
Jan-Olov Landqvist i mysiga lokaler vid
Farstaviken.

Vem blir

Hemmesta C får affärshus
manlagd yta på cirka 900 kvadratmeter.
Värmdöfirmorna
Bibis Tyger, Olavas Textil, Värmdö Skor och Ing-Lis Presentshop
flyttar in i de nya lokalerna. Nykomlingar
blir Hemmesta Blommor, Hemmesta Klipphörna och Dolema AB. Det sistnämnda är
en monteringsverkstad,
som bl.a. gör seenutrustningar.
En restaurang
ska också
etableras.
Cirka 15 personer kommer att få sysselsättning i det nya affärshuset.
- Det här ska verkligen bli spännande,
säger en entusiastisk Nils Höglund, gammal
Värmdöbo, som är ordförande och delägare
i fastighetsbolaget.
Affärshuset iHemmesta under uppförande.
- Jag anser att Värmdö kommun varit
D Ett nyuppfört hus med butiker, friser- . både tillmötesgående och lätta att samarbeta med. En särskild eloge vill jag ge till tjänssalong och restaurang kommer att stå klart i
temännen Karin Garzonio, Staffan SkogHemmesta Centrum till sommaren.
lund och Bo Nilsson.
- Initiativtagare är fastighetsbolaget
HemNils Höglund berättar att det nya huset
mesta Torg, som köpt marken av Värmdö
kostat cirka fem miljoner kronor.
kommun.
Byggnaden blir i två plan med en samBirgit Wahrenberg

o

Arets Företagare?
D Årets företagare i Värmdö utses av
Företagareförbundet
efter förslag från
kommunen.
Hederstecknet
utdelades
för första
gången 1986. Och gensvaret från kommuner och massmedia blev t o m starkare
än förväntat. De mindre och medelstora
företagen och deras insatser förtjänar
stor uppmärksamhet,
skriver Företagareförbundet.
"Årets Företagare"
är ett hederstecken till en enskild företagare, som under
året utfört en prestation som medhänsyn
tagen till förutsättningar
och omståndigheter framstår som en berömvärd förebild för andra företagare och samhället i
övrigt.
- Vi kommer att ta upp den här frågan med Värmdö Företagareförening,
säger planeringschefen
i Värmdö, Kjell
Jansson.
Sören Nylander, Gustavsbergs Glas- .
mästeri, fick hederstecknet förra året.
BW
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När Hemmesta Hög fyllde tio!

D Vi elever var ganska nyfikna när vi
kom till skolan på fredagsmorgonen
den 31
januari. Det är ju inte var dag ens skola firar
lO-årsjubileum precis.
Dagen började emellertid som vanligt. Vi
hade gått för att hämta böckerna till nästa
lektion, när vi fick höra att vår förmiddagsrast hade blivit förlängd. Att något var på
. gång att hända förstod vi när alla elever
samlades ientrehallen vid cafeterian. Hemmestas kolans "Hel mer Bryds" orkester,
som består av några av våra lärare, hade
fixat ihop ett musikprogram.
Eleverna hade
inget emot att ta en ·paus och lyssna på dem
och trots att det verkligen var trångt var
stämningen i topp!

Smoking och mörk kostym
Efter detta återgick lektionerna
till sin
vanliga rutin. Vi väntade spänt på vad lärarna mer skulle ha hittat på.
När det blev lunchdags, gick vi som vanligt ner till vår matsal, som knappt gick att
känna igen. Den var fint pyntad med färgglada servetter och levande ljus. Men inte nog
med detta! De manliga lärarna var iklädda
smoking eller mörk kostym och med rektorn
i spetsen fungerade de som kypare och servitörer. De gick runt bland borden och bjöd
på mer sallad och hällde upp juice m.m.
Lunchen, som vi fick, var dessutom mycket
bättre än vanligt: Denna dag serverades
kyckling, ris, sallad, bröd och glass. Det

kändes verkligen lustigt, men väldigt trevligt
att bli uppassad av sina lärare!

Discodans
När vi återgått till våra lektioner hann. vi
inte börja jobba förrän vi avbröts av ett
meddelande från rektorn. Han talade om att
alla var välkomna ner till gymnastiksalen,
där det skulle bli disco!!! Och vilket disco

Värmdö får Kanadagäster

l

o

Förra året reste Värmdö Musikskolas
orkester WERMDÖ BRASS till Kanada och
gästade där Rosemere High School som ligger två mil nordväst om Montreal.
Vi blev utomordentligt
väl mottagna och
hade några fantastiskt trevliga veckor på
olika platser i Kanada. Vi har nu den stora
glädjen att få återgälda gästfriheten och hälsa våra vänner välkomna hit till Värmdö i
vår.
ROSEMERE
HIGH SCHOOL BAND
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Från Wermdö
Brass resa till Kanada. Här på väg
under Niagarajallen. Fr. v. Carola,
Liselotte, Robert,
Petter och Martin
(Bild: Jonas
Lundgren)

anländer 29 april och stannar till den 6 maj.
Innan de kommer till vår kommun har de
varit i Amsterdam,
Hamburg och Köpenhamn.
De kommer att inkvarteras hos musikskolefamiljer i Värmdö. Förutom sightseeing
och aktiviteter med de svenska värdfamiljerna, kommer de också att framträda vid
olika tillfällen. Tid och plats om detta kommer senare att meddelas.
Jan Nordström
Musikledare

sen! Många dansade och snart hade alla.
glömt att det faktiskt var på skoltid detta
disco hölls. En av mattelärarna var discjockey. Discot höll på två timmar och sedan var
det slut på denna ovanliga skoldag.
Det var så här vi firade Hemmesta högstadiums lO-årsjubileum den 31 januari 1987.
Jättekul tyckte vi elever!
Susanna 7d·

Operation Dagsverke
D Den 7 maj, som är en torsdag, deltar Värmdös högstadieelever i OPERATION DAGSVERKE.
Det arbete som utförs under dagen
kan vara allt möjligt, t.ex. fönsterputsning och barnpassning hemma eller hos
grannar. Eller jobb hos något företag.
Pengarna som samlas in under dagen
skall användas till att bygga skolor för
flyktingbarn och ungdomar i El Salvador.
Operation Dagsverke är en gammal
tradition inom den svenska elevrörelsen.
Sedan tidigt sextiotal har ett tiotal Ope- "
ration Dagsverke genomförts, Alla under parollen "Elever hjälper elever" och
till stöd för olika skolprojekt
i tredje
världen.
Operation Dagsverke, som ingår i en
Internationell temavecka 4-8 maj 1987,
sker i anknytning till de stora kampanjerna "Flykting -86" som arrangeras av
de stora hjälporganisationerna
Diakonia, Lutherhjälpen,
Rädda Barnen och
Röda Korset.

Elever från Kvarnbergsskolan studerar föremål som de hittat vid Gottholma. I bakgrunden
lärarna Göran Walltå, Eva Fransen och Björn Ubbe.

.Kvarnbergselever
undersöker Gottholma
D Ungefär 700 meter öster om Farstabrohål vid inloppet till Farstaviken och i skydd
av Täcka udden ligger resterna av gården
Gottholma. Här knöts på 1600-talet viktiga
farleder samman vid färjstället där landsvägen från huvudstaden mot Värmdö kyrka
och tingsställe korsade en trafikerad vattenled mot skärgården till staden. Det är därför
troligt att människor bott här länge. År 1646
donerade drottning Kristina Gottholma till
Gustav Oxenstierna.
Gottholma omfattade gårdsbebyggelse
med trädgård, åker, äng och beteshage och
det bodde rätt mycket folk på gården. Under
1657 års pest dog där sju personer.
Liksom alla hus som ryssarna kom åt 1719
brändes också Gottholma. Sedan dess har
området utgjort mest åkrar och ängar och

helt lyckats undgå varje form av exploatering.
I våra dagar kan man gå förbi den gamla
gården och se förvildade ättlingar av fruktträd men också spår av husgrunder, tegel och
ihoprasade eldstäder. På Täcka udden har
man funnit ruinerna aven stor brännugn.

Snabbkurs i arkeologi
När SO-läraren Eva Fransen på Kvarnbergsskolan och Björn Ubbe på Kattholmsbyggeriet i Gustavsberg i höstas startade
kursen Krig och Fred kring Farstaviken så
var det just Gottholma som fascinerade flera elever. Vid sidan av Gottholmagruppen
bildades också en särskild Rysshärjningsgrupp.

Ungdomarna började undersöka Gottholma med siktet inställt på att göra en modell av den nedbrända gården och de hittade
flera husgrunder som mättes upp och markerades på kartor.
Källare och ihoprasade eldstäder undersöktes och intressanta föremål började dyka
upp.
Vid det här laget kopplade Eva och Björn
in SO-läraren Göran WaIItå, som arbetat
som arkeolog och som därför vet hur man
ska bära sig åt för att få tillstånd att göra utgrävningar i området. Detta hade nämligen
under kursens gång, blivit elevernas allt
överskuggande mål. Så fick de synnerligen
motiverade ungdomarna en snabbkurs i arkeologi. Kontakter togs med antikva -ien
Rolf Källman på Länsmuseibyrån och snart
fick Göran tillstånd att förbereda en utgrävning. Den startade så smått i höstas då man
tog jordprover för att fastställa fosforhalten. Vid mänskliga bosättningar kan man ju
räkna med hög fosforhalt.

Gott ryssbröd
Fosforkarteringen ska slutföras i vår, då
en utgrävning han organiseras, kanske i
form aven lägerskola.
Under tiden pågår kursen på Kattholmsbyggeriet och sakta byggs materialet till en
framtida utställning, t.ex. en skalenlig landskaps modell över Gottholma, historiska
kartor, husmodeller och annat.
Med Björns hjälp har eleverna byggt två
ryssugnar och att de fungerar bra kunde
konstateras då eleverna bakade ryssbröd
som faktiskt smakade gott.

Brev till länsstyrelsen
Arbetet har hittills varit så fruktbart att
elever och lärare på Kvarnbergsskolan begärt att länsstyrelsen ska registrera bebyggelselämningarna vid Gottholma som fasta
fornlämningar.
För projektarbetet Krig och Fred kring
Farstaviken har skolan fått ett statlig bidrag
på några tusenlappar. Pengarna är till för
att stimulera kulturell verksamhet.
BW

Gymnasiestudier och arbete varvas
D Värmdö och fyra andra kommuner i länet är med i något som kallas för Deltaprojektet. Det går ut på att ge de ungdomar,
som har tröttnat på skolan och som saknar
gymnasiestudier, en utbildning som är uppbyggd på delmoment från kursplanerna på
gymnasiet och komvux. Med andra ord,
gymnasiestudier och arbete varvas. Förutom slutkompetens i ämnet får eleverna bättre beredskap för ett arbete på den lokala arbetsmarknaden.
Från Värmdö är fem elever med i projektet, som startade i oktober förra året på Nacka gymnasiums verkstadslinje.

Betyg efter kursen
Två dagar i veckan går de på en kurs som
ger grundläggande kunskaper i svetsning
och enklare verkstadsmoment. När de fullgjort kursen får de betyg. Övriga dagar har
de vanligt arbete på ungdomsplats.
- Våra elever från Värmdö är en egen
elevgrupp. De har dessutom sin handledare
från det ordinarie arbetet med sig som stöd,
framhåller Irene Pien, som är föreståndare
på Värmdö Ungdomsgrupp.
- Förhoppningsvis har deras negativa inställning till utbildning förändrats så att de

kan tänka sig även andra kurser i framtiden.
Inom Deltaprojektet anordnas också preparandakurser för elever som behöver reparera kunskapsluckor.
;
För sin medverkan i Deltaprojektet får
Värmdö kommun ett statligt bidrag på
17.000 kronor.
- Vi hoppas att Delta ska öppna nya vägar för en verksamhetsrnässig integration
och därmed ge fler ungdomar förbättrade
möjligheter till en yrkesinriktad utbildning,
säger Irene Pien.
Projektet kommer att utvärderas.
\
BW
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Böcker och spöken på Ekedal

Spännande tävlingsfrågor
ningarna.

Spokshow i bild- och formrummet.

o

Sjunde februari hade Ekedalsskolan
öppet hus för alla bokintresserade,
stora
som små.
Här kommer ett smakprov på vad som
bjöds!
Kluriga och lärorika frågor i en tipstävling där de som hade alla rätt fick välja sig en
bok som pris. Ett antal "tröstpriser"
blev
det också. Ca 50 böcker fick sig en ny läsare.
Tävlingsfrågorna
var baserade på utställningar som eleverna komponerat för att berätta om de studiebesök de gjort under hösten inom projektet "BOKENS VÄG FRÅN
FÖRFATTARE
TILL LÄSARE". Sjättek-

o

o

lassarna träffade författare och illustratör,
besökte bokförlag, bokbinderi och bokhandel bl.a.
I ett klassrum spelades dockteater nonstop. Eleverna hade gjort dockor och scener
och dramatiserade
scener ur bilderboken
Barbapapa.

Spökrum
I ett annat klassrum
pågick "spökshow". Inget insläpp efter föreställningens
början! Spökrummet
var verkligen illuso. riskt och de spökiga spökena tycktes glida
fram genom väggarna.
Inspirationen
till

fanns på utställ-

spökrummet kom från Eva Ibbotsons
"Den stora spökräddningen".

bok

Sveriges finaste museum
I skolbiblioteket
var det uppläsning ur
nya ungdomsböcker
och där kunde man läsa recensioner av böcker och få boktips.
Också skolmuseet var öppet för den som tidigare inte hade besökt Sveriges finaste
skolmuseum!
Bokens Dag på Ekedalsskolan var ett jättefint exempel på bra lagarbete. Tack för allt
jobb, alla lärare och elever!
Birgitta Hansson

Sälj böckerna! Bokrea på bibblan
mesta bibliotek den 8 februari, prövade kulturnämnden
den här formen av "bokdistribution" .
Besökarna kunde fynda böcker för fem
eller en krona styck och gissa om det köptes!
För visst är det spännande att gå på bokrea.
Då bokförsäljningen
slog väl ut och var så
uppskattad kan också Gustavsbergs-borna
se fram mot en liknande i april på Folkets
hus.

Jubel och skratt

Bokrea i Hemmestabiblioteket.

o

Sälj böckerna -är
det ett sätt att förbättra bibliotekens ekonomi?
Förvisso inte, däremot ett nytt och okonventionellt sätt att avyttra de böcker som in-
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te längre "platsar"
i biblioteket t.ex. fackböcker som nya upplagor köpts in av, dubbletter o dyl.
I samband med söndagsöppet
på Hem-

Det var inte bara bokförsäljning
utan
också trolleri av trollkarlen Almando. När
han framträdde för barn mellan 4 och 60 år
så fylldes biblioteket av jubel och skratt. AImando kan som få andra trolla för.barn och
på deras villkor. De som sett honom på Ingarö bibliotek i höstas kan säkert instämma.
I april blir det Djuröbarnens
tur.
Birgitta Hansson

Omkring midsommar i år finns
en bok om Värmdös historia
och kulturmiljöer till försäljning.
Boken är resultatet aven utredning som lansmuseibyrån vid
Stockholms Stadsmuseeum
gjort för kulturnämndens räkning. Det är ett kulturminnesvårdsprogram som i en första
etapp syftar till att ta ett samlat
grepp på Värmdös kulturbygd.
Här beskrivs hur denna har utvecklats och förändrats från
stenålder fram till idag. För~
hoppningsvis ska utredningen
användas som grund för hur
marken ska användas.
DVärmdö kommun omfattar nästan helt
och hållet den mellersta delen av den unika
övärld som brukar kallas Stockholms skärgård.
När istiden släppt sitt grepp om den här
delen av landet för ca l O000 år sedan låg hela det nuvarande Värmdö kommun under
vatten. Sedan dess har skärgården höjt sig
ovan vattenytan.
Än idag fortsätter landhöjningen med en takt av omkring 40 centimeter på 100 år.

Boplats vid Atervall

Historien om
Värmdö bornas
liv och villkor

Hamnen i Ramsmora på Möja var tillsför bara några år sedan en av skärgårdens livligaste
fiskehamnar. (Bild Ingvar Lundkvist).
jordbruket
tersta vikt.
ringar med
rakterstiskt

och boskapsskötseln
var av ytDessutom var en mångfald binäallt från jakt till lotsning ett kainslag i näringslivet.

Fritidsfolket kom

När industrialismens
samhälle bröt igePå 2000-talet f Kr, under den yngre stenålnom i slutet av 1800-talet och början av
dern, hade delar av det nuvarande Ingarö
1900-talet förändrades också villkoren för
vuxit ut till så pass stora landområden att det
kunde locka till sig människor som under . livet i skärgården radikalt. Flera av de gamla
näringarna blev olönsamma.
På sina håll
flera hundra år uppehöll sig vid Återval!.
har man kunnat fortsätta att fiska men att
Med undantag av stenåldersboplatsen
vid
bruka jorden och hålla djur har på de flesta
Återvall tycks inte det område som idag utöar ställt sig orealistiskt. Nya näringar har
gör Värmdö kommun ha fått permanent bekommit i förgrunden.
Under en period av
byggelse förrän under det första årtusendet
1900-talet odlades mycket jordgubbar
och
I efter
Kr f. Den kraftigaste
expansionen
t.ex. har också varvsverksamhet
på många
skedde under vikingatiden (ca 800-1100 e
håll varit ett sätt att livnära sig. Fritidsfolket
Kr). Med ledning av de gravfält som finns i
är de som i dag i stor utsträckning sätter sin
kommunen kan vi sluta oss till att det vid
prägel på skärgården.
denna tidsepoks slutskede fanns mellan 2S
och 30 gårdar på Ingarö-, Farsta- och VärmMångsyssleri
dölanden. Övärlden här utanför hade ännu
Trots många svårigheter har den bofasta
inte lockat till sig någon bebyggelse.
befolkningen ökat igen på några av de större
Under medeltiden skedde en kraftig koloöarna. Genomgående kan man säga att en
nisation och hela den nuvarande kommunens yta togs i anspråk. Vid ISOO-talets mitt
hög grad av mångsyssleri, precis som i alla
tider, präglar livet för de som i dag bor i
fanns uppemot 130 byar eller ensamgårdar
övärlden. Lite annorlunda är förhållandena
spridda över såväl de stora landen i innerför dem som bor i kommunens inre delar där
skärgården som i övärlden.
goda kommunikationer
har gjort det lättare
att bo kvar och pendla till arbetet i StockFisket dominerade
holm. Om man nu inte får sin utkomst från
Sedan dess ökade befolkningen kontinufabriken i Gustavsberg eller på andra arerligt och byarna växte ut och blev större
betsplatser inom kommunen.
fram till slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Fram till dess levde och försörjde
Samspel med naturen
man sig också i stora drag på samma sätt
Det finns inte en del av den vidsträckta
som under medeltiden.
Fisket var den
skärgård som Värmdö kommun består av
självklart dominerande näringen, men även

som inte på något sätt under tidernas lopp
tagits i anspråk av de människor som levt
och lever här. l landskap och bebyggelse har
kontinuerligt
lämningar och spår avsatts
som rätt uttolkade kan berätta om värmdöbornas liv och villkor genom tiderna. Den
stora kunskap som skärgårdsbon besatt om
samspelet mellan natur och människa är
idag i stora stycken bortglömd men lever
kvar, förborgad i kulturlandskapet.
Kunskap om vår historia är livsviktig för
vår fortlevnad. Att stoppa tiden eller att
vända tillbaka är vare sig realistiskt eller
önskvärt och dithän strävar ingen kulturminnesvårdare,
men det är nödvändigt att
ha med sig kunskap om såväl nutid som dåtid för att göra framtiden möjlig.
Rolf Källman

~
Rolf Käl/man, som är antikvarie på länsmuseibyrån vid Stockholms Stadsmuseum, har
arbetat med kulturminnesvård och dokumentation sedan 1976 och med kulturminnesvårdsprogram sedan 1978, först på länsstyrelsen och sedan på tänsmuseibyrånsc
(Bild: Ingvar Lundkvist)
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På ett cafe iKlarakvarteren träffas konstnärer, bohemer och flanörer.

Bland konstnärer och bohemer i Klara
Östling och Lennart Lindblad för. De lyckas
få ett sammanhängande
flyt i det ca en och
en halv timme långa programmet.
Thomas
Nordgren regisserar och komponerar dessutom scenbilden.
Programmet är omväxlande, och samtliga aktörer, ingen närnd och ingen glömd,
gör fina insatser. I vissa nummer klingar en
fantastisk stämsång ut över rampen. Bl.a. i
"Gärdebylåten".
Visste ni att Nils Ferlin
skrivit texten till den? Agneta Ubbe ledde
den fina körsången.

D Efter de två stora framgångarna
med
Dan Andersson,
respektive Evert Taubeprogrammen,
har nu GUSTAVSBERGS
SCENSTUD IO producerat ett tredje lyrikprogram. Denna gång med visor och dikter av
Nils Ferlin och Ruben Nilsson. I en scenbild,
som föreställer ett Klaracafe, träffas konstnärer, bohemer och flanörer. Dessa läser
och sjunger axplock ur de båda diktarnas rika produktion.
Innan ridån går upp, får vi
veta lite om poeternas liv och dikt.

Omväxlande
Urvalet och den sammanhållande
står Olle Florin, Thomas Nordgren,

Glad och upplyft

texten
Anders

Det instrumentala

välljudet

kommer från

"ovan". Musikerna Lennart Lindblad, Mona Röst, Margareta Svensson och Lennart
Thörnqvist står på en balkong snett bakom
scenen. Fiffigt. Men det är ju lite synd, att
man inte ser dem.
Man lämnar föreställningen
glad och
upplyft. Det är synd att så få av er haft tillfälle att njuta av lyriken och välljudet och
jag hoppas att ni får möjlighet vid ett senare
tillfälle. Håll ögonen öppna! Läs på anslagstavlorna. Vad jag vet nu, så kommer en föreställning att ges på PTK-skolan den 19 maj
och på Runmarö i sommar.
Tack Thomas Nordgren & Co.
Ulla Svensson

o

Läsvärd Arsskrift

Värmdö
Kulturvecka
1-9 augusti

D VÄRMDÖ
SKEPPSLAGS
FORNMINNESFÖRENINGS
Årskrift 1987 utkom i januari med många läsvärda artiklar.
Det mesta utrymmet upptar en lång och
mycket intressant berättelse av den sentida
Wilhelm Odelberg, sonson till brukspatron
Wilhelm
Odelberg,
vars
ledarskap
1869-1924 aldrig kan glömmas vid Farstaviken.
Fil.dr. Wilhelm Odelberg är en uppriktig
gustavsbergsvän,
infödd gustavsbergare,
såg dagens ljus på Farstavik 1918 och minns
sina gustavsbergskamrater
gärna och väl.
Han har kallat sin berättelse, "Gustavsberg
i legenden och minnet" och hans insides
minnen kastar ljus över mycket, som varit
fördolt bl.a. förklaras varför inte Odelbergarna vid försäljningen tog undan ett stycke
mark för eget sommarboende.
Vem i Gustavsberg visste att Maria Bennich höll litterär salong på Farsta Udde.
Med gäster som Prins Eugen, Carl G. Laurin, Sven Hedin, Eric Trolle, Isak Grunewald, Erik Wettergren samt finanskungen
Ivar Kreuger. Den sistnämnda vänskapen
skulle bli olycklig, stora delar av Marias för-

Människor i
skärgården
Upprop till ALLA konstnärer,
konsthantverkare och hemslöjdare, som verkar eller bor inom Värmdö kommun, att
anmäla sitt intresse för medverkan
i
konstutställningen.
Den kommer som
vanligt att vara i Bygdegården i Hemmesta under tiden 1-9 augusti.
Årets tema är: "Människor i Skärgården" .
Anmälan skall innehålla namn, adress
samt uppgift om det material man arbetar i. Den skall sändas före l maj till Studieförbundet
Vuxenskolan,
Box 80,
13900 Värmdö.
Har Du frågor, ring 22162 tisdagar eller-onsdagar 15.00-18.00.
Studieförbundet
Vuxenskolan
Kulturnämnden

mögenhet
försvann med skottet i Paris
1932.
Om detta och mycket mera kan man läsa
i Årsskriften. Köp den och läs själva eller ännu hellre bli medlem så får ni den på medlemsavgiften.
Skriften finns
kommunalhusets växel tel 0766/321 20.
Edla Sofia

Victor Godenius
i London 1864.

l.

v. och Wilhelm Odelberg
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D Det är pirrigt i luften inne på Gustavsbergsteatern. Om fyrtio minuter ska nämligen en grupp ur Gyllene Drakens Teaterskola ge en föreställning för sina föräldrar. Det
är avslutning på en hel teaterproduktion
från planering och kulissbygge till premiär.
Mycket måste klaffa, - kostymer, masker,
musik, scenografi, ja allt.
- Det är jättekul att stå på scenen. Vi vill
gå på Scenskolim och bli skådespelare, säger
Mia entusiastiskt. Mattias, Malin, Sara, Katarina och Jenny instämmer och tillägger:
- Nar man spelar teater lär man sig att
inte vara rädd att göra bort sig. Teatersport
är spännande och det inleder vi ofta lektionerna med. Det går till så att man får ett
svårt ord, sedan en kort betänketid och därefter framför man en liten pjäs kring ordet.

Och högst av allt
värderas komedin

Tvåhundra elever
Gyllene Drakens Teaterskola,
som har
funnits i Värmdö i tre år, har idag cirka 200
elever. Till det kommer föräldrar som bidrar med skjutshjälp samt skol- och daghemspersonal.
Skolans elever är främst
barn- och ungdomar, men där finns även
några vuxengrupper,
och det får gärna bli
fler äldre som går med.
Tonåringarna
vid Munkmora fritidsgård
i Gustavsberg,
får dels lära sig teater men
också vara med i att arbeta fram en teaterföreställning, som sedan ska spelas runt om i
Nacka och Värmdö.
- Syftet med skolan är att ge eleverna en
chans att pröva på seriöst och kvalitativt te aterarbete, berättar Ulf Andersson, som är
regissör och verksamhetsledare.
Arbetet är
grundat i den fysiska teatern och har komedi
som huvudinriktning.
Anknytningar
finns
till teaterskolor i Stockholm och även utomlands.
Teater är ju också mycket rytmik och musik så därför har Gyllene Draken diskuterat
att samarbeta med kommunala musikskolan och planerar att göra det nästa höst.

Föräldramedverkan
I teaterskolans grundprinciper
eleverna ska ha sin verksamhet
met.

ligger att
nära hem-

Red Mitchell till Värmdö

Red Mitchel/
(Bild Paul Gerhard
Deker)
Lördagen den 25 april framträder
Red
Mitchell på Gustavsbergsteatern.
Konserten
börjar kl 16.00 och arrangeras av Värmdö
Musiksällskap
i samarbete med kulturförvallningen och Rikskonserter. Konserten ingår i Värmdö
Musiksällskaps
abonnemangsserie 1986-87.

T.h. Den hemske riddaren vid sin borg.
Ovan: Katarina i rolig sketch.
Därför åker Ulf Andersson
och hans
medarbetare ut till olika skolor, daghem och
fritidsgårdar
samt till Gustavsbergsteatern
och till Värmdö och Stavsnäs Bygdegårdar.
- Den lokala förankringen
ökar och
man kan då bättre ta tillvara t.ex. föräldrarnas medverkan.
- Vi brukar rekommendera
att föräldrarna talar med barnen kring den föreställ-

ni ng som är aktuell. När det gäller mindre
barn kan man göra det främst genom lek
kring sagans tema och figurer.
Gyllene Drakens Teaterskola drivs i samarbete med Studiefrämjandet,
som får bidrag av kulturnämnden.
Skolförvaltningen,
fritids- och socialnämnderna
stödjer verksamheten på olika sätt.
- Detta stöd sammantaget är tyvärr mycket långt ifrån vad som behövs för att skolan
ska kunna fortleva och utvecklas, säger Ulf
Andersson. I vår spelar Gyllene Draken en
sagoföreställning
i Folkets Hus för skolor
och förskolor.

BW

TORTYR
KAN ALDRIG
ACCEPTERAS.
STÖD AMNESTY
pg 45 977-6
Vi i grupp 196 här på Värmdö arbetar så
gott vi förmår efter Amnesty Internationals riktlinjer.
Vi skriver en hel del brev till myndigheter i länder där det finns politiska fångar. Breven skriver vi för att vädja om
fångarnas frigivning eller för att få reda
på var de finns om de försvunnit. Utsätts
fångarna för tortyr, protesterar vi. Likaså protesterar vi mot dödsstraff, framför
allt om ett dödsstraff ska verkställas.
Detta är mycket kort om vad vi gör för
Amnesty.
Vill Du veta mer, vill Du bli medlem,
aktiv eller stödjande vänd Dig till Lasse
Dahlberg, tfn 207 16, Rogestavägen 21,
13900 Värmdö.

Klubben bygger
egen tennishall
D Gustavsbergs Tennisklubb vill bygga
en tennishall med fyra banor och omklädnadsrum på samma plats vid Ekvallen i Gustavsberg där nuvarande tennistältet ligger.
Detta kommer att rivas. Hallen kommer att
kosta cirka fem miljoner kronor. Klubben
bekostar bygget själv med hjälp av kommunal borgen och befrielser från vissa kommunala avgifter.
- Vi räknar med att kunna sätta igång
bygget i år, säger klubbens ordförande Harry Ekström.
Han berättar att spelavgiften kommer att
bli runt 45-65 kronor per timme.
Gustavsbergs Tennisklubb,
som grundades i slutet på 1940-talet, har 170 medlemmar och en särskild ungdomsverksamhet,
.som många står i kö för att få vara med i. \

BW\.
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Väverskan från Nora
D Skolan vi gick i, berättar Evelina, låg
en halvmil bort, den var inrymd i en gammal
bagarstuga. Städningen fick vi sköta själva.
Vi turades om och hade en vecka var. På vintern gick vi på skidor. Dom hade mina bröder snickrat. Det var mörkt när vi gick hemifrån och mörkt när vi kom tillbaka och al, la skolbarn gick tillsammans i en klass, vi
var väl en 30-40 st. skolbarn.
- Redan i småskolan, fortsätter hon, bestämde jag att när jag blir stor skall jag minsann flytta söderut. Här uppe var mörkret
för stort och vintrarna för långa. Jag valde
länge mellan Amerika och södra Sverige,
men det fick bli Sverige då, eftersom jag var
så rädd för det stora vattnet.
- Mor hjälpte till när barn kom till världen och det gjorde de ofta på den tiden. Jag
tyckte inte om det för då fick jag sköta djuren och småsyskonen. Vi var sju barn i huset, det skulle blivit 16 men de flesta dog i
. späd ålder. Nu är jag ensam kvar av dem alla.
- Vi hade alltid att göra. Mina första
vantar stickade när jag var sex år och jag lärde mig spinna vid tio. En äldre flicka och jag
lärde oss själva i en gammal lada.

Tio kronor för en tjärtunna
- Vi hade tjärdal på gården och gjorde
också tunnorna till tjäran själva. Tjäran såldes och vi fick omkring 10 kr för en tjärtunna före det första världskriget, efter kriget
betalades den med 110 kr.
- Över hela trakten härjade TBC, berättar Evelina vidare, men vår familj blev förskonad. Underligt var det att vi inte blev
smittade. Jag minns att när jag var 12 år, så
var en grannkvinna svårt sjuk när hon skulle
föda. Barnet dog och kvinnans bröst var fulla av mjölk och mor befarade bröstböld.
Mor bad mig att jag skulle suga ur mjölken
med munnen och sen spotta ut den och jag
gjorde det och räddade henne säkert från ett
stort lidande.

Tyginköp i Uppsala
- Jag konfirmerades i Arvidsjaurs kyrka
1910, vi var 77 flickor. På hösten konfirmerades pojkarna, dom var 110 st. I tonåren
sen fick jag gå på en sommarkurs på Södra
Sunneby folkhögskola och sen var det dags
att söka söderut.
- Det var så, minns Evelina, att det var
en grannfru som hade utvandrat till trakten
av Uppsala och då sökte jag mig dit också,
jag var 19 år då. Jag fick plats på en bondgård-men där trivdes jag inget vidare, men
jag kan berätta om en gång då jag hade ledigt:
- Det fanns inga bestämda ledigheter på
den tiden, man fick härja länge för att få ett
30

I hjärtat av Värmdö ligger Nora, en gammal by inte långt från
Tuna som var en handelsplats i
äldre tider. Nora bestod av åtta
gårdar ännu i mitten av
1800-talet enligt prosten Axel
Quist som läst i ett laga skifte. I
dag finns fyra gårdar och jordbruket sköts aven storbrukare
från Kalvandö. Äldsta huset är
från tidigt 1700-tal, de näst
. äldsta från 1850 och 1870. I ett
nybyggt hus i skogskanten bor
Evelina Blomstedt med dottern
Aina. Vi gjorde ett besök på våren 1986 och på hösten samma
år fick vi se de gamla husen och
tala med sonen Ragnar Blomstedt och hans fru Greta.
Evelina Blomstedt, född
Lundberg är född 1894 i Myrträsk utanför Arvidsjaur i en liten gård inne i skogen. Familjen
levde på jordbruk och fiske, av
brödsäd gick bara kornet till
mognad häruppe i norr.
par timmar för sig själv. Nu ville jag ha ledigt en dag för att cykla in till Uppsala och
köpa tyg till klänningar åt mig. Det fanns
bra sömmerskor då som sydde upp en klänning för några kronor. Nej, hela dan kunde
jag inte få ledigt, men på eftermiddagen
skulle jag få åka, men de hade väl tänkt sig
förstås att jag skulle vara hemma till
kvällsmjölkningen.
- J a, det gick ju bra att köpa tyg, jag fick
ett i ylle och ett i bomull för tillsammans 20
kr. I stan träffade jag andra ungdomar som
jag kände och som följde med på vägen. Det
blev ju mest att jag gick bredvid cykeln och
pratade så det tog tid. Inte var jag hemma till
mjölkningen. Hade jag nu fått ledigt så var
det väl bäst att passa på så jag var inte hemma före k112. Men tänk, att då satt matmor
uppe och väntade på mej. Nej, inte för att
hon var arg för att jag dröjt så länge utan för
att hon var ängslig för att jag skulle cyklat
ikull.

Träffade Uno från Nora
- Efter den platsen kom jag till Värmdö
och hamnade hos Bomans i Älvsby. Där
trivdes jag rätt bra, men jobbigt var det men

arbeta hade jag ju lärt mig hemma. Nu hade
jag också min bästa väninna i Vik, Ingeborg
Almgren hette hon och så träffade jag ju en
ung man som hette Uno Blomstedt från Nara gård.
- Bomans i Älvsby hade sex barn och en
stor gård med många kor. Det blev mest jag
som hade hand om mjölkningen. Det var att
stå upp och börja arbeta klockan fem på
morronen, om korna fanns i lagårn eller på
bete i närheten. Men när skörden var över
och korna gick på bete längre bort då fick
jag gå upp klockan fyra för att hinna skicka
mjölken i tid. Ja, sen var det jobb hela dan
och inte var jag ledig efter kvällsmjölkningen heller för då skulle de ha kvällsmat klockan sju och kom jag i säng klockan nio fick
jag vara nöjd och då var jag så trött att jag
bara stupade i säng.
- Hos Bomans fick jag ligga i en utdragssoffa i köket men jag sa till så att inte någon
kom och störde mig där.

Städning på julkvällen
- Det var ju mycket folk på en gård den
tiden. Utom familjen var det två drängar
och statfolk, som gjorde dagsverken.
- Jag minns den första julaftonen där,
då var jag inte glad. Jag försökte hela dan
att få tid att städa men det kom alltid andra
arbeten emellan och så blev klockan sju på
julaftonskvällen
och alla andra samlades i
salen för att dela ut julklappar och fira helg.
Den som inte fick vara med det var jag det,
jag fick sätta igång och städa. Då grät jag så
gammal jag var, men efteråt kom Boman
och gav mig en femma som tröst och det satte jag värde på för jag samlade varje krona
jag fick. Pengarna skulle jag ha till en kurs
på lanthushållskola.
- På nyår skulle jag i alla fall få ledigt,
men det höll på att gå om intet då också. En
äldre släkting på gården dog på natten och
då skyndade jag mig bort till min vän i Vik,
annars hade jag nog fått vara kvar även den
helgen.

Inget fattades i brudkistan
- Jag sökte in på lanthushållskolan
på
mina betyg från folkhögskolan och det gick
bra. Uno Blomstedt gick på lantbruksskolan i Ultuna så vi kunde träffas då. Efter
skolan fick jag arbete på Akademiska Sjukhuset i Uppsala som kokerska.
- Ja, så gifte vi oss Uno och jag 1921 och
jag bytte ut namnet Lundberg mot Blomstedt. Nu skulle jag flytta till mina svärföräldrars hus i Nora med hela mitt linneföråd. Det fattades ingenting i den brudkistan.
Jag hade spunnit, vävt, stickat, sytt och broderat sen jag var liten och lagt på hög till giftermålet, men inte fick jag så mycket an-

1. Evelina Lundberg och Uno Blomstedt
gifte sig 1921. Här som fästfolk. Evelina
i en folkdräkt som hon ibland bärfortfa-

2.

rande vid festliga tillfällen.
2. Evelina vid sin kära vävstol, ett ny taget
foto.
3. Gården som Evelina kom till som nygift.
3.

Artikeln
fortsätter
på nästa
sida
31

vändning för alla mina dukar, ranor, mattor
och löpare de första åren, vi hade ju bara ett
enda rum ovanpå för oss själva.
- Den här gården i Nara hade varit i
svärföräldrarnas
ägo sen 190.3. Uno s far
hette Karl Blomstedt och släkten kom från
Fagerdala. Karl hade först arrenderat norra
Lagnö och sen Strömma gård. Svärmor hette Nancy Skeppström och kom från Skärmarö. Nancy hade pengar med sig i boet och
de såg sig omkring efter en gård att köpa
men den skulle ligga inåt land för Karl var
trött på att fiska på nätterna och sköta
jordbruket på dagarna. Så blev den här gården i Nara ledig genom ägarens död, han tog
sitt liv i oro över en mindre skuld och änkan
sålde då gården. Nu fick Karl och Nancy en
gård där fisket var mera sporadiskt. Ett litet
vatten, Hampträsket,
fanns där man kunde
fiska gädda och abborre. Gården var på 30
tunnland
öppen åker och 170 tunnland
skog, Den höll fyra.hästar och åtta till nio
kor.

Mjölk till Fruviksborna
Det blev jobbiga år, minns Evelina. Det
jobbigaste var kanske att inte ha ett hus för
sig själv. Vi fick ju hjälpas åt alla. Den fjär-

de hästen hade vi mest för att köra ut mjölken till kunderna i Fruvik.
- Det var ett snärj många gånger. Kunderna hade ju egna kärl och ofta var de odiskade och jag fick ställa mig och diska om
dom så inte mjölken surnade i förtid. J o, jag
körde själv omkring med mjölken många
gånger. Det här med mjölken tog väldigt
mycket av min tid. Tre barn fick vi Uno och
jag, det första kom 1922, den andra 1923
och så kom det ett på sladden 1936. Ja nog
har jag arbetat hårt i mina dar.
- Karl och Nancy byggde om ett hus
bredvid åt sig och det var ju bra att vi fick ett
eget hus att leva i.

Den kära vävstolen
- Om jag hade vävstol - ja och den har
jag nästan alltid haft på gång. Var det inte
mattor så var det linnedukar och annat. Vi
hade det så bra att vi kunde få lin gratis från
Tuna. Det var bara att sätta igång med rötning, bråkning, skäktning och häckling och
sen spinna till garn. Att bereda lin var ett
hårt jobb och det var skönt att ha en karl till
hjälp. Men roligt var det också, men nog är
det fint att kunna beställa det färdigt. J ag
har alltid velat hålla på med någonting. Jag

minns att de skrattade åt mig när jag stickade under alla pauser ute på åkrarna i skördetiden.
- Jo, nog har det varit roligt att åka då
och då till Norrland och Myrträsk på besök,
men jag hade ju rotat mig härnere. Jag har
bott på Värmdö i 70 år. Uno ville aldrig följa
med, han ville helst av allt vara här hemma i
Nara, han trivdes bäst så.
- Uno dog 1976, 83 år gammal, så det
blir tio år nu. Vi flyttade hit till det här nya
huset sedan, min dotter Aina och jag, och
här väver jag så mycket jag hinner med och
vill. Det är roligt att hålla på och jag säljer en
hel del. Mycket är redan tingat innan det är
färdigt. Jag räknar sedan av vad materialet
kostat och skänker överskottet till något
välgörande ändåmål.
Så berättade
Evelina Blomstedt,
född Lundberg 1894, för oss en vårdag
i april 1986, om ett liv nära naturen där
alla måste hjälpa varandra och arbeta.
hårt för att överleva. När vi lämnade
Nara hade jag i min väska en skön', väl
färgstämd
löpare, förvärvad
aven
mycket erfaren och skicklig väverska
från Nara.
Edla Sofia

Väverskans son Ragnar Blomstedt
D Ragnar Blomstedt är ende son till Evelina och Uno, född 1922, hans syster Astrid
föddes 14 månader senare, Aina 14 år efter
Ragnar. Ragnar har ärvt Evelinas längtan ut
i världen och lämnade Nara som ung. Trots
att han var ende sonen 'och enligt bondetraditionen skulle ha övertagit gården. Nu lever
han här i Nara halva året tillsammans med
sin fru. Han tycker att han gjorde rätt när
han lämnade gården och sökte sig en annan
utkomst. Ångrar bara att han inte sökte sig
utomlands, längtan fanns där men det blev
bara inte av. Men nog har det alltid funnits
en stor bit av hjärtat kvar i Nara och han berättar gärna om byn:
- När farfar och farmor köpte den här
gården 1903, så var det två sammanslagna
gårdar som ägts av Karlsönerna. Efter köpet
kallades gården Blomstedts gård, ännu tre
gårdar fanns här då, Nämndemans
gård,
Slaktarns gård och Plogiandet, som ligger
närmare vägen. Det hade varit flera gårdar i
gamla tider, men de hade slagits ihop efter
hand. Slaktare Eriksson brukade berätta
om nödåren på sista hälften av 1800-talet.
Då han konfirmerades
midsommaren
1867
fanns det inte ett grönt löv att smycka Värm32

När hösten kom 1986 besökte vi
åter Nora, fotografen och jag.
Vi träffade Evelinas son Ragnar
och hans hustru Greta. Det var
en grann men blåsig dag när
majsen mognat och det var
"självplock" på gärdet och orienterarna förberedde en stor
tävling i markerna. Vifick gå
husesyn i de äldsta byggnaderna
i Nora och vandrade kring i lador, logar och lider. Gårdsägarna i Nora har inte slängt undan
redskap och vagnar från äldre
tid och de väckte minnen och
begrundan. Här fanns såväl den
påkostade landån, som den slitna arbetsvagnen, höskrindan
och korgsladen. tröskverket och
hackelsemaskinen.

dö kyrka med. Många emigrerade då och
sålde gårdarna till dom som blev kvar.

Legendariska lärarinnor
- Jag gick i Älvsby skola, fortsätter Ragnar, tidigare gick de i Brevik härifrån, men
jag gick där bara i fortsättningsskolan.
Mina lärarinnor var väl bekanta på orten. Det
var Anna Sahlin för stors kolan och fröken
Liljeholm för småskolan. När ungarna lämnade fröken Liljeholm så kunde de både läsa
och skriva. Det var ordning och reda på den
tiden och de här två lärarinnorna
var närmast legendariska.
- Fortsättningsskolans
lärare kom utifrån. Jag tror att det var någon sommarboende lärare som undervisade, hade det väl som
extrainkomst. Han gick också med i höstlåttern minns jag. Det var väl skolöverstyrelsen
som ordnade det där. Vi gick sex veckor då.
- Sen fick man ju börja arbeta på gården. Man började i 13-årsåldern med lättare
sysslor, man vallade korna och körde räfsan
och sådant. Till kvarnen i Gustavsberg fick
jag köra med säden. Jag minns att jag frös
väldigt i synnerhet om händerna, fingrarna
var stelfrusna innan man kom fram. Det var

J. Uno var mycket intresserad av jakt, ett

intresse som han ärvt jrån sin jar och
som hans son Ragnar också delar.
2. Uno behärskade konsten att såjör hand.

3. Jaktlag på farfars tid. Karl Blomstedt till
höger.

l.
3.
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en lång trevlig karl som var mjölnare, han
kanske hette Jansson, jag minns inte så noga, men det var roligt att komma in i kvarnen och se något annat än det hemmavid.
Men när man fått sina påsar var det ju bara
att åka hem igen. Jag var hemma i stort sett
ända tills jag skulle göra militärtjänsten.

Modernt med körkort
- Alla var ju emot att man ville ge sig av
hemifrån på den tiden, det var ju ett väldigt
motstånd mot det. J ag vill nog påstå att dåtidens föräldrar hade fel när de absolut ville
att man skulle bli kvar hemma och överta
gården. Nog får man en vidare syn på det
mesta och det är bara nyttigt att komma ut i
livet, isynnerhet medan man är ung.
- Ja, och så blev det ju så modernt att ta
körkort då på 1940-talet och till min fars stora förtrytelse så tog jag ett jag också 1946.
Han insåg väl vad som komma skulle och
det blev ju också så att jag försvann in till
stan då och fick jobb som chaufför och det
höll jag på med några år.

- Farfars far kom till Finland som spiksmed från Örebrotrakten
och han blev kvar i
Finland och blev av med sitt medborgarskap
men farfar gick till kungs och försökte få det
tillbaka och det gick bra. Ja sen har det ju
blivit ganska fritt i Norden och man kan arbeta var man vill.
- Jag hade olika jobb i Stockholm och i
Upplands Väsby innan jag träffade Ragnar
1948. Vi gifte oss 1950 och vi fick en dotter,
det blev inte mer än så men man får vara
tacksam för det.

Mamma orkade allt

Ragnar funderar över hur hans mamma har
orkat med arbetet på gården:
- Hur min mor orkat, säger Ragnar, det
har jag funderat mycket på, det är för mig en
gåta - men j ag tänker så här - J ag hade en
chef en gång som var på semester i Norrland.
Det vet man ju hur krävande stigningarna är
där. Jag har gått där själv och tungan hängde utanför till slut. Men där gick dom och
svettades men så kom där en skogskarl med
motorsåg under armen och gick förbi dem
med lätta steg och försvann snart i fjärran.
Ingenjörsexamen
Han hade en kondition som var normal för
'- Hur det nu var så kom jag så småninhonom och dom andras kondition-var sämre
förstås. Det var nog så med mamma också.
gom in på Stockholms stadsingenjörs konHennes krafter är förklaringen till att hon
tor, som medhjälpare till lantmäteriet.
De
orkade med allting.
höll på med kartläggning runt stan bl.a. av
Djurö och Vindö. Men snart insåg jag ju att
- Det var ju så att hon måste upp redan
det inte gick att komma någon vart på det
klockan fem på morron och mjölka korna.
där, så det var bara att börja läsa. Min bakInnan dess måste kaffet vara färdigt till papgrund var väl inte så bra så det var att ta en . pa för han kunde ju inte koka en kopp kaffe
del extrakurser innan jag kunde söka in på
själv. Efter mjölkningen
skulle hon göra
Tekniska skolan. Ja, sen pluggade jag en
mjölken klar till mjölkbilen. Sen skulle vi
barn rustas ut och så skulle karlarna på gårlång period på en fem, sex år innan jag fick
min ingenjörsexamen
inom väg- och vatten
den ha mat halv sju för de skulle stå färdiga
och delvis även husbyggnad. Då var det fritt
att börja sina jobb klockan sju. När vi gått
fram att söka mera kvalificerade jobb.
till skolan och karlarna gått till arbetet, så
- Jag har sedan cirklulerat inom förvaltfick hon diska och ställa iordning så gott
ningarna i Stockholm. Det har blivit inom
hon hann för hon skulle också ut och delta i
utearbetet.
byggnadsnämndens
ansvarsområden.
I
hamnförvaltningen
har jag varit och sett hur
-Under
skördetiden hade hon det riktigt
de arbetat. I och för sig har de ju gett en trygarbetsamt. Då fick hon springa ifrån åkern
gad försörjning och en säker pension men
och hem före de andra och laga mat till halv
ett spännande liv har jag egentligen saknat.
ett. Då skulle alla ha ett ordentligt lagat mål
Om jag vetat då vad jag vet nu så hade jag
mat, riktigt väl tilltagna portioner. Sen hade
gett mig ut i världen och arbetat där. Det hakarlarna en-och en halvtimmes rast men det
de gett andra erfarenheter och även framhade inte hon, då var det att diska och dona
gångar och mera pengar, naturligtvis.
och ställa iordning för nästa mål och så ut
med de andra igen klockan två. På kvällen
var det likadant - ta reda på oss ungar,
Greta kom från södra Finland
mjölka korna, se till att mjölken blev kyld,
- Du frågar hur jag träffade min fru
laga kvällsmat till klockan sju, när det sen
Greta. Ja, det var genom en arbetskamrat
var diskat och färdigt var klockan nio, sen
som jag träffade redan 1944. Vi hängde ihop
skulle hon tvätta, stoppa och laga till tolv på
hela livet ända tills han dog. Han i sin tur hanatten eller mer och så upp fem igen. Ja, hur
de en ungdomskamrat
från Västergötland
orkade hon egentligen, hon måtte väl ha
och de två gifte sig med två systrar och Greta
haft en god kondition.
var deras kusin och kom med i gänget. Så
träffades vi. Det kan Greta berätta om bättKarlarna bestämde
re, tycker Ragnar.
- I dag gnäller folk för ingenting, dom
- Ja, jag kommer från södra Finland,
skulle ha varit med på den tiden. Det går ju
säger Greta, från en plats mellan Åbo och
an när man jobbar åt sig själv, men det var ju
Helsingfors. Min far var svensk medborgare
karlarna som bestämde allt då, inte gick det
och lagarna var sådana att om jag ville förbli
an för en kvinna att få vara med och bestämsvensk medborgare så måste jag jobba ett år
ma, hon var ju mest ett inventarium. Sen var
i Sverige. Det gjorde jag och blev kvar här'.
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det ju svärmor också, ja farmor var ju en
snäll människa, men hon kunde vara väldigt
envis.
- Söndagarna var ju lite lindrigare även
för mamma, men då hade hon alltid kläder
som måste skötas om, våra skolkläder skulle
hållas i ordning, ja det är ofattbart hur hon
klarade allt. Jag tror inte att det går att förklara för en ung människa hur det var förr
på en sån här gård.

Rådjursjakten
- J o nog var det riktigt att söka sig ut och
inte överta' jordbruket. Det hade ju inte gått
att leva på en så liten gård länge till. Man
måste ha rejäla gårdar för att det skall bära
sig. Åkerjorden
här brukas av min syster
Astrid och svågern på Kalvandö. Själv håller jag på och bygger oss ett nytt hus häruppe
nära mamma Evelina och syster Aina. Det
tar sin tid när man börjar bli så här gammal,
men det skall bli skönt för Greta och mig att
få det bekvämare när det väl blir färdigt.
- Vi har ju varit här i Nora under alla år,
i stort sett all vår fritid. Till Gretas besvikelse har jag aldrig velat ha semester förrän den
15 augusti. Det är rådjursjaktensom
börjar
då och det där med jaktintresset har jag väl
ärvt från farfäderna. Vi har ju en villa i Tyresö och där är vi ju på vintrama, det är lite
arbete med den också, arbetet räcker till.
Så slutar Ragnar sin berättelse och vi
går ut och beundrar Gretas rikt blommande sedum och Ainas frodiga köksträdgård medan vinden sliter i det gamla
vårdträdet
på gårdsplanen,
som var
gammalt redan när Evelina nygift stod
under det 1922.
Edla Sofia

1. Ragnar Blomstedt i den gamla släden,

som inte använts på länge.
2. Tre ekonomibyggnader i Nora. Ladan,
magasinet och ladugården.
3. Ett vackert jo to av Uno och hans hästar
på åkern i Nora.
3.
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Tiden den bara går
Den rullar fortare ju äldre man blir. Plötsligt slog det mig, mitt under ett telefonsamtal, att det är femtio år den 15 juni sen den
dag då Kooperativa
Förbundet
tog över
Gustavsberg.
Fem decennier tillsammans
brukar kallas guldbröllop
och firas med
stort kalas och respekt för troheten i äktenskapet. I lust och nöd har vi kamperat ihop
med KF, vi har vrenskats och ryckt i tåtarna
samt sneglat åt andra när vi kommit åt. Men
vi har stått ut med varandra och i sanningens
ögonblick förstått att vi kostat vår partner
massor av kapital och god vilja. Nu på ålderns höst anser vår visavi att vi äntligen bör
klara oss själva och leva på våra fasta tillgångar. Det ligger en del i det men det smärtar oss och hotar vår egenart.

nu, genom att det billiga importporslinet
över marknaden.

tog

. Denna livliga utveckling
borde glatt gustavsbergarna
men det var ändå missnöje med situationen vid Farstaviken. De saknade tydligen en utveckling på
ett annat plan. De hade i generaticner levt i
ett patriarkaliskt
styrt samhälle där klassgränserna var fasta och lydnaden för överheten absolut. Att ägas aven folkrörelse borde
skapa förutsättningar
för en större jämlikhet i umgänget på fabriksgolvet och i samhället. Men skrankorna fanns där, synliga
som osynliga. De här förväntningarna
delades inte av arbetare som kom från andra arbetsplatser i landet. De kände till villkoren
och väntade sig ett framtida samhälle med
människovärde
för alla.

Slutet av trettiotalet
blev en hektisk tid med stora förändringar i
Gustavsberg. I Höjdhagen såg gustavsbergarna hur röda ved boar steg upp ur leran
och inte alls liknade de hus, som varit deras
hem från generation till generation. Men det
fanns tillräckligt mycket ungt folk, som med
glädje flyttade in i området och med iver odlade täppor utan staket och skymmande
häckar, som arkitekten OlofThunström
önskade. Efter några år började de späda äppelträden bära frukt, bärbuskarna
bredde
ut sig, gräsmattorna grönskade och även de
misstrogna medgav att Höjdhagen blivit ett
vackert och eftersträvansvärt
bostadsområde. Någonting att visa upp också för besökare och på utställningar
i det stora landet i
väster. I "Bevarandeplanen
1982" klassat
som "Kulturhistoriskt
synnerligen värdefull bebyggelse".

Thun-Ollevägen
har fått sitt namn för att hedra arkitekten,
som dog 1962. Det byggdes även en ny fabrik bredvid den gamla kära porslinsfabriken. En ny tillverkning, som skulle stödja
de~' krisande porslinsfabriken
ingick i avtalet mellan Odelbergarna och KF. Den kom
snabbt, redan 1939 stod Sanitetsfabriken
färdig. Porslinet hade det svårt, precis som
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Kooperationen
hade övertagit en fabrik med avsättningsproblem, 2500 hektar mark med framgångsrikt lantbruk, skog och nerslitna bostäder.
En flotta av passagerarbåtar
som höll på att
mista sin betydelse, två fraktskutor
som
gick på frakter till Europa och hämtade råvaror på hemvägen i Cornwall på engelska
kusten. A v allt detta tänkte sig säkert KF att
skapa ett kooperativt idealsamhälle, ambitionen fanns men det var inte lätt. Det kom
mycket duktigt folk till Farstaviken de åren,
skolade i den tidens utbildningsanstalter,
men alla duktiga människor är ju inte koopperatörer. Företagets ägande av alla bostäder i samhället var på gott och ont. Bra för
företaget, som kunde locka arbetskraft med
goda bostäder, inte bra alla gånger för de
anställda eftersom bostäder tilldelades inte
efter familjens behov och storlek, utan av
hänsyn till mannens ställning på företaget
och det aktuella arbetskraftsbehovet.

Tidningen Gustavsbergaren
startades i början av 1943 av diskussioncirkeln Forum, efter en ide av Vår Gårds rektor
Harald Elldin. Den skulle förhoppningsvis
kanalisera det mumlande missnöjet i Gustavsberg. Prenumerantavgifterna
täckte in-

te ens tryckkostnaderna
numren per år.

för ett av de sex

Blomkulan
kom redan 1942, vårt första daghem på den
här sidan Danviksbron och kom med ett blivande kommunalråd,
Göran Lundgren i
första gruppen. Söder fick en ny fin Konsumbutik vid Villagatan istället för den nedlagda i Kullen. Fabriken fick en personalkonsulent det året, som visade sig vara både
kooperatör och folkdansledare och han tränade oss i bl.a. kadrilj och oxdans i den gamla träkyrkan i Ekedal, hans namn var Gösta
Dahlberg.

Konstavdelningens
giganter, Wilhelm Kåge och Stig Lindberg
och mästerdrejaren
Berndt Friberg hade en
mycket lyckad utställning, "Fajanser målade i vår", på Birger Jarlsgatan och KF:s arkitektkontor ritade ständigt på nya bostadsområden och fabriker. Man planerade radhus i Grindstugärde och flerfamiljshus i Mariaplan och Hästhagen. En ny badkarsfabrik var på gång och plasten började sticka
upp som en gökunge i porslinsboet.

Mycket av det
som kännetecknade
Bruket fanns kvar. De
låga hyrorna balanserades av de låga lönerna, subventionerna
var legio, bidragen till
idrott och föreningsrörelser
var generösa.
Idrottstävlingarna
här var berömda för sina
fina prisbord med kvalitetsporslin .. Föredragshållare och artister kom gärna hit och
fick en yärdefull
keramikpjäs
istället för
blommor. Torsten Rolf brukade att räcka
fram dem elegant, som ett stycke "bränd lera" och det gick alltid hem.
Detta var lite av det som hände de första
åren efter KF:s inträde i handlingen. Stärnningen och trivseln vid Farstaviken
blev
bättre med tiden, kommunen fick bygga egna hus och vidgade därmed utbudet av bostäder. Gösta Dahlberg fick oväntat hjälp av
Artur Teglund att införa du-reformen och
umgänget blev ledigare.
Hur skall vi nu fira "guldbröllopet"
det
är frågan.
Edla Sofia

D I höstas arrangerades Värmdö Naturvårdsdag, som blev en stor succe med betydligt mer än 5 000 besökare. Det lyckade resultatet visade att de flesta av oss är mycket
intresserade av naturen, naturmiljön, miljöskador, djur och framförallt hur vi ska leva,
arbeta och bete oss för att vårda och förbättra naturen och miljön. Framgången var inte
bara vädrets förtjänst utan också tack vare
att många enskilda personer, föreningar och
organisationer
gjorde en stor insats.
Värmdö kommun har tagit initiativet till
en ny NATURVÅRDSDAG
LÖRDAG 26
SEPTEMBER
1987.
- Vi lärde oss en massa förra året och har
utrymme att göra årets Naturvårdsdag ännu
bättre, säger planeringschefen
i Värmdö
kommun Kjell Jansson.
- Vi kan t ex utveckla programmet med
utställningar om försurning, solvärme och
kärnkraft. Ordna ett "Stockholmsmästerskap" i skogskörning. En marknad, där föreningar och enskilda säljer hantverk, fisk
och potatis, vore trevligt.
En första diskussion med intressenide föreningar, myndigheter,
skolor och företag
har ägt rum. Intresserade kan kontakta
Värmdö kommun tel 0766/321 20 fråga efter P .0. Larsson, Kjell Jansson eller Birgit
Wahrenberg.
BW

NY Naturvårdsdag
26 september

Nya namn från 1985
Vägnamn
Alnäsvägen
Ankstigen
Alpvägen
Bastuuddsvägen
Björkvarpsvägen
Bruneronas väg
Berglinds väg
Djurönäsvägen
Fruviks gårds väg
Fyrvägen
Fiskstigen
Granbergsvägen
Högtorpsvägen
Höjden
Korsuddsvägen
Källviksvägen

~adagaskarvägen
Magnussons väg
Ramsdalsvägen
Spaddalsvägen
Solhagavägen
Simons väg
Skepparövägen
Skogsbacken(tid. Skogsv)
Återvallsvägen
Åvägen
Älgdalsvägen
Älvsbyvägen
Älvsby gårds väg

Område
Kungsängen
Tranarö
Norra Lagnö
Kungsängen
Ramsdalen
Haghulta
Haghulta
Djurönäset
H'aghulta
Norrnäs

~alma
Djurö
Haghulta
Gustavsberg
Kungsängen
Kungsängen
Norrnäs
Haghulta
Kungsängen
Kungsängen
Ingarö
Ramsdalen
Djurönäset

Tävling i skogskörning till häst på förra årets Naturvårdsdag.

Nyadresskarta över Värmdö
Klar till sommaren

Ingarö
Ingarö
Älvsby ind. omr.
Ingarö
Älvsby ind. omr.
Älvsby ind. omr.

Nytt bostadsområde
Ö§,bY grind (norr om Ösby träsk)
Skola
Djurhamns skola ska fortsättningsvis
ta Djurö skola.

he-

D En ny adresskar-ta över Värmdö beräknas bli klar i sommar.
Värmdö kommun har gjort underlaget
och det är elever på Tekniska Högskolans
lantmäteriIinje,
som inom ramen för ett
projektarbete,
svarar för utformning
och
framställning av kartan.
Kommunen står för repro- och tryckkostnader.
- Det är i hög grad ett fördelaktigt erbjudande och vi får en hel del för pengarna.
Kartan blir informativ och utförlig och förhoppningsvis
mycket användbar,
säger
Kjell Jansson, chef för det nya planeringskontoret i Värmdö.
Den nya Värmdökartan,
som blir i fyra

färger, är inbunden i en folder med formatet
A4 (lika stor som exempelvis Värmdö tidning). Omslagsbilden
föreställer en karta
över kommunen med en bladöversikt.

34 specialkartor
Innehållet består sedan av den topografiska kartan över Värmdö i skala 1:50 000,
som är strimlad i tre delar för att passa
A4-formatet. Vidare två register med namn
på platser m.m. Dessutom 34 specialkartor i
skala l: 15 000 över olika platser i kommunen bl.a. tätorterna.
Det blir också ett avsnitt med kommunal information.
Kartan kommer att finnas för försäljning,
BW
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VÄRMDÖ

söker

TURISTINFORMATÖRER

ÄTERLÄMNA BATTERIER!
Mindre kvicksilver i naturen

Batteriholkar har eller ska sättas upp på
följande platser:
• Gustavsbergs
Centrum (nära
Pressbyrån)
•

Ingången vid Domus

•

Ålstäket (vid
bensinmasken)

•

Björkås, Djurö
(vid Pizzerian)

•

Stavsnäs
(vid (ICA-hallen)

•

Ängsvik
(vid Öjvinds)

•

Brunns Centrum
(vid Favör)

•

Lugnet
(vid kiosken)

•

Hemmesta
centrum
(mellan Konsum
och Posten)

Utnyttja batteriholkamal
Upplysningar:
Tekniska kontoret
tel. 0766/321 20

Värmdö kommun söker två personer för att sommarsäsongen
1987 tjänstgöra som
turistinformatörer
i Värmdö kommuns
turistbyrå
som ligger i Gustavsbergs
Centrum.
Tillträde: 4 juni 1987.
Tjänstgöringstid:
25 timmar per vecka 4 juni-15
augusti.
Turistbyrån öppnar 5 juni.
Kvalifikationer:
God lokalkännedom
om Värmdö, kunskap i något eller några
främmande språk, servicekänsla samt helst erfarenhet från branschen.
Övrigt: Möjlighet att deltaga i tvådagarskurs för säsonganstälIda turistinformatörer
den 22 och 23 april i Sverigehuset, Stockholm.
Lön: Enligt avtal. Tjänstgöring månd-fred
samt lördag.
Upplysningar: Lämnas av fritidschef Arne Lundberg eller informationssekreterare
Birgit Wahrenberg, tel. 0766/321 20.
Ansökan skickas till: Värmdö fritidsnämnd,
Kommunhuset,
13400 Gustavsberg
senast 7 april 1987.

,
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VÄRMDÖ
I<OMMUN

Värmdö kommun
försäljer på anbud
• WW BUSS BYS 376 årsm -75 13.000 mil
• VOLVO 244 IDO 186 årsmodell-7622.000 mil
För visning kontakta va-verket Gustavsberg, tel 0766/321 20 eller 309 84
Vid normala förhållanden kan fordonen ses måndag-torsdag
06,30-07.00
eller 15.30~16.00
fredagar
12.30-,
13,00,
•
•

6 ST MOTORSÅGAR
- 3 år gamla
GRÄS RÖJARE modell Stihl mindre

•

SNÖSLUNGOR

TORO handdrivna

- 2 st
• 2 ST MANSKAPSBODAR,
åttamans
j
• MANSKAPSUTRYMNlEN
, 3 delar
• PLOG till mindre traktor med Lundbergsfäste
• KÄRRA med vattentank 2 m-.
För visning ring Gatu/Parkenheten
0766/321 20.
Anbuden skall vara Värmdö kommun
Tekniska kontoret, Mariagatan 15, 134
00 Gustavsberg tillhanda senast 27 april.

Tillsammans ska vi minska utsläppen
med minst 75 procent'

VÄRMDÖ
IDROTTSFÖRENING
FOTBO LLSSEKTI ONEN
Söker

V ärna om luftkvaliteten
Förbud mot tomgångskörning
Tomgångskörning
är förbjuden i hela Värmdö kommun.
Mängder av klagomål på tomgångskörning
inkom till miljö- och hälsoskyddskon-.oret under den mycket kalla perioden i januari. Det förekom att bilar stod på tomgång i flera timmar, Glöm ej att motorn får hållas igång i högst tre minuter (Lokala
HälsoskyddsföreSkriften
§ 6).

• Lagledare
• Tränare
• Styrelsemedlemmar
Upplysningar:
Tommy Hallberg tel 0766/216 17,
08/825527.
Värmdö IF;s kansli tel 0766/220 10

I

