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I det här numret:

Debatt: 
Samlad Allians - 
splittrad opposition. 
sidan 2

Satsning: 
126 miljoner mer till 
förskolor och skolor 
Sidan 2. 

Flyktingbostäder: 
“Lyssna på kommunerna 
och se verkligheten” 
Sidan 3. 

Sänkt skatt och mer pen-
gar till skolan, äldre-
omsorgen och utsatta 
ungdomar. Det är inrik-
tningen på Alliansens 
budget, som kommun-
fullmäktige också god-
känt. 

- Det går väldigt bra för Nacka 
och det finns en stor framtids-
tro här. Vi växer, många vill 
bygga bostäder och kontor här, 
företag startar i en snabb takt. 
Vi är en av de mest jämställda 
kommunerna och eleverna har 
toppresultat i skolan. Nu ska 
alla få del av tillväxten, säger 
kommunstyrelsens ordförande 
Mats Gerdau (M).

Välskött ekonomi

Kommunens ekonomi är god, 
med överskott på 150 miljon-
er kr i år och 165 nästa år. Så 
bra att man har råd att sänka 
skatten, enligt Gerdau. Skatte-
sänkningen motsvarar 28 mil-
joner kr eller 600 kr mer för en 
Nackafamilj med genomsnittlig 
inkomst varje år.

- Vi gör ett mycket bättre resultat 
i år än vi budgeterat. Vi fyller 
på reserver för sämre tider och 
betalar av lån men har ändå råd 
att både sänka skatten och satsa 
på välfärden. I grund och bot-
ten är det Nackabornas pengar, 
det är rimligt att även skatte- 

betalarna ska få del av tillväxten, 
säger Gerdau. 

Tillväxt en förutsättning

Nacka växer så det knakar. 
Nya invånare innebär också 
nya skattebetalare och att fler  
invånare är med och delar på 
gemensamma kostnader. Därför 
är det också av ekonomiska skäl 
bra att kommunen växer. 

- Jag ser många goda skäl till 
att vi ska fortsätta växa på ett 
genomtänkt och balanserat 
sätt. Vi kan läka sår i miljön, 
skapa mer liv mellan husen, vi 
får fler bostäder. De som inte 
vill att Nacka växer, klarar inte  

M: Nu sänker vi skatten i Nacka

Bakom Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, sträcker sig byggkranarna upp mot himlen. Ett tecken på Nackas starka tillväxt. 
Tillväxten och en välskött ekonomi gör att man nu kan sänka skatten. 

Modell över kommande bostäder i centrala Nacka. Modellen finns att besöka i Nacka Forum. 

heller ekonomin. Då får man 
inte in pengar till tunnelbana  
eller att överdäcka Värmdöleden 
vid Nacka Forum. 

Totalt ökar Nacka kommuns 
budget med 263 miljoner  
kronor nästa år, varav 28 mil-
joner går till sänkt skatt. 126 mil-
joner mer läggs på skolorna och  
förskolorna och 58 på äldre-
omsorgen. Samtidigt fortsät-
ter Alliansen att slimma  
administrationen. 

- Vi måste bli effektivare i stads-
huset och jobba smartare med 
mer digitalisering. Invånarna 
ska få bättre service, men till 
lägre kostnad, avslutar Mats 
Gerdau.

Fakta: 

Nackas skattesänkning 
motsvarar ca 600  
kronor per familj och 
år, baserat på en genom-
snittsinkomst för två  
förvärvsarbetande 
vuxna.

I Nacka ska det byggas ca  
20 000 bostäder och  
15 000 arbetsplatser. 
Tunnelbanan börjar  
byggas 2018.  
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Kommunens budget påverkar 
alla Nackabor. Kommunal-
skatten är ofta den största 
utgiften för en familj, även 
om det inte syns lika tydligt 
som mat, SL-kort eller hyra. 
Skattepengarna går till  
service och välfärdstjäns-
ter till Nackaborna, allt 
från förskola till snö-
röjning och bibliotek. 
Nackabladet ber Mats  
Gerdau (M) att beskriva  
partiernas olika budget-
förslag. 

M prioriterar skolan och 
sänkt skatt
-Alliansbudgeten har en tydligt 
borgerlig inriktning där vi fyra 
partier tar fram det bästa hos 
varandra. För oss moderater har 
det varit viktigt med sänkt skatt 
och satsning på skolan, det är 
den bästa framtidsinvesteringen 
vi kan göra. Kristdemokraterna 
och Liberalerna har lyft äldre-
omsorgen och Centern miljö-

frågor som giftfria förskolor. En 
bra helhet. 

-Oppositionspartierna har ingen 
gemensam linje i sina respektive 
budgetförslag, förutom högre 
skatt. Vart pengarna ska gå är 
de inte överens om. Om olyckan 
är framme och de skulle få sty-
ra så blir väl resultatet att alla  
deras olika utgifter läggs ihop 
och skatten chockhöjs. 

(S) höjer skatten och skro-
tar jobbpolitiken
-(S) i Nacka står ganska långt till 
vänster. De vill ha högre skatt 
och pengarna går till allt möj-
ligt och omöjligt. Klassisk ”tax-
and-spend”-politik. De vill att  
kommunen ska börja låna ut 
festkläder, bygga en cykel- 
velodrom och starta upp ett 
kommunalt bostadsbolag, trots 
att det inte skulle ge en enda 
ny lägenhet utan bara låsa upp 
Nackabornas pengar. Det mest 
allvarliga är nog att (S) säger 

nej till att sälja fastigheter och i  
stället vill låna miljarder. De 
borde lära sig av ”Lyxfällan” i 
TV. Man ska inte ha för stora 
skulder. Även om räntorna idag 
är låga så kommer en annan tid 
och då skulle räntekostnaderna 
riskera att äta upp pengar till 
skolorna och äldreomsorgen. 

-Det är väldigt förvånande att 
(S) vill skrota vår framgångs-
rika jobbpolitik. Nu när vi tar 
emot många flyktingar behöver 
vi tvärtom satsa ännu mer i ett 
tidigt skede för att lyckas med 
integrationen. Jag tycker att det 
är viktigt att vi rustar männ-
iskor som är arbetslösa så att de 
kan gå från bidrag till jobb, då  
behöver vi komvux och jobb-
pengen.
 
(MP) får inte ihop plus och 
minus
-Det är positivt att Miljö- 
partiet ansluter sig till alliansens 
linje och röstade för att sälja ett 

antal fastigheter till Hemsö. 
Det gör att försäljningen har 
en mycket stor majoritet i full-
mäktige. (MP) har många goda  
ambitioner, men i deras bud-
get så går inte plus och minus 
ihop. De vill höja skatten med 
31 miljoner men öka utgifterna 
med 44 miljoner och dessutom  
föreslår de en massa saker som 
de glömt att finansiera, t ex 
att man ska starta ett parke-
ringsbolag, utreda gondolba-
nor, kommunalisera och utöka  
museet HAMN i Fisksätra. Det 
går inte ihop. Politik handlar 
mycket om prioriteringar och 
att kunna finansiera sina idéer, 
annars är man inte trovärdig. 

(V) chockhöjer skatten
-(V) är mästare i skattehöjning-
ar och vill att varje hushåll ska 
betala 4 450 kronor mer i skatt 
nästa år. Värst skulle de familjer 
drabbas som redan har det tufft 
att få pengarna att räcka till. Det 
skulle tveklöst putta ett antal  

En östlig förbindelse lite närmare

Alliansen i Nackas företrädare, från vänster. Gunilla Grudevall-Steen (L), Jan- Eric Jansson (KD), Mats Gerdau (M), Hans Peters (C), Cathrin Bergenstråhle (M), Tobias Nässén (M)

familjer in i socialbidrags- 
beroende. Sen vill de dessutom 
strypa valfriheten i välfärden. 

Nackalistan längst bort
-Nackalistan tror att man 
kan spara pengar genom att  
stoppa bostadsbyggandet, men 
ändå vill de ha högre skatt. Vi  
visar tvärtom att tillväxten är  
fördelaktig rent ekonomiskt 
och bidrar till att vi kan sänka  
skatten. Att sälja mark för 
att bygga bostäder och skapa  
trevliga miljöer är lönsamt. 

(SD) har inga förslag förut-
om högre skatt
-Sverigedemokraterna är det 
enda partiet som inte har ett 
eget budgetförslag. De hade  
faktiskt inte ett enda eget  
förslag, utan röstade för  
högre skatt tillsammans med (S) 
och Nackalistan och därutöver  
avstod de mest i årets viktigaste 
beslut. De som röstade på (SD) i  
valet kastade bort sina röster.  

Samlad Allians - splittrad opposition

Den största satsningen 
i budgeten för Nacka 
kommun nästa år är på  
förskolan och skolan. 
126 miljoner kronor mer än i år 
satsas på hög kvalitet i verksam-
heten och på skickliga lärare. 
Nackabladet träffar utbildning-
snämndens ordförande Tobias 
Nässén (M) för att höra mer 

om vad som händer på skol-
området.

Vad är bakgrunden till  
satsningen på skolan?

-För oss moderater är förskolan 
och skolan prioritet nummer 
ett. Vi lever i en orolig värld 
och det viktigaste vi kan göra 

är att säkerställa en hög kvalitet 
i förskolan och skolan så att 
barn och elever får med sig de  
kunskaper som behövs i 
framtiden. Många olika  
mätningar och undersökningar 
visar att Nackas olika förskolor 
och skolor är bland de bästa i 
Sverige, och vi vill säkerställa att 
den utvecklingen håller i sig.

Är det någon särskild del 
inom utbildningsområdet  
som du vill lyfta fram?

Du  
behövs!

Bli medlem i Nya 
Moderaterna

-Budgeten innehåller förstärkn-
ingar inom både förskolan,  
grundskolan och gymnasie-
skolan men vi förstärker även 
resurser till barn i behov av  
extra stöd, det som kallas  likvär-
dighetsgarantin. Alla barn ska 
bli sedda i skolan, då kan vi nå 
målet som vi brukar samman-
fatta med att vi ska ha ”världens 
bästa skola för varje barn varje 
dag”.

126 miljoner kr mer till förskolan och skolan  
www.Moderat.se 

för mer information

En nyhet utöver budgeten är att Neglinge skola utökas med årskurs 6. Ett arbete pågår nu 
för att skapa två klassrum till så att elever kan starta årskurs 6 vid skolstarten i augusti 2017, 
säger Tobias Nässén

När budgeten debatterades 
i kommunfullmäktige, vad 
förde de andra partierna 
fram för förslag?

-Mest slående är Vänsterpartiets 
skolpolitik som innebär att det 
inte bör finnas några fristående 
skolor utan allt ska drivas i  
kommunal regi. Vänsterpar-
tiet anser inte heller att det ska  
finnas några läxor i skolan.  
Detta är långt från  
moderaternas syn att alla skolor 
ska behandlas lika, oavsett om 
det är en fristående skola eller 
en kommunal skola. 

Hur man arbetar med läxor 
och hur man lägger upp un-
dervisningen är en fråga för 
rektor och skolledning, inte 
för oss politiker i kommun-
fullmäktige. Som väl är sak-
nar Vänstersidan stöd för sin  
politik.  Vi har istället fått stöd 
för att sätta upp ett mål att 
Nacka ska vara en välkomnande 
och attraktiv kommun för de 
bästa skolanordnarna, oavsett 
om det är kommunala skolor  
eller fristående. Nackas vision 
är ”öppenhet och mångfald” och 
den genomsyrar arbetet och har 
en stor del i framgången hittills, 
avslutar Tobias Nässén.
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Efter Stockholms försök att 
förbättra framkomligheten 
för busstrafiken, genom-
förs nu även åtgärder för
Nacka- och Värmdöbussar-
na. Restiden kan förkortas 
uppemot till tio minuter.  

Cirka 9 000 morgonresenärer 
ska därigenom få smidigare 
och snabbare resor genom att  
bussarna bland annat får helt 
nya busskörfält och prioriteras 
vid trafiksignaler. 

-Samarbetet mellan kom-
munerna, landstinget och staten  

är viktigt för att få till nya 
förbättrade kollektivtrafik- 
lösningar för resenärerna genom 
kortare restider och ökad punkt-
lighet. Därför ska satsningen på  
snabbare resor för busstrafiken 
följas av fler runt om i länet, 
säger Kristoffer Tamsons 
(M), trafiklandstingsråd. 

-Utveckling av kollektivtrafiken 
är oerhört viktig för invånarna 
när Nacka växer och därför 
är vi glada över den avsikts- 
förklaring som vi nu tagit fram, 
säger Mats Gerdau (M), kom-
munstyrelseordförande Nacka.

I Nacka ska det byggas  
13 500 bostäder på västra 
Sicklaön fram till år 
2030. 
Samtidigt har kommunen ett 
mål att skapa 6 500 bostäder 
i övriga delar av kommunen.  
Totalt ska 20 000 bostäder  
byggas fram till år 2030. Minst  
5 000 av de lägenheterna ska 
vara hyresrätter.

-Hyresrätter behövs på en 
fungerade bostadsmarknad. 

Vi behöver en variation i det vi  
bygger, både bostadsrät-
ter, småhus och hyresrätter, 
i synnerhet för de unga som 
ska flytta hemifrån. Alla vill 
inte äga eller har ekonomiska  
förutsättningar  till  det. 
I dag finns cirka 6 400 
hyresrätter i Nacka och vi  
planerar för ytterligare 5 000 
fram till år 2030 runt om i  
kommunen, säger Cathrin 
Bergenstråhle (M), Miljö- 
stadsbyggnadsnämndens ord-
förande i Nacka.

5 000 nya hyresrätter i Nacka 

Grönt ljus för snabbare bussar i länet

I Nacka ska det byggas 5000 hyresrätter

Alliansen i Nacka satsar på mer uppsökande verksamhet i nästa års budget. 

Förbättrad busstrafik möjliggör kortare restider. 

Regeringen måste lyssna på kommunernas vädjan, så att människor inte far illa. 

Moderaterna vill förstär-
ka det förebyggande  
arbetet bland unga. 

Totalt satsas 3,5 miljoner  
kronor, pengar som går bland 
annat till ökat föräldrastöd, 
mer pengar till Polarna (kom-
munal uppsökande verksam-
het för ökad trygghet) samt  
förstärkning av det förebyg-
gande ANDT-arbetet (Alkohol 
Narkotika Doping och Tobak).

–Det här är en efterlängtad 
satsning och en nödvändig 
sådan. Nyligen publicerades 
Stockholmsenkäten. Den visar 
att Nacka är en av de kom-
muner där drogmissbruk bland 

ungdomar är bland det högsta i 
länet. Det är något vi ser mycket 
allvarligt på och är en utveckling 
vi måste stävja, säger Helene 
Skantze (M), ordförande i  
Socialnämnden i Nacka.

Utöver satsningarna på Polarna, 
Föräldrastöd och ANDT satsar 
Nacka kommun, i samverkan 
med Stockholms läns Landsting, 
på ytterligare en mottagning 
för unga med psykisk ohälsa.  
Sedan tidigare finns mottagnin-
gen Horisonten. Det är en öp-
pen mottagning för föräldrar, 
barn och unga, dit de kan vända 
sig för att få rådgivning, stöd 
och behandling. Mottagningen  

ligger i Saltsjö Boo och 
är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Boo vårdcentral.  
På mottagningen arbetar både 
psykologer och socionomer och 
är en bra första-väg-in för de 
som söker hjälp.

–Mottagningen har blivit  
väldigt uppskattad och många 
söker sig dit. Under 2017 vill vi 
öppna ytterligare en Horisont-
mottagning. Vi kommer inom 
kort att inleda samtal med lands- 
tinget om att fortsätta vårt sam-
arbete. Dessutom vill vi se över 
möjligheterna att placera nästa 
Horisont-mottagning i Fisk-
sätra, avslutar Helene Skantze. 

Fler “Polare” med M

“Lyssna på kommunerna och se verkligheten”

Moderaternas vädjan:

-Det finns helt enkelt inga 
fler bostäder att uppbringa 
i Nacka, därför klarar vi 
inte av att ta emot fler flyk- 
tingar på ett bra sätt just nu.  
Vi vädjar till regeringen att 
lägga prestigen åt sidan och 
börja lyssna på oss, säger 
Mats Gerdau (M), kommun- 
styrelsens ordförande 
i Nacka och bjuder in  
ansvariga ministrar till ett 
möte. 
Sedan 1 mars i år har regerin-
gen rätt att tvinga kommuner-
na att ta emot flyktingar som 
fått uppehålls-tillstånd. I klar-
text handlar det om att ordna 
bostäder. Nacka har fått ett  
beting att ta emot 366 personer 
och kommer att klara av att ordna 
bostäder åt ungefär 300, vilket 
är högt i jämförelse med många  
andra kommuner. Resterande 65 
personer finns det inte några bra  
lösningar för och det meddelade 
man Migrationsverket i slutet av  
oktober. Migrationsverket gav 
dock besked om att Nacka – och 
alla andra kommuner – ska ta 
emot så många som staten har 
bestämt. 

-Ska vi klara det så finns det bara 
riktigt dåliga lösningar kvar. Jag 
vill inte ha madrasser på golvet i 
gymnastiksalar eller tält, det är 

ovärdigt. Och att hyra hotellrum 
för 1 500 kronor dygnet går inte 
heller. Därför vänder vi oss nu till  
regeringen. Det är schystare 
att ge regeringen en chans att  
ändra politik, än att se allt  
krascha och människor fara illa.

Mats Gerdau menar att det 
bästa vore om de flyktingar 
som fått uppehållstillstånd 
kan få bo kvar på Migrations- 
verkets boenden ett tag till. 

-Det är både cyniskt och 
hjärtlöst att vräka flyktingar 
från fungerande boenden runt 
om i landet. Ofta vill både flyk-
tingarna själva och kommunen 
där asylboendet ligger att de ska 
få vara kvar där. Varför inte låta 
dem göra det i några månader 
till? 

Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) är inne på samma linje,  
liksom flera kommuner i Stock-
holms län och Skåne, men  
regeringen har hittills vägrat 
hårdnackat.

-Vi behöver en dialog med  
regeringen nu. De måste förstå 
hur verkligheten ser ut, både i 
kommunerna och för de flyk-
tingar som nu skyfflas runt som 
schackpjäser. Det är så trist när 

staten dumpar ansvaret på kom-
munerna och människor som 
flytt till Sverige kommer i kläm. 
Det är människor det hand-
lar om och då borde regerin-
gen lägga prestigen åt sidan. 
Vi möter gärna regeringen i en  
konstruktiv dialog för fler 
bostäder och ett värdigt flykting- 
mottagande. 

Vad har Nacka gjort för att 
klara flyktingmottagandet? 
-Först och främst hjälper Nacka- 
borna till med uthyrnings- 
delar i sina hus. Vi har byggt 
om tomma kommunala loka-
ler. Hyresvärdarna lämnar en 
del lägenheter och vi har byggt 
modullägenheter på tillfälligt 
bygglov. Nu under hösten har 
vi också köpt bostadsrätter. Och  
planeringen fortsätter på sam-
ma sätt, men bostäderna är inte 
klara än. Det tar tid.
 
Nacka tänker småskaliga  
lösningar, inte stora flykting-
kvarter som i Stockholm och 
Göteborg. Det blir trångt, man 
kan få dela lägenhet eller t o m 
rum med någon man inte kän-
ner. Och det blir tillfälliga kon-
trakt. Efter två år är det tänkt 
att man ska ha ordnat sitt eget 
boende, på samma sätt som alla 
andra. 
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Nästa år satsar Allians-
en i Nacka 58 miljoner 
kronor på kommunens  
äldre.  

Nackabladet har träffat Eivor 
Örenmark (M), 1:e vice  
ordförande i Äldrenämnden i 
Nacka för att prata om vad som 
är aktuellt inom nämnden och 
vad de kommande satsningarna 
innebär. 

Vad betyder satsningen för 
kommunens äldre? 

– Att bryta social isolering 
och att minska ensamheten 
bland våra äldre är en av våra  
viktigaste frågor. Ända sedan 
kommunens äldre fick en egen 
nämnd 2015 har äldrefrågorna 
blivit allt tydligare och fått ett 
större fokus för Nackas fram-
tida utveckling, berättar Eivor  
Örenmark. Ett moment i det  
arbetet är att vi inom Äldre-
nämnden deltar i Nackas stads-
planering och på så sätt kan vi 
vara med och planera för öppna 
och tillgängliga mötesplatser. 

Budgetsatsningen på 58 mil-
joner kronor betyder konkret 
att det blir mer hälsofrämjande 
aktiviteter för kommunens  
äldre. Det betyder fler  
tillfällen med 90-plus- 

gymnastik och mer balans-
övningar. Satsningen ska 
även resultera i fler platser på  
särskilt boende. Därutöver 
ges Äldrenämnden i uppdrag 
att verka för att Nacka ska ha 
ett blandat utbud av senior-
bostäder, 55+lägenheter och 
trygghetsboenden.

–Checken för särskilt boende 
höjs med 2,5 procent och för 
hemtjänsten med 2,2 procent 
i nästa års budget. Vi har även 
påbörjat en kartläggning över 
Nacka kommuns möjlighet att 
uppfylla WHO:s kriterier för 
åldersvänliga miljöer. Syftet 
är att hitta fler utvecklingsom-

råden och därmed fortsätta 
förbättra för Nackas äldre. För 
att ännu bättre kunna möta  
Nackabor enkelt, snabbt och 
flexibel, så kommer vi under- 
söka om fler insatser kan 
genomföras genom förenklad 
biståndsbedömning, avslutar 
Eivor Örenmark.

Eivor Örenmark (M), 1:e vice ordförande för Äldrenämnden  i Nacka, glädjs åt satsningen på kommunens äldre. 

Äldrenämnden satsar 58 miljoner på Nackas äldre

Fakta:
Checken för särskilt boende 
höjs med 2,5 procent och för 
hemtjänsten med 2,2 pro-
cent i nästa års budget. Totalt  
satsas 58 miljoner mer. Det är en  
ökning från 2016 med 8 procent. 

Fritidsnämnden har 
kommit fram till att det 
behövs en temporär-
ersättningsbassäng vid  
Näckenbadet i Saltsjö-
baden, från det att Näcken 
badet stängs tills det att 
den nya simhallen, som 
Nackas kommunfullmäk-
tige beslutat om, är färdig. 

Anläggningen behöver vara 
i drift under cirka 2,5 till 3 
år. Den temporära simhallen 

Prognoser visar ett 
stort framtida behov av 
fler skolplatser för års- 
kurserna 7-9 i Boo, 
och därför sker nu en 
förstudie som syftar till 
att kunna bygga ut Boo 
gårds skola. 

Skolan har idag årskurserna F-6 

Nacka kommun ska 
utreda möjligheterna att 
bedriva ett större äldre-
boende i Älta centrum. 

Idag finns 18 boendeplatser i 
centrum, men när Älta centrum 
utvecklas skapas möjligheter för 
ett nytt större äldreboende med 
54 platser. Många av de boende 
uppskattar det centrumnära 
läget och även pensionärsorgan-

Enigt beslut om 
Velamsund och  
Nyckelviken
Nu har Nackas politiker 
antagit ett program för 
Velamsunds och Nyckel-
vikens naturreservat. 

Inriktningen är att möjliggöra en 
utveckling av friluftslivet såsom 
vandring, ridning, skidåkn-
ing, utegym och kajakpaddling 
i Velamsund och utveckling av 
friluftslivet i Nyckelviken med 
bland annat elljusspår och ute-
gym. Mindre handelsträdgård, 
äppelmusteri eller gårdsbutik 
står också på önskelistan för Ve-
lamsund. För bägge reservaten 
betonas att djuren måste vara 
kvar. Markerna behöver betas 
så de hålls öppna. Dessutom 
är ridhästarna och lantgårds-
djuren uppskattade inslag och 
en stor attraktion för besökarna. 
Politikerna var eniga om pro-
grammet när beslut togs i Nacka 
kommunfullmäktige.

ska placeras på gräsytan intill 
parkeringen vid Näckenbadet/
Saltsjöbadens IP. Kommun- 
styrelsen beviljar investerings-
medel för detta.

- På det här sättet kan vi garan-
tera bra förutsättningar för sim-
ningen utan avbrott 
under byggtiden, säger  
Richard Wendt (M) ord-
förande i Fritidsnämnden.

Skiss över hur den kommande simhallen kan komma att se ut. Bild Nacka kommun. 

Ridskolan i Velamsund ska få utvecklas. 

Nytt äldreboende i Älta skapar livsglädje och harmoni. Många äldre vill bo centralt.  

och vid en utökning av skolans 
lokaler vill kommunen driva 
även årskurserna 7-9, vilket då 
ger totalt 775-900 elever och 
kan tillgodose omkring 225 
skolplatser för årskurserna 7-9. 
Det planeras också för en ny 
skola vid Dalkarlsängen, men 
den skolan kan komma på plats 
flera år senare än utbyggnaden 
av Boo gårds skola.

Nytt äldreboende i Älta Centrum

Boo Gårds skola kan få högstadium 

isationerna har uttryckt att de 
vill ha ett centrumnära boende i 
Älta i framtiden. 

- Det blir bra att Ältaborna kan 
välja på äldreboende som är 
lugnt beläget i Ältadalen, eller 
ett mer centralt i Älta centrum, 
säger Eivor Örenmark (M), 
vice ordförande i Äldrenämn-
den. 

Mer information finns på www.Nacka.se

Tillfällig simbassäng i Saltsjöbaden


