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Nu vill Nacka kommun 
uppmärksamma någon som 
med fokus på personer med 
funktionsnedsättning har skapat 
god tillgänglighet, information 
eller service. På kommunens 
hemsida kan den som vill 
nominera någon person, förening 
eller annan verksamhet i Nacka 
till priset på 5 000 kronor samt 
äran.
 Senast den 31 oktober ska 
förslag på pristagare ha lämnats 
till kommunen och den 11 
december kommer ”Nackas 
Tillgänglighetsutmärkelse att 
delas ut av kommunfullmäktige.
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Enligt Skolverkets statistik för 
elever som slutade i årskurs 9 vå-
ren 2017 tillhör niondeklassarna i  
 Nacka de bästa i Sverige. 
Nackaelevernas medelvärde var 
266 poäng, vilket är det tredje 
högsta i landet och nästan nio av 
tio elever nådde betyget A-E i alla 
ämnen. Där har sju kommuner i 
landet bättre resultat. Sju kommu-
ner ligger också före Nacka när 
det gäller behörighet till yrkespro-
gram. Där visar statistiken på en 
liten nedgång för Nackas del.
 – Vi är stolta över våra resultat 
och att så många elever, både 
pojkar och flickor, klarar godkända 
betyg i alla ämnen. Tillsammans 
med sina skickliga lärare gör de 
ett jättefint jobb, säger Susanne 
Nord, utbildningsdirektör i Nacka.
 I Nacka har flickorna 21 poäng 
högre meritvärde än pojkarna 
2017, räknat på 17 ämnen. 
Skillnaden är mindre än i landet i 
övrigt där 33 poäng skiljer mellan 
flickors och pojkars genomsnitt-
liga meritvärde. 
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Goda resultat i 
skolan

Saltsjöbanan 
delar station med 
Tvärbanan

Det första tåget på Tvärbanan på 
Sickla station på premiärtur den 
29 september.

Nu är Sickla station färdigbyggd 
och Saltsjöbanan och den nu 
förlängda Tvärbanan har fått 
en gemensam hållplats. Det 
gör att ett byte mellan de båda 
tåglinjerna enkelt kan göras 
på perrongen i Sickla. Tidigare 
vände Tvärbanan vid Sickla udde i 
Hammarby Sjöstad.
 Trafiken på Tvärbanan kom 
igång igen i början av oktober 
och det innebär att det går att 
åka från Sickla i Nacka till Solna 
utan att behöva byta tåg i Alvik. 
Meningen är att det i framtiden 
även ska vara möjligt att byta till 
tunnelbanan.
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Ny tillgänglighets-
utmärkelse

Ring Jill Widman på tel: 0733-301079 eller mejla: info@finab.nu

Är du trött på långa restider?
Slippa stressa och pendla till stan. Börja dagen med en skön 
promenad istället. Eller varför inte ta båten till jobbet? 
Nu kan du jobba på kontor vid glittrande vatten i Saltsjöbaden. 
Kontoren är 12 till 123 kvm med rum för 1-20 kontorsplatser. 
Gemensamma pentryn och konferensrum. Trevlig lunchrestaurang.

Är du intresserad eller har frågor;
välkommen att kontakta
Anna Bley på 070-5423778 eller 
anna.bley@areduvedfastigheter.se

Söker du en lokal lämplig för a�ärsverksamhet, kontor 
eller mindre industriverksamhet och kanske med 
möjlighet till övernattning, så kan vi hjälpa dig!

 
Vi har vi en större lokal (115 m2) som i dag har 
kontorsytor, konferensrum, kök, wc och dusch i 

centrala Duved.

Söker du lokal eller boende i Åre/Duved?

Tack vare bättre förberedelser 
och bättre teknik med fler platser 
för snökanoner är det meningen 
att spåret som blir betydligt läng-
re än förra året ska vara åkbart 
redan i december.
 – Ja vi hoppas att vädergu-
darna är med oss och att spåret är 
klart redan i december, i alla fall 
ska det gå att åka skidor i Saltis 
före jul och nyår, säger Michael 
Jacobson från företaget Saltsjö-
badens Skid- och friluftscentrum 
som gör skidspåret och driver 
projektet. 
Det nya spåret på Saltsjöbadens 

Dubbelt så långt 
konstsnöspår med belysning
SALTSJÖBADEN/FISKSÄTRA
Till glädje för alla som gillar att åka skidor (och pulka) är 
det nu klart att Saltsjöbaden får ett konstsnöspår igen på 
golfbanan i vinter. Spåret blir mycket längre än tidigare 
och ska vara elbelyst.

konstsnöarena ska bli 2,5 kilo-
meter långt. Det är mer än dub-
belt så långt som förra vinterns 
skidspår. 
 
Fyra nya snökanoner
– Tack vare nya elledningar kom-
mer vi kunna använda fyra snö-
kanoner och snön kan till stor del 
tillverkas där den behövs. Det 
gör att pistmaskinen inte behöver 
köra ut snön långa sträckor som 
förra året så allt kommer att gå 
lättare och fortare. Vi kan bygga 
högar där vi vill ha dem och köra 
ut snön därifrån.

Michael Jacobson som är en av 
eldsjälarna i Saltsjöbadens skid- 
och friluftscentrum, som drivs 
av Saltsjöbadens Golfklubb och 
Saltsjöbadens IF, tycker att det 
känns fantastiskt att kunna erbju-
da skidåkarna ett konstsnöspår 
som är så långt och dessutom 
elbelyst.
 – Av olika skäl måste vi fort-
sätta att använda det tillfälliga el-
verket som låter en del och där en 
del klagat på ljudet. Men det flyt-
tas och kommer att stå borta vid 
golfbanans första hål, på långt 
avstånd från Ljuskärrsberget.
Med fler snökanoner ska området 
för pulkaåkning och skidskola 
med mera på golfbanans driving 
range lättare kunna göras riktigt 
bra och idéer för olika aktiviteter 

för både barn och vuxna håller på 
att ta form. 
 
Dubbel längd på spåret
Det nya 2,5-kilometersspåret ska 
börja och sluta vid golfbanans 
parkering och för den som är 
hemmastadd på banan kommer 
konstsnöspåret att löpa i en runda 
ända bort över hål 15 och 16.
 – Just nu har vi möten med 
våra leverantörer och när alla 
ledningar är nergrävda och di-
kena igenfyllda så kan vi sätta 
igång. Ett elbelyst konstsnöspår 
som är dubbelt så långt som förra 
årets, det är fantastiskt, säger Mi-
chael Jacobson.

Marie-Louise Gravestam

Konstsnöspåret i Saltsjöbaden blir i år dryga två kilometer långt och kommer att ha elbelysning för de som vill åka skidor på kvällen.

Fo
to

: J
oh

an
 E

rik
ss

on


	_GoBack

