
ÄFF:s bildkavalkad                        
över året som 

gått

 

Tomtarna lockade! Julmarknaden vid tennisbanorna lockade man ur huse den första advent. Fler 

bilder på tomtar och besökare hittar du längre ner i denna bildkavalkad. Foto: Staffan Waerndt 

 

 



Villaägarnas gatukostnadsmöte i oktober 

 

Samtliga partier i Nacka var företrädda i panelen vid gatukostnadsdebatten i Björknässkolan, men 

endast ett var berett att backa från gatukostnadsuttag. Panelen bestod från vänster av Jan-Eric 

Jansson (KD), Stefan Saläng (FP), Mats Gerdau (M), Khashayar Farmanbar (S), Christina 

Ståldahl (NL), Sidney Holm (MP) och Ronald Eriksson (V). Stående längst till vänster, 

debattledaren K_G Bergström 

 

Det var en aktiv och ifrågasättande församling nackabor på plats. Enligt Villaägarnas pejling är 

åtta av tio nackabor mot gatukostnadsuttagen av villaägare och tycker att det ska finansieras 

skattevägen istället.  



 

Carin Brand informerade om turbulensen kring VA-taxorna som chockhöjts av kommunen. 15 

procent upp förra året och vid tiden för årsmötet var budet nya höjningar 30 procent i två år i rad. 

Det stannade på cirka 14 procent för nästa år, beroende på tomtstorlek kan det bli betydligt högre. 



 

Liliane Björklund, född Klintenberg, vars pappa drev Älgö Handelsbod på 40-talet, avtackas här av 

ÄFF:s styrelseledamot Ulla Aulenius efter fängslande berättelse om barndommen på Älgö.  

På bilden ovanför tar föreningens vid årsmötet avgående styrelseordförande Hans Lönn, 

tillsammans med älgöborna Ally Wanngård, th, och Ulla Nordlinder, tv, del av ett av fotona i den 

bildskatt Liliane hade med sig. 



 

Ögonblicksbilder från den obligatoriska kaffepausen!  





 

 

 



Parkeringseländet vid 
Barnbadet 

 



Musikkväll vid Barnbadet 

 

Musikkvällarna vid kiosken på barnbadet gästades i somras av bl.a. sångerskan Anita Strandell 



JULMARKNAD 
PÅ ÄLGÖ  

 



 



 



Historiegruppen på strövtåg 

Historiegruppen på utflykt. Kosan styrdes till Östasiatiska museet för att se den dokumentärfilm som 

producerats om den kinesiske reformisten Kang Youwei, som i perioder bodde på Korsholmen. På bilden 

från vänster: Bo Thomé med fru, Tord Malming, Liliane Björklund, Staffan Waerndt, Gunnar Wiström, 

Anita Bagger, Ulla Aulenius, Ragnar Bagger och Carin Brand.  

Nedan fotografen själv, ÄFF:s ordförande Staffan Waerndt vid Alfredsroviken vid provtagningsstället 

för havstulpanprojektet en av den gångna sommarens många högtrycksdagar 

 


