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Livet kunde räddas
n Genom ett snabbt agerande 
kunde liv räddas. Det var tidigare 
i år som Per från Tyresö var på bil-
besiktning som han plötsligt föll 
ihop med hjärtstopp. Linus Johans-
son som var ensam på Carspect 
förstod allvaret och hämtade hjälp 

hos grannföretaget och kom igång 
med hjärt- och lungräddning inom 
30 sekunder. Linus höll tillsam-
mans med Marko Dahlström igång 
räddningsinsatsen i 7 minuter tills 
räddningstjänsten anlände.

– Det är extremt viktigt att de 

som är på plats agerar så snabbt 
som möjligt och kommer igång med 
hjärt- och lungräddningen på en 
gång och får fram en hjärtstartare 
snabbt, säger Pers läkare Mattias 
Ringh som också är tyresöbo.

 Sid 12

… funderar  
över flyktiga  
fotbollsfans.
     Sid 2
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Vardagshjältarna Linus Johansson och Marko Dahlström. FOTO: GUNNAR FRISELL

Skulderna växer
n De investeringar som den borgerliga majoriteten i Tyresö vill 
göra kommer ofrånkomligen att leda till mycket stora upplå-
ningar och ökade räntekostnader. Det är inte rimligt att riva och 
bygga nytt i alla lägen. Rusta det som redan finns så sparas både 
pengar och miljö. Ledare, sid 2

Se verkligheten
n I Tyresö växer klyftorna för varje år. De duktiga eleverna får 
allt bättre resultat och de som inte hänger med får allt sämre. 
Vi vet att ett samhälle blir bättre, tryggare och mer framgångs-
rikt för alla om vi inte låter oss nöjas med att några halkar 
efter. Debatt, sid 4

”Fram till maj i år 
har färre inbrott 
begåtts i Tyresö om 
vi jämför med före-
gående år!”
Malin Jonsson, sid 3

Tyresö Nyheter gör 
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att som-
maren är på väg. Vi glömmer 
bort ruskdagar och har för-
hoppningsvis har vi tre måna-
der av sol och värme framför 
oss. Ta hjälp av Tyresö Nyhe-
ters badkarta för att hitta det 
egna smultronstället. I sep-
tember dyker Tyresö Nyheter 
på nytt upp i er brevlåda. Till 
dess ha en skön sommar.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Inbrottsvåg
n Tidigare i våras såg det ut 
som att bostadsinbrotten 
höll på att minska i Tyresö. 
Men just nu härjar minst en 
liga i kommunen och antalet 
bostadsinbrott ökar. Sid 3

Centraliserad 
organisation 
n En konsultrapport föreslår 
att skolmåltidsorganisationen 
i Tyresö ska bli mer centrali-
serad. Sid 5

Få sommarjobb
n Tyresö satsar lite på som-
marjobb i jämförelse med 
andra kommuner på Söder-
törn. Sid 6

EU-projekt  
för IT åt äldre
n På måndag eftermiddagar 
hjälper SeniorNet i Tyresö 
äldre tyresöbor att komma 
igång med bland annat dator-
användning. Sid 11

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO
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Noterat

Det borde finnas en stor oro för kommu-
nens ekonomi hos samtliga ansvariga. 
Alltså både hos politiker och tjänstemän.

Behoven växer inom de flesta områden som 
kommunen har ansvaret för. Andelen och anta-
let äldre med behov av omsorgsboende växer. 
Därmed ökar också behovet av fler platser inom 
äldreomsorgen. Det är kostsamt men ännu dyra-
re är det att köpa platser i andra kommuner. Det 
har den borgerliga majoriteten hittills valt. Och 
det lär fortgå även om det finns planer att bygga 
nya äldreboenden. För att göra det ännu svårare 
att planera ekonomin har samma majoritet valt 
att låta privata aktörer både äga och driva det 
senast bygga boendet. När den första hyrespe-
rioden tar slut hamnar platserna på en marknad 
där efterfrågan är stor. Känns det igen. Ja just så 
får man en ännu dyrare omsorg för kommunen.

Att spara och vårda det man redan har verkar 
inte vara melodin för Tyresös moderata politi-
ker. Skolan är ett exempel där detta blir tydligt. 
Istället för att rusta befintliga skolor både lokal- 
och undervisningsmässigt finns det långtgående 
planer att bygga en ny stor skola i Trollbäcken. 
Hundratals miljoner kronor kommer det att 
kosta och låneskulden växer.

Samma strategi finns för Tyresö gymnasium. 
I mitten av 1980-talet stod Tyresö gymnasium 
klart. Efter 16 år med borgerlig majoritet i Tyre-
sö är lokalerna slitna på grund av ett eftersatt 

underhåll. Istället för att rusta kommer majori-
teten också i detta fall att bygga nytt. Inte bara 
ett utan två gymnasium är förslaget som lagts 
fram. Ett för de yrkesinriktade programmen 
och ett för de teoretiska. Beräkningar visar att 
detta kalas kommer att kosta en miljard under 
hyrestiden.

Som om detta inte räcker för att knäcka 
den bästa ekonomin, vilken Tyresö verk-
ligen inte har, kommer nu ännu fler stora 
investeringar. Ishallen vid Tyresövallen ska 
rivas för att ge plats åt nya bostäder. Men 
den ska inte bara rivas, den ska ersättas 
med en ny och vips kommer en ny nota. Den 
här gången runt ett par, tre hundra miljoner 
kronor.

Listan är inte slut än. Tyresövägen ska bred-
das och få en fil till, exploateringen fortsätter i 
östra Tyresö och förskolorna är för få. Tyresös 
låneskuld är idag knappt 600 miljoner kronor. 
Med ovanstående lär skulden inom några få år 
ha passerat en miljard. Och detta sker i en tid 
när skatteprognoserna ger mindre intäkter än 
man tidigare trott.

Ansvariga kommunalråd borde ligga sömn-
lösa på nätterna. Om inte vittnar det om en så 
stor aningslöshet att de borde frikopplas från 
sina uppdrag.

ooo

Om en skola ska lyckas eller ej beror inte på lokalerna. En engagerad per-
sonal och bra läromedel är framgångens kännetecken. Det verkar inte vara 
någonting som de styrande i Tyresö förstår. Bara vi bygger om Nyboda skola 
från grunden kommer allt att bli bra, var tesen för ett par år sedan. Nu finns 
planer på att riva fler skolor och Tyresö gymnasium. Bygg nytt är melodin 
också nu. Ibland kan det behövas byggas nytt, men med en bättre förståelse 
för ekonomins realiteter skulle den borgerliga majoriteten hellre leta alterna-
tiv och rusta det som redan finns.

När moderaten och barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande Anki Svensson hade att besvara en fråga under förra 
kommunfullmäktige höll kanske sanningen på att komma 
fram. Frågan handlade om underfinansierad verksamhet och 
om de sjunkande skolresultaten. Att Anki Svensson sitter på 
läktaren framgick nog för alla. ”Det vi får i budget lägger vi 
ut på skolorna” lät hon meddela. Politik är att vilja något och 
driva viktiga frågor. Då kan man ju inte bara luta sig tillbaka 
och se vad man får. För det man får beslutas alltid av någon 
annan.

”Vi går käpprätt mot… målet” slank det också ur henne. Är 
det kanske så att Anki Svensson, i själva verket, har en större 
insikt än vad som vanligen brukar framgå i fullmäktigedebat-
terna? För det som går käpprätt, brukar ju inte direkt vara en 
önskvärd riktning.

ooo
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Investeringarna
riskerar ekonomin

Var blev ni av alla fansen
som bländades av stjärneglansen
som var en del av läktarvrålet
över det rödgula målet.
Nu står läktaren tom
ni behövs, när allting börjar om.

S.

Kommunfakta:
Antal invånare i olika bostadsområden.

 2005 2010 2013

Trollbäcken 11 795 12 332 12 561

Lindalen 1 720 1 850 1 908

Bollmora 15 017 15 220 15 820

Krusboda 3 725 3 789 3 768

Öringe 2 560 2 539 2 511

Tyresö strand 3 421 3 978 4 371

Brevik 2 033 2 244 2 332

Raksta, Solberga, Bergholm 797 931 927

Totalt 41 134 42 947 44 281

Den sista december 2014 hade Tyresö 45 390 invånare.

Källa: SCB 
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

Musikal på 
sommarkollo 
LOV Även i år kommer kultursko-
lan att ordna dagkollo för barn 
och ungdomar mellan 9–13 år. 
Sång dans och teater står på pro-
grammet alla dagar. Kollot pågår 
en vecka, och deltagarna kommer 
att sätta upp en minimusikal som 
avslutning.

ooo

Fortsatt jakt på 
farlig  växt
FLORA Jättelokan hotar att slå 
ut andra växter och den är giftig. 
Har man jätteloka i trädgården 
är man skyldig att bekämpa den. 
För att hjälpa till med utrotning-
en bör man också rapportera till 
kommunen om man ser växten på 
andra platser.

ooo

Fortsatt uppgång 
hushållsavfalls
insamling
MILJÖ Tyresöborna fortsätter att 
öka andelen behovsanpassade 
hämtningar av avfall. Det innebär, 
att insamlade mängder minskar 
jämfört med föregående år. Anta-
let matavfallskunder ökar gradvis 
både bland villaägare och boende 
i flerbostadshusen. 47 % av enbo-
stadsbeståndet sorterar sitt mat-
avfall och drygt 1800 lägenheter i 
flerbostadshus, nio skolor och ett 
antal förskolor och kommersiella 
verksamheter har anslutit sig till 
matavfallsinsamlingen.

ooo

NYHETER

Inbrottsvåg  
inför sommaren
SÄKERHET Tidigare i våras såg 
det ut som att bostadsinbrotten 
höll på att minska i Tyresö. Anta
let fullbordade inbrott i villor och 
lägenheter var betydligt lägre än 
2014. Men just nu härjar minst 
en liga i kommunen och antalet 
bostadsinbrott ökar.

– Vi har förhållandevis lågt antal 
inbrott sett till Stockholm i stort 
och sedan år 2013 ligger inbrotten 
på en jämn nivå, säger Malin Jons-
son, kommunens brottsförebygg-
nade samordnare.

Första kvartalet i år hade 23 
inbrott rapporterats i Tyresö, mot 
37 samma period året innan. Men 
sedan början av maj har inbrot-
ten i Tyresö ökat, och minst en 
liga tros ligga bakom uppgången. 
Områden som drabbats är Brevik, 
Strand, Trollbäcken, Persudde 
och Fårdala och Krusboda. Poli-
sen har efter spaningsarbete gjort 
tillslag och säkrat stöldgods från 
inbrott. 3 personer anhölls inför 
Kristi himmelfärdshelgen, men 
åklagaren beslutade på fredagsef-
termiddagen att släppa samtliga 
på fri fot.

– Inte ens försök till häktning. 
Dags att hålla ögonen öppna, låsa 
och larma era bostäder, hälsar 
närpolisen via Facebook till tyre-
söborna.

Att råka ut för inbrott i sin 
bostad är en av de saker som 
skrämmer och oroar allra mest, 
och de som drabbas känner sig 
kränkta och bär ofta med sig hän-
delsen i flera år. Men många gång-
er kan man försvåra för tjuven, 
både själv och tillsammans med 
sina grannar.

Tillvägagångssätt
De flesta inbrott i villor och rad-
hus sker genom fönster, altan- 
och källardörrar, genom att bryta 
upp karmen runt fönstret eller att 
krossa rutan vid vredet, sticka in 
handen och öppna fönstret eller 
dörren. Det är ett ”tyst” sätt att ta 
sig in och tjuven slipper riskera 
att skada sig på trasigt glas. Gene-
rellt är fönster och altandörrar 
den svagaste länken i en bostad. 
Lägenheter högre upp i en fastig-
het drabbas oftast av inbrott via 
ytterdörren.

Inbrottstjuven bryter sig ofta in 

på dagtid, eftersom många bostä-
der då står tomma.

Märkta värdesaker
Det som oftast stjäls är kontanter, 
smycken och småelektronik. De 
tar liten plats och är lätta att sälja. 
Föremål som är stöldmärkta är 
givetvis mindre attraktiva. Det 

finns nu möjlighet att pensla osyn-
ligt DNA på värdeföremål, istället 
för den traditionella stöldmärk-
ningspennan. Det gör att man 
nu också kan stöldmärka konst 
och smycken utan att de förlorar 
värde. Tjuven väljer oftast bort 
hus med DNA-märkning.

ooo

Uppmaning om extra vaksamhet. FOTO: GUNNAR FRISELL

Skydda dig mot inbrott i sommar
n Berätta för dina grannar när du reser bort, även kortare perioder.

n Titta upp när du står i trädgården och någon okänd går förbi.  
Sök ögonkontakt och hälsa! Tjuven vet nu att minst en person kan 
identifiera honom.

n Var uppmärksam på okända bilar som kör runt eller parkerar. Tjuven 
parkerar gärna på en gata och begår brott på en annan. Ibland sitter 
det en chaufför kvar i bilen!

n Be dina grannar om hjälp att tömma brevlådan och flytta soptunnan, 
lägg sopor i tunnan ibland så den inte är tom.

n Be någon vän eller granne att parkera på din tomt ibland, så att huset 
ser bebott ut.

n Lås fast den stege som förvaras utomhus. Den kan användas hos din 
granne!

n Sätt timers med olika tider på lampor och radio, så att det verkar som 
att du är hemma.

n Bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås, samt inbrottslarm 
rekommenderas.

n Göm inte värdesaker i garderober, lådor, fickor, tvättkorgen eller kylen 
och frysen. Där letar tjuven först.

n Ett inbrott är ofta över på 10 minuter. Göm smycken där tjuven inte 
hinner  leta, var listig!

n Dörrförsäljare ska man alltid vara misstänksam mot. Berätta aldrig 
vilka lås eller larm du har eller om du har säkerhetsfönster. Är du 
intresserad av hans vara, be om visitkort och be om att få återkomma.

Malin Jonsson vikarierar som brottsförebyggande samordnare på Tyresö 
kommun. Malin är utbildad kriminolog, en utbildning som ger stor inblick i 
brottslighet som kan komma väl till nytta. FOTO: GUNNAR FRISELL
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Det är något speciellt med skolavslutningar. Kläderna 
hänger kanske redan klara på en galge och väntar. 
Sandalerna från förra sommaren har blivit för små 

och behöver bytas ut, men så länge syrenen inte blommar 
finns det tid kvar att fixa det.

Vi socialdemokrater har precis avslutat vårkampanjen 
som har handlat om skolan. Du kanske rent av har pratat 
med oss? Vi har knackat på en hel del dörrar och vi har 
befunnit oss vid olika evenemang där föräldrar håller till.

En man jag träffade frågade mig varför vi är ute nu när 
det inte är val. För mig är det självklart att prata med männ-
iskor även de tre åren när det inte är val, för att veta vad 
folk tycker. Vad som är bra, och vad som kan bli bättre. Vår 
politik bygger på ideologi, men den bottnar i människors 
vardag. Ibland testar vi av om en idé har stöd innan vi lan-
serar den. Det är också ett sätt för oss att lära känna och 
bygga förtroende. Vi är inte bara intresserade av din röst 
var fjärde år, vi vill lyssna på din röst hela tiden.

Vi är ett folkrörelseparti med många medlemmar, men 
vi pratar med betydligt fler än så. Därför kan jag med själv-
klarhet säga att jag vet att det finns saker som oroar för-
äldrar och elever i Tyresö. Många lärare har berättat om 
orimliga förutsättningar i skolan, bland annat på skolor där 

inkluderingsarbetet har havererat. Föräldrar till barn med 
särskilda behov får kämpa varje dag för sådant som borde 
vara en självklarhet. Låt mig i sammanhanget säga att jag 
vet att det finns skolor där den delen fungerar bra, så det är 
ingen omöjlig uppgift med rätt resurser.

De politiker som inte är ute och pratar mellan valen, och 
som inte själva har barn i ”rätt” ålder, skulle förmodligen få 
en chock om de klev in på fritids. Där har barnen arbetsvill-
kor som få vuxna skulle acceptera. Gruppen på 90 barn är 
ingen ovanlighet, begränsat med utrymme och få personal. 
Och barngrupperna i förskolan är rekordstora.

I Tyresö växer klyftorna för varje år. De duktiga eleverna 
får allt bättre resultat och de som inte hänger med får allt 
sämre. Vi vet att ett samhälle blir bättre, tryggare och mer 
framgångsrikt för alla om vi inte låter oss nöjas med att 
några halkar efter. Därför är det inte bara dags att påminna 
om att det är en skolavslutning på gång. Veckan efter ska 
kommunfullmäktige besluta om budgeten för kommande 
år.

Inför budgetbeslutet hoppas jag att allianspolitikerna tar 
sin chans att prata med tyresöborna. Se verkligheten, vad 
som händer i förskolan och skolan. Vi socialdemokrater 
har under flera år velat göra stora satsningar, bland annat 

på minskade barngrupper, särskilda satsningar för de sko-
lorna med sämst resultat och på högre löner. Vi kan göra 
skolan bättre och mer jämlik, men då måste vi börja med 
att vilja se att det faktiskt finns ett problem idag. Jag hop-
pas att den styrande alliansen får upp ögonen, innan bud-
geten klubbas. Än finns det tid kvar, för jag tror inte att de 
behöver lägga all sin tid på att köpa nya sandaler.
Anita Mattsson,
(S) oppositionsråd i Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64

Att inte vilja se
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Kulvert till 
centrum!
Under fem år kämpade jag med att 
dra en rullstol från Björkbackens 
äldrecentrum till Tyresö centrum 
när min mor hamnade där efter en 
stroke.

Det bästa hon visste var att 
sitta i centrum och fika och kolla 
på folk.

 Jag hade ens märkt att det var 
en nedförsbacke dit och en upp-
försbacke tillbaka.

Det är tungt att dra en rullstol 
på sommaren. På vintern är det 
nästan omöjligt.

Vi provade att gå vägen via ICA 
en gång med rullstolen. Där var vi 
tvungna att vara två personer för 
att få upp rullstolen.

Nu planerar kommunen att 
däcka över delar av en den ”dal” 
som finns mellan centrum och 
Björkbacken.

Varför inte passa på att bygga 
en kulvert mellan äldrecentrum 
och Tyresö centrum. Då kan man 
enkelt ta rullatorn eller rullstolen 
till centrum och kanske hissen 
upp och slippa höga trottoarkan-
ter, backar, snömodd, isiga trot-
toarer och andra hinder?

Man ska väl inte behöva bli helt 
inlåst på äldreboendet bara för att 
man är funktionshindrad.

Om jag en dag hamnar på 
Björkbacken vill jag att det finns 
ett tryggt och enkelt sätt att ta sig 
centrum för att fika, kolla på folk 
eller handla utan att vara rädd för 
att ramla eller halka.
Ann SandinLindgren

Se verkligheten, 
vad som händer 
i förskolan och 
skolan.

Tyresöbornas namnförslag
Tyresö Nyheters uppmaning till tyresöborna att föreslå namn på den 
nya stadsdelen som idag går under namnet Norra Tyresö centrum gav 
resultat. Med närheten till olika anläggningar för idrott var flera av 
bidragen förknippade med sport. Andra förslag knyter an till platser i 
Tyresö. Ett bidrag är att området ska få det namn det faktiskt haft sedan 
100 år och det är Floras hage. Alla förslag kommer att lämnas till Tyresö 
kommun för att finnas med när namnen ska beslutas.

Arbetsnamn Förslag
Norra Tyresö Centrum: Floras hage, Aktivitetsstaden, Kv Forellen, 

Fredriksstad, Tyresö Port, Bollmora skolstad, Nya 
Tyresö, Tyresödal, Bollmoradalens centrum, Parket-
ten, Sportcenter, Bollmora ängar och Sportstaden.

Blå parken: Fotbollsparken, Bollmoraparken, Avbytarparken, Sce-
nen, Scenparken, Blåbärsparken, Bollhagen, Biologisa-
len, Fredrikspark, Bollmora Park och Aktivitetsparken.

Norra torget: Gemenskapstorget, Forellängen, Fredrik Norra, 
Idrottstorget, Gröna torget, Daltorget, Puttes torg, 
Logen, Logeparken, Motionstorget, Fnyskparken och 
Sporttorget.

Tvärgatan: Golfgatan, Uppsätravägen, Atletvägen, Balkongvägen, 
Björnes gata, Bolldalsvägen, Röda gatan, Slöjdvägen, 
Tvär-Fredrik, Genvägen, och Aktivitetsgatan.

Blå gatan: Fotbollsvägen, Forellallén, Blå Fredrik, Biologigatan, 
Biologivägen, Arenastråket, Blåsippevägen, Blåsip-
pevägen, Scenvägen, Segergränd, Grändalsvägen och 
Pingisgatan.

Gröna gatan: Stavgången, Karlbergsvägen, Domargränd, Logevägen, 
Gröngölingsvägen, Gröngölingsgatan, Torggatan, Geo-
grafigatan, Geografivägen, Grön Fredrik, Forellvägen, 
Lexstigen och Föreningsvägen
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PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG

Vem kan vilja förstöra 
vårt Alby?

Frågor från ett elvaårigt barn från 
trivsamma Tyresö: Får korna, 
fåren och hönsen vara kvar när 
Magnussons lämnar Uddby gård? 
Vem i så fall ska ta hand om dju-
ren? Hästarna är väl kvar? Vem 
ser till att alla djuren mår bra även 
på natten? Lammvisningen är 
poppis, var det sista gången nu?

På helgerna kan vi i familjen 
äta jättegoda räkmackor eller 
pannkaka till exempel. Och smas-
kiga kakor! Museet är kul att titta 
på också.

Vi barn tycker om Alby/Uddby, 
och hoppas att allt ordnas till det 
bästa framöver! Det är det enda 
friluftsområdet i Tyresö, där vi 
kan leka, sporta och skogsluffa, 
och samtidigt få känna hur det är 
på landet!

Bondgården måste få vara 
kvar!

PS. Hoppas också att vi kan 
använda raststugan och toalet-
terna i fortsättningen!!!
Marianne Lundin

Alby friluftsgård. FOTO: GUNNAR FRISELL
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VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

Gavkhar Kadyrova, Bollmora
– Vi är nyinflyttade i Tyresö så 
nya lekplatsen i centrum är 
barnens favoritställe. Vi vuxna 
tycker om Tyresö Strand.

Annelie och Elias Letterlöv, 
Krusboda 
– Det är fint med picknic i parken 
vid Tyresö slott, men om barnen 
får bestämma blir det leklandet 
på Ica Maxi i Haninge.

Mirabell Holm, Krusboda
– Krusbodabadet är min favorit!

Benyada Holm, Krusboda
– Till Tyresta Nationalpark går vi 
gärna. Vi badar, matar ankor eller 
springer i spåren.

Niklas Larsson, Bollmora
– Jag badar och njuter vid Trinn-
torpsbadet och ute på Ällmora 
de dagar det är soligt.

?Vilken är din 
favorit plats för  

en sommarutflykt  
i Tyresö?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Åtstramning av skolans budget

Centralköket avvecklas men  
ny central organisation uppstår
MAT När snart samtliga skolor 
i Tyresö har fått sina tillagnings
kök förändras skolmåltidsorgani
sationen till en mer centraliserad 
styrning.

Ett konsultbolag har för Tyresös 
räkning tagit fram en rapport 
med förslag på ny måltidsorga-
nisation. Orsaken sägs vara att 
säkerställa kommunens kvalitet 
i kostverksamheten där ekonomi, 
effektivitet, kvalitet och miljö har 
varit utgångspunkter. Idag sak-
nar Tyresö, enligt slutrapporten, 
en tydlig styrning och uppfölj-
ning inom sin måltidsverksamhet 
vilket får till följd att det råder 
stora variationer i måltiden mel-
lan Tyresös skolor, förskolor eller 
äldreboenden.

Mål och riktlinjer för kvalitet 
eller måltidspolicy saknas och 
enbart budgeten används som 
kontrollfunktion.

– Det är olyckligt att dyra kon-
sultarvoden resulterar i en rap-
port med tveksamma resultat, 
säger Jannice Rockstroh, grupp-
ledare för Socialdemokraterna i 
barn- och utbildningsnämnden. 
Istället för en dyr organisation 
som föreslås, borde man satsa på 
ekologisk mat för Tyresös barn. 
Kunskap om hur skolmåltiden 
involveras som pedagogisk resurs 
och utvecklas finns dessutom att 
tillgå inom kommunen och i vår 
grannkommun Haninge som är 
tvåa i Sverige bland framgångs-
rika skolmatskommuner.

Slutrapporten anger att den 
nya centraliserade organisatio-
nen som ska arbeta mot förskola, 
skola och äldreboenden är ett led 
mot det faktum att Tyresö kom-
mun behöver inta en stramare 
budget och vara mer återhållsam-
ma inom ekonomin.

Rita Axelsson Florio arbetar 
med hälsofrågor och är ny leda-

mot för Socialdemokraterna i 
barn- och utbildningsnämnden, 
vars förvaltning påverkas av den 
nya organisationen.

– Den mest kostnadseffektiva 
skolmaten, är den som äts upp, 
säger Rita Axelsson Florio.

– Vi socialdemokrater hade 
ett annat organisationsförslag 
innehållande en ny gastronomisk 

chef, då vi tror att besluten kring 
skolmåltiden görs bäst av de som 
nära verksamheten. Samtliga syf-
ten med organisationsförändring-
arna går att tillgodose med befint-
lig organisation.

– Risken med en ny centralise-
rad organisation är att barnens 
behov inte till fullo tillgodoses.

ooo

SKOLA Effekterna av förvaltning
ens besparingskrav till följd av 
vikande elevunderlag börjar nu 
synas i skolornas organisation.

Redan efter 2 månader prognosti-
serades ett underskott på över 10 
miljoner för Tyresös skolor och 
förskolor. Förvaltningschefen 
gavs i uppdrag av nämndens ord-
förande Ann Christine Svensson 
(M) att snarast ta fram åtgärder 

för att få en budget i balans. På 
barn och utbildningsnämndens 
sammanträde i april presentera-
des åtgärderna. Dessa innebär att 
samtliga rektorer/förskolechefer 
i Tyresös innan semestern 2015 
ska presentera de tjänster som 
ska skäras bort. De 10 miljonerna 
i underskott motsvarar cirka en 
tjänst per enhet.

På Dalskolan ses nu första 
effekten av nedskärningen i form 

av uppsägning av en elevassis-
tent. Föräldrar är oroliga och har 
hört av sig till Tyresö Nyheter. 
Många undrar om detta är ett led 
mot det förslag om nedläggning 
av skolan som en tidigare skolut-
redning (framtagen av SWECO) 
presenterade.

Jannice Rockstroh grupple-
dare (S) i barn och utbildnings-
nämnden är oroad:

– Det har länge varit klart att 

enheterna går med underskott 
och att åtgärder krävs. Nu ser vi 
hur kommunens rektorer och 
lärare ställs inför tuffa utma-
ningar och lokaloptimeringar. 
Jag är orolig att detta leder till en 
försämrad arbetsmiljö för våra 
lärare och att det har en negativ 
inverkan på våra elevers studiero 
och deras möjligheter att nå sina 
mål.

ooo

Mat i långa rader. FOTO: GUNNAR FRISELL

Ingen jävla  
Berit! – tankar  
om medborgaren som kund

Bengt Göransson föreläser på 
biblioteket , Tyresö centrum, 
tisdagen  den 19 maj, 13.00. 
Pris: 40 kronor. Välkomna!
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I början av månaden var det återigen dags för Första 
maj. Personligen tycker jag om Första maj-firandet 
och är glad för att det fortfarande finns ett socialde-

mokratiskt tåg i Tyresö, trots att vi inte brukar vara fler än 
100 personer som går i det.

Jag har dock under de senaste åren noterat att de av 
mina vänner som inte är medlemmar i något politiskt 
parti har väldigt många och olika åsikter om Första maj. 
En del tycker att det är ett trevligt inslag i vårens ankomst, 
även om de inte själva vill gå med i demonstrationståget, 
medan andra tycker att Första maj-demonstrationer är 
konstiga. För ett tag sedan fick jag frågan: ”Varför demon-
strerar ni mot er själva, nu när ni sitter i regeringen?” Hen, 
som jag inte tror är sosse, tyckte att ett statsbärandeparti 
som Socialdemokraterna inte bör demonstrera. Att hela 
idén är konstig. Jag försökte förklara att det går att se på 
saken på flera sätt.

I mitt tycke måste ett parti som Socialdemokraterna 
både vara ett praktiskt och realistiskt parti, men alltid för-
ankrade i idén om jämlikhet. Partiet måste alltid förnya 
sig, bland annat genom att se hur dagens orättvisor ser ut. 
För Socialdemokraterna som parti har bara ett existens-
berättigande om vi ser orättvisor och försöker bekämpa 
dem.

Även om vi sitter vid makten kan orättvisor uppstå. Det 
är helt självklart, då vi lever i fria samhällen där staten inte 

kontrollerar och planerar ekonomin. 
Första maj är för mig en påminnelse 
om att alltid vara i opposition mot 
orättvisor och inte en manifestation 
kopplat till vår historia eller till vil-
ket parti som sitter i regeringen. Det 
är viktigt för ett parti till vänster om 
mitten att inte bli nostalgiska, även 
om de flesta reformer som vi nu tar 
för givet i Sverige har genomförts av 
socialdemokrater, såsom lagstadgad 
rätt till semester, 40 timmars arbets-

vecka, maxtaxa i barnomsorgen, samt föräldraförsäkring 
och barnbidrag.

Jag tror nämligen att en av förklaringarna till att soci-
aldemokratin har vunnit så mångas förtroende är att vi 
har ingjutit framtidshopp i människor. Tanken om att alla 
människor har rätt att förverkliga sina egna livsplaner, är 
helt enkelt en viktig del av vår DNA.

Därför njuter mitt röda Tyresöhjärta minst lika mycket 
när jag går i vårt lite kortare tåg från Granängsringen till 
Tyresö Centrum, som när jag senare på dagen går från 
Humlegården till Norra Bantorget med tusentals andra 
Socialdemokrater. Men inte för att minnas vad Social-
demokraterna gjorde för Tyresö på 60-talet, utan för att 
protestera mot att det nu står 25 000 personer i bostadskö 
i vår kommun, att vi satsar mindre på skolan än alla jäm-
förbara kommuner och att Tyresös äldre inte får plats 
på äldreboenden i kommunen utan tvingas flytta. Därför 
demonstrerade jag på Första maj.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Maurits 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”En förklaring till 
att socialdemo-
kratin har vunnit 
så mångas förtro-
ende är att vi har 
in gjutit framtids-
hopp i människor.”

Svårt för unga att hitta 
jobb till sommaren

ARBETE Sommarjobb är i många 
fall ett bra sätt för unga att få en 
första kontakt med arbetslivet. 
Tyresö kommun har sedan 2005 
erbjudit sommarjobb åt unga 
(16–17åringar) i Tyresö. Antalet 
platser som erbjudits har varierat 
mellan 100 och 246, förlagda 
inom kommunens olika verksam
heter.

Arbetscentrum har under åren 
2005–2013 erbjudit feriejobb åt 
ungdomar. Sommarjobben har 
funnits inom olika kommunala 
verksamheter och i föreningar. 
Antalet sökande har varierat mel-
lan åren, från som lägst 360 (år 
2008) och upp till mellan 400 och 
500 de fyra senaste åren, vilket 
betyder att alla inte har kunnat få 
sommarjobb via kommunen.

För ett år sedan beslutade den 
borgerliga majoriteten i gymna-
sie- och arbetsmarknadsnämnden 
att införa ett nytt system för som-
marjobb i Tyresö. Från 2015 ska 
kommunen följa samma modell 
som tillämpas i Sollentuna och 
som innebär att ungdomarna själ-
va ska söka sommarjobb hos före-
tag eller organisationer i Tyresö. 
Kommunens insats består i att 
ersätta arbetsgivarna för halva 
lönekostnaden.

Kritik mot ny modell
– Vi är kritiska till den förändring 
som genomdrivits, säger Kristjan 
Vaigur, gruppledare för social-
demokraterna i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Den 
kan säkert fungera för de unga 
som själva vet var de ska leta efter 
jobb eller har föräldrar med kon-
takter hos företagare här i Tyresö. 
Det kan bli mycket tuffare för alla 
de som inte har ett nätverk som 

de kan använda föra att hitta som-
marjobb.

En jämförelse mellan olika 
kommuner i länet visar att Tyre-
sö satsat minst på sommarjobb 
åt sina ungdomar och haft lägst 
antal jobb. Nynäshamn med sina 
27 000 invånare fick år 2013 fram 
över 600 jobb jämfört med näs-
tan dubbelt så stora Tyresö som 
samma år fick fram 100 jobb (se 
tabell).

Nynäshamn garanterar jobb 
till alla
– Nynäshamn har förstått vikten 
av att ha sommarjobb och garan-
terar för sjunde året i rad att alla 
som söker även får tre veckors 
sommarjobb. De satsade sex 
gånger mer än Tyresö och fick 
fram sex gånger så många jobb 
som Tyresö, konstaterar Kristjan 
Vaigur.

– I år har sammanlagt 755 
elever i årskurs 9 och på gymna-
siet sökt och fått sommarjobb via 
kommunen! Nytt för i år är bland 
annat att sommarjobbare guidar 
turister och håller datorkurser för 
äldre, säger barn- och utbildnings-
nämndens ordförande i Nynäs-
hamn, Liselott Vahermägi (S).

Jobb till alla i Sundbyberg
I Sundbyberg fick jobbcoacherna 
förra året fram feriearbete åt 650 
ungdomar och i år behövs nästan 
hundra platser till i privat och 
kommunal sektor. Alla som söker 
får en plats, målet är att fler ska 
få in en fot på arbetsmarknaden.

− Att jobba, ta ansvar och få lön 
för sitt hårda arbete är en av de 
bästa erfarenheterna en ung per-
son kan ta med sig in i vuxenlivet. 
I år verkar det dessutom vara fler 
nyanlända som sökt sommarjobb. 

Om det är så, är det väldigt bra; 
sommarjobben blir en väg in i det 
svenska samhället och på arbets-
marknaden, säger Jonas Nygren 
(S), ordförande i kommunstyrel-
sen.

Jobb i topp
Populärast är platserna i dagligva-
ruhandeln, restaurangbranschen 
och detaljhandeln. Hunddagis har 
halkat ner från topp tre till nionde 
populäraste arbetsplatsen. Av de 
kommunala verksamheterna är 
förskola och bibliotek populärast.

– Sommarjobben stärker de 
ungas självförtroende, ger dem 
en merit i cv:t och kunskap om 
hur arbetsmarknaden fungerar. 
Det lär dem att ta ansvar. Det är 
en fantastisk bedrift att vi kan 
garantera sommarjobb till alla 
som söker! säger Cyrus Pairawan 
(MP), ordförande i kompetens- 
och arbetsmarknadsnämnden i 
Sundbyberg.

Första steget ut i livet
De utvärderingar som genomförts 
av olika experter visar att ungdo-
mar ofta hittar sina första arbeten 
efter gymnasiet genom kontakter 
de fått på sommarjobb eller extra-
jobb. Det är ett starkt skäl till att 
vi vill att kommunen ska ge dem 
som vill det, en hjälp till att få ett 
sommarjobb, betonar Kristjan 
Vaigur.

ooo

Så satsas det på sommarjobb runt om i länet
Kommun Befolkning  

2012
Antal platser 

2013
Budget sommar

jobb 2013

Tyresö 44 000 100 600 000
Botkyrka 86 000 1 030 8 000 000
Haninge 79 000 302 2 500 000
Nynäshamn 27 000 624 3 700 000
Sollentuna 66 000 447 2 000 000
Värmdö 39 000 138 1 400 000

Kristjan Vaigur (S).
 FOTO: GUNNAR FRISELL

Tyresö kommun hjälper inte sina ungdomar till att komma överens om anställning i samma utsträckning som 
många andra kommuner i Stockholms län. FOTO: GUNNAR FRISELL

6  MAJ 2015
















Tel: 712 08 58  Vendelsöv. 47  
vid Alléplan i Trollbäcken

Förrätt
» Räkcocktail m hand-
skalade räkor
eller
» Vitlöksbröd m tzaziki
Varmrätt
» Mixgrill m oxfilé & fläskfilé 
eller 
» Laxfile på grönsaksbädd, 
skagen & kokt potatis

eRbjudAnde!

Din servicebutik i Tyresö
Paket

Betal-

tjänst

Massor av 

Godis &

LeksakerFilm

Öppettider Mån-Tor 10-22 Fre-Sön 10-23

Gilla oss på

Facebook

Öppettider: Mån–Tor 10–22, Fre–Lör 10–23, Sön 10–22

Vendelsövägen 89 • Tel 798 99 77 • www.motorallservice.com

Nya mopeder
fr 8 995:-
med 5 års
motorgaranti!

Kvällsöppet till  
kl 20 på måndagar

Vi har även el-mopeder

TROLLBÄCKSDAGARNA
22–24 maj i Fornuddsparken

Prylar till loppisen? Ring Ulf 070-255 72 37,  
Göran 070-678 96 45 eller Karl-Magnus 070-586 68 93

»  CiRkus WiCToRiA föreställning lördag kl.16.00. 
Biljetter 150:- Hemköp och Alléplans Spel & Tobak 
Trollbäckens C och hos Thernlunds Tyresö C.
»  beRgLunds TiVoLi fredag 11.00–23.00, 

lördag 11.00–23.00, söndag 11.00–17.00. 
»  Lions Loppis i Scoutstugan lördag 

11.00–15.00. Tyresö Jazzband spelar från 12.00.
»  ponnyRidning och ansiktsmålning för barn

lördag från 11.00.
»  Lions MiLjösTipendiuM lördag kl 13.00.

Arrangör: Lions Club Trollbäcken    www.lionstrollbacken.se

De senaste åren har Lions Club 

Trollbäcken delat ut mellan 

140 000:- och 200 000:- per år  

till behövande och i form av 
 stipendier inom Ledarskap,  

Kultur och Miljö.

Lions Loppis • Cirkus • Tivoli • kumla Herrgårds Restaurangtält

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö
Telefon 08-712 27 00

http://maklarringen.se/tyreso

Din mäklare  
är närmare  
än du tror!

Lördag 23 maj kl 11:00–
13:00 finns vi på plats  

i Fornuddsparken.

Vi upprepar förra årets 
succé med ponnyridning  

för barnen.  

Välkomna!

Vard 12–18, lör 10–16, sön 12-16  www.holmgrens.eu
Vendelsövägen 17, Tyresö.  08-712 35 95

Säsongens 
utemöbler är 

här!
Välkommen

En bil-
verkstad
nära dig!

Myggdalsvägen 2 
i Tyresö Centrum

08-742 08 09
www.bileliten.se
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Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  Enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
Trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
Gravfältet.

 4.  Näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett 
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Näsby udde.

Brobänkens brygga.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på maj, 
början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. För-
hoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra 
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golf-
banan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga 
vid Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmat-
tan. Vad vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. 
Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommar-
firande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella 
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu 
sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

2

4

23

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

NYHETER

Badstigen – ett riktigt klipp!

1
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Bad

Bad

Bad

11

12

13

14

15

15

15

16

17

18

19

Här finns baden
 1. Gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Näsby udde.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BADFOTO: GUNNAR FRISELL
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www.gourmethuset.com | Tel. 08-798 55 00

Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

1997–2015

Boka vårfest, student & bröllop NU!

Följ med FiskevårdsFöreningen
ut och  kroka strömming vid lura ström
Anmälan till tyresofiske@yahoo.se
För 70 kr ingår plats i båt, fiskeredskap, korvgrillning och 
dricka. Först till kvarn – men föräldrar med barn och de som 
inte fiskat med oss tidigare har förtur. 
vi samlas vid Föreningens tomt på Sparvvägen 2 
kl 10.00 för  avfärd. Glöm inte flytvästen!
» det första fisket sker sön 31 maj kl 10.00–14.00
» det andra fisket sker sön 7 juni kl 10.00–14.00

 Om du har frågor hör av dig till
Dicke 070-533 66 66 eller Börje 070-782 32 77
Sportfiskesektionen i Tyresö Fiskevårdsförening

Tänk på säkerheten när du är på sjön!

strömmingsfiske!

www.tyresofiske.se

Gör något annat 
mellan baden!

På tyreso.se hittar du saker att göra under hela sommaren.
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

TYRESÖ RUNT

Regi:
Örjan Herlitz 
Musikalisk ledning: 
Kina Sellergren

En föreställning med Tyresö Teaterförening på Notholmen i Tyresö slott spark
Biljettf  örsäljning: Klockmaster i Tyresö centrum 
Biljett bokning och informati on: www.tyresoteater.se  

Notholmen
påKalaba

liken
TY

RESÖ

T
E

A
T

ERFÖREN
IN

G

En musikalisk komedi fylld av kärlek, svartsjuka, dramati k och förvecklingar!

Fredag 12 juni 19.00

Lördag 13 juni 16.00  

Söndag 14 juni 16.00   

Tisdag 16 juni 19.00

Onsdag 17 juni 19.00

Söndag 21 juni 16.00 

Måndag 22 juni 19.00

Tisdag 23 juni 19.00

Torsdag 25 juni 19.00

Fredag 26 juni 19.00

Lördag 27 juni 16.00

IT för äldre, EU-projekt med aktiviteter i Tyresö
TN besökte Trollbäckens biblio-
tek och Seniornet Tyresö, för att 
ta reda på vilken kunskap och 
hjälp man som senior kan få om 
informationsteknik.

Måndagar mellan 14 och 16 har 
seniorer från 55+ möjlighet att 
lära sig använda datorn, läsplat-
tan och telefonen till egen nytta 
och nöje. Vi träffade ett antal 
seniorer som lär varandra. Bengt 
Wolff, som är med i styrelsen för 
Seniornet, säger att vi som ”kan” 
lär oss alltid något nytt också.

Seniornet är en ideell förening 
som har klubbverksamhet i hela 
landet. I Tyresö har man funnits 
sedan 15 år tillbaka. Det man lär 
ut är individuellt anpassat och 
man lär i sin egen takt. Man kan 
gå dit tre gånger utan kostnad. 
Sedan kan man gå med i fören-
ingen för 250 kronor om året.

Vi blir väldigt väl mottagna. En 
kunnig hjälper dig med det du vill 
veta.

Gun Lindström fick instruk-
tioner av Bertil Svartvall om hur 
man frilägger ett ansikte från bak-
grunden för att sedan foga in det i 
en annan miljö. Det var ett riktigt 
pillergöra. Elin Kungsberg, över 
80 år, jobbade med att få infor-

mation från ”nätet”. Att kunna 
gå in och titta på Golfklubbens 
hemsida och att hämta recept 
är hon glad över att kunna. Elin 
använder sig av ”LibreOffice”, 
ett gratisprogram, för att skriva. 
”Det har blivit en hobby för mig 
att använda datorn och skriva 
egna små berättelser menar Elin 
Kungsberg. I min ålder är det nog 
inte så många som kan göra det 
jag gör på datorn. Jag vill kunna 
betala räkningar och sköta det 
administrativa och därför har jag 
nyligen skaffat en egen dator”.

Någon tittar på en filmsnutt, en 
annan vill veta hur han får tag på 
sin mailadress som försvunnit.

Gör ett besök på Trollbäckens 
Bibliotek eller i Tyresö Centrum-
bibliotek där får du den informa-
tion du behöver om Seniornet och 
alla olika spännande inlärnings-
tillfällen.

På biblioteket finns ett antal 
datorer som går att låna när de är 
lediga

Webadresser: www.senty.se 
eller www.seniornet.se

ooo

Någon som 
går ut frivilligt i 
det här vädret?

Ja.

Vi har 2.000 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder. 
Ge ett bidrag eller bli medlem, så bidrar du till deras ideella 
arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Läs mer på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Bertil Svartvall, Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff visar idag Gun Lind-
ström, Elin Kungsberg, Maud Hilderman och Lennart Hinze tillrätta i den 
digitala världen. Skriva dokument, göra bankärenden eller avancerad bild-
behandling, allt lär man varandra på Seniornet Tyresö. FOTO: GUNNAR FRISELL

Seniornet Tyresö, äldre lär äldre digital kommunikation och internet.
 FOTO: GUNNAR FRISELL

DATA En miljon svenskar har ett digitalt utanförskap. Folkbiblioteken 
i Sverige ska verka för att öka kunskapen om informationsteknik.
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Adress: Byggnation:
Strandvägen 17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Strandvägen 65 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

Finborgsvägen 11 Bygglov för nybyggnad av en 
bostadshus och marklov för 
anordnande av tillfartsväg och 
parkering

Strandvägen 65 B Bygglov för nybyggnad av enbo
stadshus

Breviksvägen 12 E Bygglov för nybyggnad av enbo
stadshus

Slumnäsvägen 43 A Bygglov för nybyggnad av kom
plementbyggnad

Fornuddsvägen 61 Bygglov för nybyggnad av pump
station

Strandvägen 74 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Tjärnstigen 80 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stödmur och markförändring

ar samt rivning
Lummergången 76 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Beryllvägen 8 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Marsvägen 13 A Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Näckstigen 8 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Sikvägen 12 Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus
Lidvägen 9 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Kråkvägen 16 Bygglov för plank
Ängsvågen 52 Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad
Axvägen 10 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Studiovägen 1 Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad
Ranunkelgränd 7 Bygglov för tillbyggnad av radhus
Bansjövägen 19 C Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Knektvägen 5 B Bygglov för inredande av vind samt utvändig ändring av enbostadshus
Radiovägen 27–29 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Strandvägen 32 Marklov för anordnande av mur
Radiovägen 29 Marklov för schaktning/fyllning av tomtmark/allmän plats
Stenstigen 8 A Bygglov för uppförande av stödmur för pool
Granängsvägen 9 Bygglov för ändrad andvändning samt rivning
Lindalsvägen 69 Rivning av carport

 Lima Städ Service
sedan 1997

ALL TYP AV TRANSPORT • FLYTTSTÄDNING • 
FASAD-TVÄTTNING • BYGGSTÄDNING • ENKLA 

SNICKERI-/MÅLERI-ARBETEN • FÖNSTERPUTS och 
NU ingår i alla våra Städtjänster ENKLA EL-INSTALLA-

TIONER utan extra kostnad (vid 18-månadersavtal).
Utan avtal 400 kr/tim. exkl. för företag. Privata kunder 

utnyttjar rutavdrag. El-material ingår ej. Vi är försäkrade.
Vi utför även demontering, sortering och bortkörning till 

återvinningscentralen.
Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-237 80 58

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FOTO: GUNNAR FRISELL

TYRESÖ RUNT

Bökigt system att boka läkartid
VÅRD Att boka en tid till läkare 
på Bollmora vårdcentral är allt 
annat än lätt. Det har Cris
tina Carlstedts man Krister fått 
erfara.

I mitten av april försökte han boka 
en akut läkartid, då han kände en 
ömmande knöl i halsen. Det skul-
le visa sig både vara krångligt och 
ta mycket tid i anspråk.

Vårdkaoset i Tyresö tilltar. I 
takt med att allt fler flyttar till 
Tyresö har vårdcentralerna i 
kommunen stora problem med 
att tillgodose invånarnas vårdbe-
hov. Bland annat har Bollmora 
Vårdcentral listningsstopp. Det 
innebär att nyinflyttade får stora 
svårigheter att göra sina läkarbe-
sök i hemkommunen.

Nu har Bollmora Vårdcentral 
även slutat med sina Drop in-
tider, som bokades via receptio-
nen, till förmån för ett system där 
de som behöver komma på korta 
akuta läkartider måste boka via 
Mina vårdkontakter på internet.

Tyresö Nyheter erfar att patien-
ter har kommit i kläm när det nya 
systemet med webbokning via 
www.1177.se börjat gälla.

Tålamodsprövande och 
krångligt
Cristina Carlstedt berättar hur 
bökigt det var för hennes man att 
boka en läkartid.

– Krister ringde till vårdcentra-
len och möttes av en telefonsva-
rare, som gav olika knappalterna-
tiv. När han valde ”beställ akut-

tid” rabblades samma uppgifter 
upp igen. Eftersom han aldrig fick 
någon personlig kontakt valde 
han att åka ner till vårdcentra-
len direkt för att försöka boka en 
tid i kassan. Men där fick Krister 
svaret: ” Här kan man inte boka 
läkartider. Du måste ringa mellan 
08.15–09.00 på telefon nummer 
718 72 72”, berättar Cristina Carl-
stedt.

Väl hemma igen, väntade Kris-
ter till nästa dag för att ringa på 
den utsatta tiden och fick då en 
tid till läkare samma dag. Här 
kunde Krister ha fått den vård han 
behövde och bokningsproblemen 
ha fått sitt slut, men inte. Cristina 
fortsätter:

– Läkaren ville att Krister skul-
le boka tid för återbesök efter 14 
dagar. Krister frågade i kassan 
om det gick att boka där, men 
fick till svar: ”Det måste du göra 
hemifrån”. Någon dag efter det 
första läkarbesöket ringde han 
för att boka återbesöket och fick 
då till svar:” Du måste göra det via 
datortiderna, som släpps klockan 
00.00 för akutbesök samma dag”.

Mobil och Datavana krävs
Nu tryter tålamodet för Krister 
som påtalar att det är ett krångligt 
system. Då får han till svar: ”Alter-
nativet är att du kan söka till en 
annan vårdcentral”. Två veckor 
senare försöker Krister boka tid 
via datorn, men upplevde att det 
var svårt att förstå hur man skulle 
gå tillväga. Krister tog hjälp av sin 
fru.

– Istället för att behöva sitta 
uppe till 00.00, som gällde akut-
tider, valde vi alternativet ”beställ 
en tid”. Krister angav att det pas-
sade när som helst och vilken 
läkare han ville träffa. Dessutom 
angav han att det var ok att träffa 
en annan läkare, än den han först 
mött. Han skulle få svar via ett 
sms inom fem dagar. Redan dagen 
efter kom svaret och där stod det 
att han skulle gå in på Mina vård-
kontakter. Då började böket med 
BankID, säger Cristina Carlstedt 
frustrerat och fortsätter:

– När vi väl lyckats logga in på 
Mina vårdkontakter kunde vi läsa 
att det inte fanns en tid att boka 
förrän efter juni.

Då fick Cristina nog. Samma 
natt satt hon uppe till klockan 
00.00 och gjorde valet ”boka tid 
direkt” trots att det inte gällde ett 
akutbesök. Äntligen fick Krister 
en tid på förmiddagen.

Nya bokningssystemet drab
bar äldre mest
– Att boka en läkartid på detta 
sätt anser vi är mycket bökigt. 
Man måste ha BankID och det var 
inte helt lätt att installera det på 
datorn. Att behöva sitta uppe på 
natten för att boka läkartider ver-
kar vara helt uppåt väggarna. Inte 
någonstans på sidan ”Mina vård-
kontakter” angavs något alterna-
tiv till att boka via datorn.

Efteråt har Cristina och hennes 
man återigen ringt och lyssnat av 
telefonsvaren på Bollmora vård-
central.

– Vad vi förstår har boknings-
systemet ändrats efter den fjärde 
maj. I slutet av det mycket långa 
informationsflödet, meddelas det 
att ”Om man inte har tillgång till 
internet, kan man ringa 718 72 52 
mellan klockan 8.15–9.00 för att 
boka en akuttid”. Detta meddela-
des inte på telefonsvararen före 
den fjärde maj.

– Jag antar att det här systemet 
drabbar de äldre och mest vårdsö-
kande allra värst. Om man dessut-
om inte har datavana gör det inte 
saken lättare. Helt klart är att man 
måste vara uthållig och ha gott 
om tid och veta exakt hur man 
bär sig åt för att få en läkartid via 
datorn, menar Cristina Carlstedt.

ooo

Krister och Cristina Carlstedt är starkt kritiska till hur krångligt det är att 
boka läkartider vid Bollmora vårdcentral. FOTO: KAIJSA KEUSCH

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG. 
MED ÖVER 12 000 MEDLEMMAR ÄR SSU EN BETYDANDE 
FAKTOR FÖR ATT FÖRÄNDRA SVERIGE.

438 dagar.
Vår berättelse om storpolitik,   
vänskap och tiden som diktaturens fångar
   
Föreläsning och boksignering av Martin Schibbye
Biblioteket i Tyresö centrum, tisdagen den 26 maj kl. 19.00–20.30. 
Gratis entré. Välkomna!
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SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Lyssna på  
Radio Tyresö
En intervju av Per och Linus 
finns på Radio Tyresö 91,4. Där 
berättar även läkaren Mattias 
Ringh mer om det forsknings
projekt på Centrum för hjärt
stoppsforskning som han driver 
på Karolinska Institutet.

CARSPECT TYRESÖ
Stationen i Tyresö öppnade i 
juni 2010. Det var den första 
privatägda stationen i Sverige 
efter att den statliga bilbesikt
ningens monopol försvann.
Har populär Dropin möjlighet 
– vilket uppskattas av många 
kunder.

På bilprovningen i Tyresö:

Hjältar fick igång hjärtat
Läkaren Mattias:

De gjorde helt rätt!

23-årige Linus Johansson som 
jobbat på Carspect i fyra år var 
ensam på stationen.

– När jag märkte att jag inte 
kunde få kontakt och att kunden 
inte andades normalt så förstod 
jag att det var något allvarligt.

Hade utbildning
Tack vare att Linus hade gått 
en kort utbildning i hjärt- och 
lungräddning sprang han genast 
iväg till grannfirman bredvid för 
att få hjälp och hittade där Marko 
Dahlström på bilverkstaden 
Meca. Samtidigt ringde han larm-
centralen 112.

– Vi kom igång med hjärt- och 
lungräddningen efter 30 sekunder 
från det att han föll ihop, berät-
tade Linus.

Larmcentralen guidade om hur 

de skulle trycka och göra hjärt-
kompressioner.

– Jag pratade med larmcentra-
len medan Marko fick göra kom-
pressionerna. Det var bra för han 
var större och starkare än jag, 
minns Linus.

Det tog bara 7 minuter innan 
brandkåren var på plats. Sedan 
kom även ambulans, akutbil och 
polisbil. De fick igång hjärtat och 
andningen.

På Södersjukhusets medicin-
ska intensivvårdsavdelning togs 
Per om hand av läkaren Mattias 
Ringh som sövde och kylde ner 
honom för att undvika hjärnska-
dor.

Vaknade efter en vecka
Efter en vecka vaknade Per upp 
och kunde själv ringa från sjukhu-

set till både Linus och Marko och 
tala om att han nu mådde bra efter 
omständigheterna.

– Jag och hustrun åkte sedan 
förbi med varsin tårta till killarna 
för att visa vår innerliga tacksam-
het, berättar Per.

På rätt plats
Han har själv inget minne av 
händelsen. Han fick tre knäckta 
revben och har nu en pacemaker 
inopererad. Han jobbar idag full-
tid igen.

– Det bästa är att jag var på rätt 
plats när det hände. Hade jag varit 
ensam hemma eller åkt långfärds-
skridskor hade det slutat illa.

Linus Johansson på Carspect 
är också oerhört tacksam över att 
det gick så bra.

– Det känns jättebra att han 
klarade sig. Det var också tur att 
Marko var på plats. Ett par knäck-
ta revben mot ett liv är ingenting.

ooo

Linus Johansson och Marko Dahlström är riktiga livräddare. FOTO: GUNNAR FRISELL

UTLÅTANDE Pers läkare Mattias 
Ringh (också tyresöbo) som är 
hjärtspecialist, forskare och job
bar på Södersjukhuset, menar 
att killarna på Carspect gjorde 
helt rätt och att Linus och Marko 
räddade Pers liv genom att ingri
pa så resolut.

– Det är extremt viktigt att de som 
är på plats agerar så snabbt som 
möjligt och kommer igång med 
hjärt- och lungräddning på en 
gång när någon får ett hjärtstopp 
och att man får dit en hjärtstar-
tare snabbt.

Hur känner man igen ett hjärt-
stopp?
– Någon som plötsligt trillar ihop 
eller av någon anledning blir med-
vetslös och som inte andas eller 
andas onormalt.

Hur lång tid har man på sig?
– Hjärnan klarar sig utan cirku-
lerande blod i ungefär 5 minuter 
då hjärncellerna börjar ta skada 
av syrebrist. Gör man hjärt- och 
lungräddning så cirkulerar man 
blodet och förlänger tiden tills 
ambulans och sjukvårdspersonal 
är på plats och få igång hjärtat 
igen.

Hur långe ska man hålla på?
– Man ska aldrig ge upp. Det finns 
många fall där man gjort hjärt- 
och lungräddning i 40 minuter 
och man har ändå klara sig. Men 
tiden är extremt viktig.

Hur får man igång hjärtat?
– Med hjärt- och lungräddning får 
man blodet att cirkulera. Har man 
en hjärtstartare kan man skicka 
en strömstöt och på så vis noll-

ställa hjärtat och få igång det och 
få det att slå i sin normala rytm.

Hur gör man rent konkret?
– Man trycker hårt på bröstet 5–6 
centimeter ner under hjärtat 100 
gånger per minut. Om man tänker 
på discolåten ”Staying Alive” så 
blir det rätt rytm.

Vad beror det på att man får 
hjärtstopp?
– Ofta får man hjärtstillestånd pga 
av någon sjukdom i hjärtat, en 
hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller någon 
medfödd anledning.

Varför kyler man ner patienter-
na med hjärtstopp?
– En temperatur på 32–34 gra-
der gör att hjärnan inte skadas i 
samma utsträckning

Var hittar man en hjärtstartare?
– Man kan gå in på www.hjartstar-
tarregistret.se och se var närmas-
te hjärtstartare finns.

ooo

 FOTO: PRIVAT

AKUT Tidigare i år skulle Per från Tyresö, som i juni fyller 60 år, besik
tiga sin bil på det privata besiktningsföretaget Carspect bredvid C3L. 
Plötsligt föll han ihop och hans hjärta stannade.
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FOTBOLL Den sjätte juni, på 
Sveriges nationaldag, spelas det 
första derbyt mellan de två stor
klubbarna i kommunen på nästan 
tre decennier.

Förra gången detta skedde var 
alltså 1986 då båda lagen spelade 
i division 3, på den tiden landets 
tredje högsta serie. Nu spelar 
båda klubbarna i division 4 södra, 
det vill säga på den sjätte nivån i 
ligapyramiden. Då lagen möttes 
1986 så var det ett Tyresö FF som 
hade åkt ur divison 2 (nuvarande 
Superettan) och man tränades 
av en ung Hasse Backe numera 
expertkommentator på Viasat.

Resultaten från 1986 var 1–1 
på Trollbäcken och 4–1 på Boll-
moravallen i Tyresösfavör och 
det var kanske inte att undra på. 
TFF hade ett mycket meriterat lag 
med legendarer som Björn Aver-
näs, Ulf Johnsson, Ronny Anders-
son och många fler. Tyresös blixt-
snabbe forward Danne Fröberg 
vann skytteligan det året på 18 
mål, före Peter Sjunnesson på 17. 
Sammantaget så gjorde TFF hela 
76 mål på 22 matcher och man för-
lorade endast en match. Tyresö 
vann serien (lustigt nog bara med 
två poäng) och gick till kvalspel 
där man oturligt förlorade mot 
IFK Hässleholm. Hanviken ham-
nade i botten av tabellen men kla-
rade sig kvar.

Förutsättningarna inför årets 
drabbning är de omvända. Han-
viken har radat upp segrar och 
ställer upp med ett namnkunnigt 

lag med Mattias Östberg (cirka 
200 allsvenska matcher), Richard 
Jansson som även han spelat i 
Allsvenskan med Ljungskile och 
därefter gjort ett antal säsonger 
i Superettan med Assyriska som 
främsta namn. Lägg till den unge 
bolltrollaren Sebastian Léon som 
kom från Nacka FF i vintras så 
har man ett väldigt starkt mitt-
fält. Tyresö har en ung trupp där 
nästan inga spelare är över 20 år 
och man har trots en bra start 
på säsongen sedan förlorat tre 
matcher på raken. I torsdags så 
tog man dock poäng av Bagar-
mossen/Kärrtorp.

Årets första derby spelas på en 
mer modest nivå men det råder 
inget tvivel om att man ska göra 
allt för att få till en ordentlig folk-
fest. Båda klubbarna samarbetar 
för att så många som möjligt av 
ungdomslagen ska vara där och 
det finns faktiskt 2 500 aktiva 
spelare sammantaget så det kan 
bli rejält med folk. Enligt Mattias 
Tauberman som är ordförande i 
Hanviken så kan det bli så höga 
siffror som 1 200 personer om 
det är bra väder. Oavsett detta så 
kommer det nog att bli betydligt 
fler personer än de normala 60–70 
personer som brukar se lagens 
matcher.

ooo

SPORT/FRITID

Konserterna är gratis, kom i tid
Arr: Tyresö församling
www.tyresoforsamling.se

24 juni
Danser och romanser
Musik av bl.a. Piazolla och Schumann. Kristin 
Uglar, saxofon, Niina Uggeldahl, piano.
Tyresö kyrka kl 19.00

28 juni
Nordiska klanger, Spanska ryt-
mer och Himmelska hymner
Trio Con Brio Stockholm, med Carina 
Cederwall (flöjt), Jan Holmgren (oboe/eng-
elskt horn) och Stig Andersson (piano).
Trollbäckens kyrka kl 18.00

1 juli
Psalmskatten i ny tappning
Svenska Psalmjazztrion, med Jonathan Frit-
zén (piano), Martin Östholm (kontrabas), 
och Niklas Bodin (trummor). 
Tyresö kyrka kl 19.00

5 juli
Folkviseväv av slingor  
med krus, dalakurbitser och 
orgelbrus
Roland Forsberg, orgel.
Trollbäckens kyrka kl 18.00

8 juli
Visor, filmmusik och jazz,  
Gunnar Lundén-Welden 100 år
Ylva Lundén-Welden (viola, flöjt och sång), 
Staffan Lundén-Welden (Valthorn), Petter 
Carlson Welden (piano, valthorn), Johan 
Strindberg (Kontrabas).
Tyresö kyrka kl 19.00

12 juli
Från Barock till Jazz
Inblick i trumpetens underbara värld med 
inslag av folkmusik och musikal. Jonas 
Palsten (trumpet), Clas Grumer (trumpet), 
Lena Magnusson (piano och dragspel).
Trollbäckens kyrka kl 18.00

15 juli
Oskar Tjäder piano
Ung och lovande pianosolist framför gamla 
och nya klassiker.
Tyresö kyrka kl 19.00

19 juli
Sånger vid skymningen
Hanna Wåhlin (sopran) och  
Roland Möhle (piano).
Trollbäckens kyrka kl 18.00

22 juli
Musiken som helande kraft
Klingande friskvård med Duo Francett, 
Susanne Francett (sång och violin), och Erik 
Francett (kontrabas).
Tyresö kyrka kl 19.00

26 juli
Från jazzens pärlor  
till Jussis höjder
Mikael Stenbaek (tenor), och  
Daniel Stenbaek, (piano).
Trollbäckens kyrka kl 18.00

29 juli
Allt vad hjärtat kan begära
Sommarmusik med Duo Aurora,  
Mikael Børresen (klarinett), och  
Walter Berggren (orgel).
Tyresö kyrka kl 19.00

2 augusti
Från Bach till Jazz
En konsert med Tomas Janzon tillägnad  
den svenska sommaren, med inslag av 
svensk folkton och med improvisation  
som röd tråd.
Trollbäckens kyrka kl 18.00

5 augusti
En natt på Ann-Cora Bar 
Festlig avslutningskonsert med Cora  
Adolfsson (sång), och Ann Adolfsson  
Eiderfors (piano).
Tyresö kyrka kl 19.00

9 augusti
I syrenernas tid och  
gullregnens månad
Jazz-Visa-Poesi med sångerskan Monica 
Borrfors, och pianisten Gösta Nilsson.
Trollbäckens kyrka kl 18.00

Välkommen till Sommarmusiken i Tyresö 2015!

Alla fick inte ansvarsfrihet

Tyresö Nyheter ställer frågorna 
till Bosse Furugård som är revisor 
i Tyresö FF.

Hans Lindberg får alltså inte 
ansvarsfrihet av årsmötet. Det 
låter rätt allvarligt?
– Det är mycket allvarligt och som 
tur är, första gången det händer i 
Tyresö FF:s historia.

Vad är det exempelvis som han 
har gjort?
– Hans Lindberg har suttit som 
ordförande i både Tyresö FF och 
Tyresö Fotboll AB vilket inte är 
lämpligt. Han har i sin egenskap 
som ordförande för Tyresö FF 
gjort borgensåtaganden för Tyre-
sö FF gentemot Tyresö Fotboll 
AB vilket kostat Tyresö FF mil-
jonbelopp. Detta har dessutom 
gjorts utan att informera övriga 
ledamöter i styrelse. Det är ytterst 
olämpligt att som ordförande 
fatta beslut av denna dignitet utan 
att informera och diskutera med 
den övriga styrelsen.

Varför är det olämpligt att vara 
ordförande i både Tyresö FF och 
Tyresö FF AB (damfotbollens 
aktiebolag) samtidigt?
– En av svårigheterna är att hålla 
isär de olika rollerna vilket hade 

varit nödvändigt i viktiga frågor 
och uppgörelser mellan förening-
arna.

Vad ansåg Hans Lindberg själv 
om det att han inte fick ansvars-
frihet?
– Har inte hört något av Hans 
Lindberg på länge. Då han dess-
utom inte deltog i årsmötet så 
verkar han inte vara intresserad.

Tänker ni vidta rättsliga åtgär-
der mot Lindberg?
– Det är en fråga för den nya sty-
relsen.

Enligt Christer Themner, ny ord-
förande i Tyresö FF, så är det 
knappast värt att starta en rätts-
process mot Hans Lindberg även 
om det rör sig om miljonbelopp. 
Trots detta stora avbräck så kom-
mer inte klubbens kärnverksam-
het att skadas av det inträffade.

– Vi fortsätter som vanligt med 
vår satsning på ungdomslagen, 
säger Christer Themner.

ooo

FOTBOLL I ett tidigare nummer av Tyresö Nyheter angavs felaktigt att 
hela den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet vid föreningens årsmöte. 
Detta var inte helt korrekt då den tidigare ordföranden Hans Lindberg 
inte beviljades ansvarsfrihet. Man ansåg att han handlat utanför sina 
befogenheter. Ett ganska ovanligt beslut.

Hans Lindberg beviljades inte ansvarsfrihet. FOTO: GUNNAR FRISELL

Första tyresöderbyt på 29 år
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Fritidsledaren Eddy Nzeyimana 
har jobbat i Tyresö i två år och 
trivs jättebra. Han tränar bland 
annat barn i fotboll och i den nya 
sporten Parkour på Stimmets 
skola.

I ett program på Tyresöradion 
berättar han om hur han lycka-
des fly från kriget i sitt hemland 
Burundi där han förlorat stora 
delar av sin familj och hur han 

lyckats skapa sig en ny tillvaro i 
Sverige med sin fru och tre barn.

Han vill nu göra skillnad för 
andra ungdomar som bär på svåra 
trauman och ger idag råd hur man 
bemöter bland annat ensamkom-
mande flyktingbarn.
Programmet finns på tyresoradion.
se och hörs på 91,4 MHz fram till 
31 maj 

KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion  
– kom med bland oss vänner!

Lyssna på  
Tyresöradion  

på din smarta telefon
Ladda ner appen Tyresöradion  

till iPhone eller Android

PIPPIS FÖDELSEDAG
Torsdag 21/5 hela dagen. Vi firar 
Pippis födelsedag med böcker, täv-
lingar, lekar och pyssel. Välkomna 
till biblioteket i Tyresö centrum, 
Trollbäcken och Strand. Arr: Tyresö 
kommun.

VÅRSHOW
Fredag 22/5 kl 19, lördag kl 14 
och kl 17. Kulturskolans dansele-
ver bjuder på en fartfylld show på 
Forellscenen. Entré 30 kr. Förköp via 
www.tyreso.se/biljetter eller Service-
center i Tyresö centrum. Arr: Tyresö 
kommun.

TROLLBÄCKENDAGARNA
22–24/5, kl 11–23. Cirkus, tivoli, 
loppis, ponnyridning och Lions 
miljöstipendium. Arr Lions Club Troll-
bäcken.

MEDELTIDSDAGAR
Lördag 23/5 söndag 24/5 kl 
11–17. Familjedag med tornespel, 
marknad och spektakel. 
Mat och café. Plats: Lilla Tyresö 
Kyrkvägen 5. Biljetter Vid entrén: 
100 kr vuxen, 50 kr barn upp till 18 
år. Under 4 år gratis. Rabatterat pris 
vid förköp via www.tyreso.se/biljet-
ter eller på Servicecenter i Tyresö 
centrum. Arr: Tyresö kommun.

VANDRING
Onsdag 27/5 kl 18.30. Vandring i 
Tyresö Brevik. Vandring 2 i boken om 
Brevikshalvön. Samling vid Breviks-
vägen 193 – korsningen Breviksli-
den. Guidning vid den tidiga bebyg-
gelsen vid sekelskiftet 1800/1900. 
Buss 875 Fr Tyresö C 17.32. Byte 
till 815 vid Lagergrens väg. Arr: 
Tyresö Hembygdsförening.

SOMMARKOLLO PÅ KULTURSKOLAN 
Nu kan du anmäla dig till som-
marens populära dagkollo! Under 
vecka 32 eller 33 kan du vara med 
och skapa en musikal. Sommarkol-
lot är öppet för barn och ungdomar 
mellan 9–13 år. Välkommen med 
din anmälan senast den 17 juli. 
Begränsat antal platser. Tider: 4–7 
augusti eller 11–14 augusti, kl 
10–16. Plats: Tyresö kulturskola, 
Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus A. 
Deltagaravgift: 600 kr. Information: 
Karin Lingtorp-Andersson tel 073-
324 65 00 Arrangör: Tyresö kom-
mun, kulturskolan.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Nu är han fri från droger

I Facebook-gruppen ”Alla vi 
som är uppväxta i Tyresö” var 
det många som tyckte att Tyre-
söradion skulle intervjua Stickan 
Andersson som har haft ett tufft 
och hårt liv.

Hans öknamn var ”Hästen” när 
han växte upp i Tyresö på 60-talet. 
Han började röka cigaretter redan 
i första klass, rökte hasch när han 
var 9 år, sniffade thinner och pro-
vade på alkohol och tog sedan 
droger från det han var 13 år. Bör-
jade injicera amfetamin när han 
var 18.

– I början när man testar droger 
får man ju positiva upplevelser av 
drogen, men sedan måste man ta 
mer och mer droger för att må 
normalt.

Trots sitt missbruk lyckades 
han ändå tidigt skaffa sig ett fler-
tal jobb. Han har jobbat på OK, 

varit sopåkare och jobbat flera 
år på bowlinghallen vid Nyboda 
skola. Efter att han blivit drog-
fri fick han jobb som vaktmäs-
tare och tekniker på Komvux och 
lyckades samtidigt utbilda sig på 
C3L till nätverkstekniker.

– Tack vare rektor Ebba Tre-
skelin på C3L fick jag chansen att 
få en bra utbildning, säger han i 
radioprogrammet.

För sin f.d. skolkamrat Ann 
Sandin-Lindgren berättar han på 
Radio Tyresö om sitt liv och hur 
han lyckats göra sig fri från alko-
hol och droger och starta ett nytt 
liv. Numera är han IT-tekniker för 
X-Cons, en organisation som hjäl-
per f.d. fångar att starta ett nytt 
liv.
Programmet finns på tyresoradion.
se och hörs på 91,4 MHz fram till 
31 maj

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3

Sjuka barn måste stanna hemma!

Det menar Rita Axelsson Florio 
som arbetar som hälsokommuni-
kationskonsult. Hon är utbildad 
tandläkare, organisationskon-

sult, marknadsekonom och frisk-
vårdskonsult och brinner verkli-
gen för hälsa och utbildning.

Genom sin egen verksamhet 

arbetar hon med olika projekt i 
syftet att sprida god hälsa:

– Sverige är ett föregångsland 
när det gäller munhälsa och har 
lärt alla barn hur man borstar tän-
der och slipper karies. Nu måste 
man lära sig hur man undviker att 
sprida infektioner på förskolor 
och skolor, säger hon i en intervju 
på Radio Tyresö till Ann Sandin-
Lindgren.

Hon berättar i programmet om 
hur hon i Brasilien, där hon växte 
upp, såg Sverige som ett föredö-
me och hur hon träffade sin stora 
kärlek Torbjörn som var med på 
en stor internationell kongress 
som hon organiserade.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 MHz fram till 7 juni

En ny start i Sverige

Hanvikens veteraner

Vart tar alla duktiga idrottsmän 
vägen när den aktiva tävlingsti-
den är över? Jo, de blir tränare i 
många år. Sedan bildade några 
Hanvikens veteraner, som träffas 
varje månad och tar långa prome-
nader med efterföljande lunch i 
glada vänners lag. Eller också del-

tar man endast i lunchen och har 
kul ihop. Det berättar Allan Blom-
quist, Gösta Falk, Alf Glesing och 
Hasse Gynge för reporter Gunnel 
Agrell Lundgren på Tyresöradion.
Programmet finns på tyresoradion.
se och hörs på 91,4 MHz fram till 
31 maj
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Rätta lösningen på kryss nr 3, 2015.
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Kryss nr 4  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
10 september 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2015
1:a: Ralph Willers, Sikvägen.
2–5: Marie Öquist, Gudöterrassen.
Lars Envall, Kartvägen Söderby.
Ingrid Wredlert, Hästskovägen.
Monica Arneson, Sikvägen.

KULTUR/NÖJE

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du 
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta 
något om motivet?

Märk svaret 
”Bildgåta nr 4” 
och skicka senast 
den 10 september 
2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Tilde!
Bildgåta nr 3 löstes av Tilde 
Severinson, Långsjövägen:
”Bilden i nyckelhålet är den 
relativt nya lekparken vid 
hissen inne i Tyresö Centr-
um. Mina kusiner älskar att 
gå dit när jag är barnvakt 
åt dom, sen brukar vi köpa 
glass i glassbaren längre 
bort.”

FOTO: GUNNAR FRISELL

FOTO: GUNNAR FRISELL

Förskolorna ställer ut

KONST Just nu och fram till den 22 maj 
pågår en utställning i Tyresö konsthall i bib-
lioteket i Tyresö centrum. Det är de kom-
munala förskolorna som ställer ut delar av 

sin verksamhet som visar på hur man arbe-
tar i en förskola som inkluderar alla med 
mottot ”alla är olika men lika bra”.

ooo
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AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (under april) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad

– säkert och bekvämt!
Fråga oss om priser!

Däck hotell

Din 
närmaste

Mitsubishi-
verkstad

SPORT/FRITID

FOTBOLL Hanvikens SK går som 
tåget i söderfyran och på sön
dagseftermiddagen så gick man 
upp i ensam serieledning, efter 
en komfortabel 6–0 seger mot 
bottenlaget Gunners United.

Matchens första 20 minuter var 
inte speciellt imponerande från 
något av lagen men ett skott uti-
från som ändrade riktning på en 
Gunnersförsvarare och fullstän-
digt ställde gästernas målvakt gav 
HSK lite arbetsro.

Snart så trillade bollarna in och 
fram till pausvilan så hade man en 
ledning med 4–0.

Resten av matchen blev en 
transportsträcka och Gunners 
hade inte mycket att säga till 
om. Arkitekt bakom segern var i 
mångt och mycket Richard Jans-
son som med ett mål och tre assist 
gjorde en av sina bästa matcher 
för säsongen.

Tre assist och ett mål är ganska 
bra utdelning?
– Ja det får väl vara okej för den 
här matchen.

Du var ju väldigt aktiv och låg 
bakom mycket idag.
– Ja jag kände mig pigg. Jag har 
åkt på mycket sjukdomar och 
sådant men nu har jag tränat i två 
veckor och jag kände mig pigg. Ja 

hela laget var piggt idag. En riktigt 
bra laginsats måste jag säga.

Nu gick ni upp i serieledning. Är 
det något ni varit förberedda på?
– Nej vi har ett bra lag med en 
stark offensiv och en stabil back-
linje sedan så vill vi ju vinna varje 
match så vi får se hur långt det 
räcker.

Du är ju själv före detta mittback 
men nu spelar du helt plötsligt 
yttermittfält. Varför då?
– Jag har spelat mittback så länge 
nu så jag kände att jag gjort mitt 
där. Det är mycket roligare att 
spela offensivt och jag trivs med 
det, men vill de att jag ska spela 
mittback så gör jag det.

Det kanske kommer svårare 
matcher där ni måste täppa till 
lite därbak?
– Nej det tror jag inte killarna gör 
det så himla bra där bak att det 
ska inte att behövas.

I och med segern så gick alltså 
HSK upp i serieledning då Häger-
stens SK bara fick oavgjort hemma 
mot Mälarhöjdens IK. Hägersten 
tog ledningen i 87:e minuten, men 
Mattias Larsson i MIK, slog en 
frispark direkt i mål då endast en 
minut återstod av matchen.

ooo

Hanviken – ett 
lag att räkna med

Från och med fredagen den 22 maj kan skivan med  
låtar av Ted Gärdestad beställas på eriklinder.com.
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