
Skattehöjning?
n De äldre blir fler och fler i 
Tyresö. Därmed ökar kostna-
derna för äldreomsorgen och 
Moderaterna flaggar för en 
skattehöjning. Sid 3

Diamant till salu
n Oro för framtiden hos flera 
av de boende på Diamanten 
sedan Tyresö bostäders oeni-
ga styrelse beslutat att sälja 
området. Sid 5

Folkstorm
n Mycket kritik finns mot 
kommunens hantering av 
detaljplanen vid Nyfors. 
Främst gäller kritiken att 
inte genomföra en kulturhis-
torisk inventering av Häll-
berga. Sid 7

I apparnas värld
n På C3l utbildas eleverna i 
utveckling av applikationer 
för smarta telefoner och läs-
plattor. Utbildningen är en 
succé. Sid 9

Stora krimdagen
n Tyresö gymnasium satsar 
på kriminalvetenskap. I 
januari var det ett event där 
den nya profilen visades 
upp.  Sid 10

Bidragslinjen
n Borgerlig arbetsmark-
nadspolitik riskerar att göra 
126 tyresöbor bidragsbero-
ende visar en färsk LO-rap-
port. Sid 16

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Hemliga dokument 
n I hemliga dokument som Tyresö 
Nyheter tagit del av framgår det 
att besluten om att låta kostnader-
na för upprustningen av Nyboda 
skola skena, fattades av en hemlig 
grupp utan demokratisk insyn. Den 

numera upplösta gruppen bestod 
av de ledande borgerliga politi-
kerna med kommunalrådet Fredrik 
Saweståhl (M) i spetsen. Projektet 
blev minst 70 miljoner kronor för 
dyrt och dessutom gjorde det en 

ett år gammal investering på 30 
miljoner värdelös. Revisorernas 
kritik är monumental men det 
tycks inte beröra majoriteten. 
Kommunfullmäktige kommer att 
behandla rapporten.  Sid 6

… lånar av 
Ferlin .
     Sid 2

Bollmoran …

NR 1 H februari 2013 H 1972–2013

I dessa dokument avslöjas det att besluten fattades utan demokratisk insyn av Tyresös borgerliga politiker. Foto: Gunnar InGemarSSon

Billigt blir dyrt
n När billiga hyresrätter säljs ut för att delfinansiera byggandet 
av nya blir det många förlorare. De unga tyresöborna är troligen 
de största eftersom den bostadsmarknad som står tillbuds för 
deras plånböcker blir mindre och mindre. Med bara dyra bostä-
der tappar Tyresö de unga. Ledare, sid 2

nånannanismen råder
n Det är alltid någon annans fel när det när den moderata politi-
ken inte fungerar. Det gäller i Sverige när det görs usla affärer. 
Det gäller i landstinget när sjukvården inte fungerar och det gäl-
ler i Tyresö när exempelvis lärartätheten sjunker. Ingen moderat 
politiker tar då ansvar. Debatt, sid 4

”Många efterlyser 
bättre möjlighe
ter för kultur
aktiviteter.”
Alfonso Morales,  
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



Noterat

I Tyresö står över 19 000 personer i bostads-
kö. Många är de ungdomar som längtar efter 
att få flytta hemifrån till sin första lägenhet. 

Kötiden är lång och bostäderna som Tyresö 
Bostäder och Akelius har att fördela är inte 
många. Vid Tyresö Bostäders senaste nyproduk-
tion var det 1200 sökande till 83 lägenheter.

Det sliter på en familj när de hemmaboende 
barnen passerat 20 år med råge och inte får 
chansen att flytta hemifrån. Vad behöver då 
göras? Naturligtvis måste fler lägenheter nypro-
duceras. I Tyresö kommun planeras ett bostads-
byggande på 2 700 nya bostäder fram till 2022. 
Det är bra men det blir knappast bostäder som 
också de unga kan efterfråga. Bara 250 hyresrät-
ter finns i planerna.

Det är också viktigt att alla olika upplåtel-
seformer finns i våra olika kommundelar. Idag 
finns det delar av Tyresö som är segregerade. 
Bara äganderätt eller bara hyresrätt är segre-
gation. Det finns också behov att på äldre dar 
kunna hyra sin bostad i en hemtam miljö. Det 
tar planering i Tyresö ingen hänsyn till. Det finns 
nämligen delar av vår kommun där man inte kan 
hyra sin bostad. Detta kan politiken och god 
samhällsplanering göra något åt.

En stor andel av hyresrätterna i Tyresö har 
också försvunnit genom ombildningar till 
bostadsrätter. Utan dessa skulle det finnas över 
1 100 fler hyresrätter i kommunen. Och alla 
dessa skulle vara bland de billigaste bostäderna 
i Tyresö. Här skulle många unga haft råd att bo.

I Stockholm har Moderaterna glatt sålt ut 
område efter område. För vissa har det innebu-
rit att kommunen berikat dem rejält. För andra 

har den ekonomiska utvecklingen inte varit lika 
gynnsam. Men för de som står i bostadskö har 
det alltid blivit en förlust.

Vad händer då i Tyresö? Jo, nu föreslår de 
borgerliga partierna med moderaterna i 
spetsen att över 150 lägenheter på Dia-
mantgången i Öringe ska säljas ut. Det 
är ett mysigt sjönära område, med små 
gårdsformationer och ett lägenhetsbe-
stånd från 1:or till 5:or. Ett område med 
ganska låga hyror. Det säljer man nu ut, 
för att bygga ett nytt område i centrala 
delarna av Tyresö med höga hyror.

Var finns det kloka i att sälja ut billiga hyres-
rätter för att bygga nya dyra? Kan någon för-
klara det kloka i att minska antalet hyresrätter i 
en region som behöver tillflyttande arbetskraft? 
Kan någon förklara varför det i det här landet en 
gång i tiden, när vi var mycket fattigare – fanns 
en idé om den goda bostaden för alla och nu inte 
verkar ha en enda idé?

Försäljningen av lägenheterna på Diamanten 
kommer kanske att bli en förlustaffär för kom-
munens eget bostadsbolag Tyresö Bostäder. I så 
fall kommer notan att dyrt att få betalas av övri-
ga hyresgäster i bolagets bestånd och i slutän-
den kan alla Tyresös skattebetalare drabbas.

Förlorare blir också alla ungdomar som tap-
par många billiga hyresrätter. Förlorare är också 
barnfamiljer utan stor plånbok som inte kan få 
en mysig hyresrätt och förlorare är företagen i 
Tyresö eftersom färre hyresrätter kan erbjudas 
inflyttande arbetskraft.

ooo

I Tyresö finns det för få hyresrätter. Det gör det svårt för ungdomar att flytta 
hem ifrån. En rörlig arbetsmarknad har också ett behov av fler hyresrätter. Med 
tusentals människor i bostadskön borde det vara självklart att planera för det 
efter frågade. Och framför allt behålla det bestånd som finns. Men den borger-
liga kommunledningen  gör precis tvärt om. I planerna för nytt bostadsbyggande 
är färre än tio procent hyresrätter och dessutom beslutar man att sälja ut ett av 
Tyresö bostäders attraktivaste områden till bostadsrätter.

Tyresö kommuns revisorer har granskat hanteringen av 
Nyboda skolas ombyggnad. Kritiken är av sällan skådat slag 
men kommunalrådet tycks inte förstå allvaret. Kommunsty-
relsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) gav i kommunfull-
mäktige uttryck för sin arrogans med följade ord:

”Jag bara väntade Jerry på att du skulle lyckas hänvisa till 
den här revisionsrapporten också. Den är rätt fantastisk. Jag 
har läst den. Nu har också tagits fram ett svar på den. Det 
kommer ni säkert att tycka är fantastiskt också. Det är bara 
tråkigt att professionella människor, som den här revisorn, 
väljer att agera på ett sådant här sätt. Det är under all kritik. 
Detta kommer naturligtvis på alla sätt att framföras till PwC. 
Han uttalar sig om saker han överhuvudtaget inte är kompe-
tent att hålla på med”.

Saweståhl verkar tro att det är kommunstyrelsens reviso-
rer. I själva verket är det ju kommunfullmäktiges revisorer 
som har uppdraget att kontrollera kommunstyrelsen. Och det 
verkar ju behövas.

ooo
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Var ska 
ungdomen bo?

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Grämelsens son
på iPhone
smädar Hans, smädar Greta.
Sociala, ja-ha
asociala, tycker ja´
borde medierna heta.
Ge mig ett rimord på människosyn
för den som alltid vill va anonym
och som hånar i natten den sena
förklädd på en okänd distans.
Ändå syns att han har mellan bena
nånting, kan det vara en svans?

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

SKATT 2009 sänktes skatten i 
Tyresö med 15 öre. Men nu visar 
kommunen på att den istället 
kan komma att behöva höjas 
i framtiden. Orsaken – alltfler 
äldre invånare i Tyresö kommun 
och därmed större krav på äldre-
omsorgen.

I debatten inför folkomröst-
ningen om äldreavgifterna var en 
åldrande befolkning och ökande 
kostnader för äldreomsorgen ett 
argument för de som ville höja 
avgifterna. Den utredning som 
nu presenterats visar dock att 
avgiftshöjningen inte kommer 
räcka till mer än 0,4 procent av de 
ökande kostnaderna. Det kom-
mer alltså behövas andra insatser 
för att kunna klara en bra kvalitet 
i äldreomsorgen.

Det är de riktigt gamla som blir 
alltfler. De över 80 år beräknas 
öka från 1 400 till drygt 3 000 per-
soner. Kostnaden för kommunen 
beräknas då öka från 235 till 560 
miljoner kronor.

(M) flaggar för skattehöjning
Det är därför Moderaterna i Tyre-
sö nu flaggar för skattehöjningar. 
Skulle de ökande kostnaderna 
helt täckas med skatten skulle 
den behöva höjas med 1 krona 
och 40 öre (vilket alltså är 1,4 pro-
centenheter av din inkomst).

Samtidigt ska det noteras att 
med fler äldre får Tyresö behålla 
100 miljoner mer från det kom-
munala skatteutjämningssyste-
met samt att 106 miljoner av de 
ökande kostnaderna beror på all-
män prisutveckling – vilken nor-
malt kompenseras av ökade skat-
teintäkter till följd av lönetillväxt. 

Ökningen i reala termer är alltså 
snarare från 235 miljoner till 354 
miljoner kronor.

Inte heller det är en oansenlig 
summa och det kommer säkert 
kräva en hel del av kommunen 
för att klara det. Det kommer krä-
vas prioritering av kostnader men 
sannolikt också andra insatser. 
En lättnad för kommunen kan 
komma om man lyckas få fler att 
bo kvar hemma längre.

Annan politik kan spara
I detta har kommunen räknat med 
oförändrade siffror. Samtidigt var 
detta en av de stora frågorna i folk-
omröstningskampanjen. De som 

argumenterade emot avgiftshöj-
ningen hävdade att en lägre avgift 
för hemtjänst skulle senarelägga 
den tidpunkt då äldre behövde 
plats på de betydligt dyrare sär-
skilda boendena. En sådan politik 
skulle kunna spara åtskilliga mil-
joner hävdades det då.

Statsbidrag
En annan lättnad som kommunen 
inte heller räknat med är ökade 
statsbidrag. Det är inte osan-
nolikt att i tider då antalet äldre 
ökar i alla kommuner väljer att 
öka bidragen till kommunen. Lite 
kommer det förstås att variera 
beroende på hur mycket sittande 

regering prioriterar välfärd mot 
skattesänkningar – men att som 
Tyresö kommun räkna med helt 
oförändrade statsbidrag känns 
kanske väl negativt.

Flera varningssignaler
Då kanske inte det inte alls 
behövs någon skattehöjning. 
Samtidigt innebär rapporten till-
räckligt med varningssignaler för 
att förslag om skattesänkningar 
under de kommande åren kan 
komma att bli så gott som omöj-
liga. För vem vill framställas som 
oansvarig när det gäller Tyresös 
ekonomi?

ooo

Läxhjälp på 
biblioteket 
SKOLA Flera kommuner har 
organiserat hjälp med läxläsning-
en.

I Tyresö blir det nu istället 
Röda korset som hjälper ung-
domar att nå målen i skolan. En 
gång i veckan, på onsdagar mel-
lan 15 och 17.30, kan alla elever 
i grundskolan få hjälp och stöd 
med läxor och skolarbeten av 
Röda Korsets personal och kun-
niga läxhjälpare.Hjälpen finns 
på biblioteket i Tyresö centrum 
och det bjuds på mellanmål som 
sponsras av Coop Tyresö.  

ooo

Läs hela världens 
tidningar på biblio-
tekets hemsida
KULTUR Nu finns Library Press-
display på bibliotekets hemsida. 
Tjänsten gör det möjligt att läsa 
cirka 1 700 tidningar och tidskrif-
ter från mer än 92 länder och 48 
språk.
I portalen är alla tidningar en 
exakt kopia av den tryckta och 
kan läsas samma dag som tidning-
en ges ut. I portalen finns även de 
stora svenska dagstidningarna 
Dagens nyheter, Göteborgspos-
ten, Svenska dagbladet och Syd-
svenskan tillgängliga.

2010 föreslog Mathias Tegnér 
(S) i kommunfullmäktige att kom-
munen skulle skaffa tjänsten. Då 
avslogs motionen – men nu har 
det alltså blivit verklighet och 
världen har kommit lite närmare 
Tyresö. 

ooo

Skattesänkningar under de kommande åren kan komma att bli så gott som omöjliga. Foto: Gunnar FrISell

Inga nya skattesänkningar aktuella:

Fler äldre kan öka kostnaderna 
i äldreomsorgen

Fallande kunskapsresultat i Tyresös skolor
SKOLA Allt färre elever i Tyresö 
lämnar grundskolan med betyg 
som ger behörighet till gymna-
sieskolans alla program. Resulta-
ten 2012 är de lägsta på 10 år. 
Nu väcks det krav på politiska 
åtgärder.

2006 var 94,6 procent blev nion-
deklassarna i Tyresö behöriga till 
alla nationella gymnasieprogram. 
Sedan dess har andelen behöriga 
sjunkit alla år utom ett. Och i år är 
det bara 83,5 procent som uppnår 
behörighet till alla program. Till 

viss del beror det på andra behö-
righetskrav – men även om man 
tar hänsyn till det är det betydligt 
fler som inte uppnår behörighet 
till gymnasieskolans nationella 
program.

Resultaten väcker debatt
Det är inte heller ett resultat av 
att lärarna har blivit striktare i 
betygssättning. Det är också färre 
som blir godkända i de nationella 
proven i de viktiga kärnämnena.

De sjunkande skolresultaten 
väcker nu en debatt om hur Tyre-
sö kommun sköter sina skolor 
och hur det investeras i utbild-
ning. Under året har de styrande 
moderata skolpolitikerna hävdat 
att de ökat satsningarna på skolan 
kraftigt. En illustration på det är 
den ofta återkommande uppgif-
ten att skolpengen har höjts till 
65 000 kronor per elev.

Siffror ifrågasätts
Eftersom både hyran och stöd 
till barn med särskilda behov har 
räknats in i elevpengen så har siff-
rorna ifrågasatts som ett sätt att 
få det att se ut som en satsning 
som egentligen bara handlar om 

att flytta kostnader mellan olika 
konton.

– Det är inte genom siffertrix-
ande Tyresös skolor får bättre 
resultat. De siffror som nu kom-
mit visar att Tyresö behöver en ny 
skolpolitik som på riktigt inves-
terar i utbildning, säger Socialde-
mokraternas gruppledare i barn- 
och utbildningsnämnden Martin 
Nilsson, och föreslår samtidigt en 
rad åtgärder.

Kan mycket bättre
– Tyresös elever och lärare kan 
mycket bättre om de får rätt för-
utsättningar. Vi vill minska klas-
serna i de tidiga årskurserna, 
öka tiden som rektorer kan vara 
pedagogiska ledare och tiden som 
lärare kan vara lärare istället för 
administratörer.

– Därtill är det viktigt att bryta 
utvecklingen mot ökande klyftor. 
Därför behöver vi öka stödet, 
genom läxläsningshjälp, sommar-
skola och ökat socioekonomiskt 
stöd, till de som riskerar att inte 
klara kunskapsmålen, avslutar 
Martin Nilsson.

ooo– Bryt utvecklingen mot ökande klyftor, säger Martin Nilsson. 
 Foto: Gunnar FrISell
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Tyresös politiska ledning med moderaterna i spetsen 
har blivit fartblinda. De tar inte ekonomiskt ansvar 
för kommunen. Och blåser det så gömmer de sig 

bakom tjänstemännen. Men det är inte unikt för Tyresö. 
Moderaterna spelar samma fulspel här som deras kollegor 
i landstinget och regeringen.

Larmrapporter regnar över oss om sjukvården i länet. 
Sjukhusens akutmottagningar är överfulla, operationer 
stoppas, personal sägs upp eller säger upp sig själva, 
avdelningar stängs samtidigt som det är rekordsäsong för 
influensa, vinterkräksjuka och RS-virus. I det läget skulle 
politiken såklart ta sitt ansvar och fundera över varför det 
ser ut som det gör. Istället skyller Filippa Reinfeldt på sjuk-
husledningarna. Den pinsamma utförsäljningen av Serafen 
skyller hon på andra tjänstemän.

Regeringen krishanterar på samma sätt. Apoteksutför-
säljningen – som resulterade i betydande försämringar 
för kunderna. Sjukförsäkringen – trots att man kände till 
konsekvenserna drevs försämringarna igenom. Fas 3 – där 
det förekommer rena slavkontrakt. En havererad arbets-
marknadspolitik, vars mest konkreta förslag är att bussa 
arbetslösa till Norge. Usla (milt uttryckt) statliga bolagsaf-
färer. Allt är bra enligt regeringen. Och det som inte är bra 
är inte deras fel, utan någon annans.

I Tyresö är moderaterna inte bättre. I kapitlet vägra-ta-
ansvar-utan-göm-dig-bakom-tjänstemännen ingår allt som 
kan bli obehagligt. Socialnämnden dras med stora under-

skott. Istället för att göra politiska prioriteringar gömmer 
sig politikerna bakom tjänstemän som själva måste besluta 
om vilken verksamhet som ska finnas kvar och vilken som 
ska bort. I barn- och utbildningsnämnden duckar ordföran-
de all kritik, och låter tjänstemän ta ansvar för ett hyres-
sättningssystem som gör att skolorna måste tränga ihop 
elever och lämna andra lokaler tomma. Eller för att storle-
ken på barngrupperna inte minskar. Eller för att Tyresö har 
lägre lärartäthet än andra kommuner.

I kapitlet ansvarslös hantering av kommunens ekonomi 
finns en rad exempel. Kommunala förskolor som privatise-
rats har i bästa fall skänkts bort gratis. Ibland har man av 
ideologiska skäl till och med betalat företaget för privati-
sera kommunal verksamhet, indirekt genom skuldavskriv-
ningar. Revisorerna har vid flera tillfällen kritiserat kom-
munledningen för obefintlig kostnadskontroll. Biblioteket 
i Trollbäcken byggdes om och blev betydligt dyrare än vad 
som var tänkt. Nyboda skola är ett värre skräckexempel. 
Projektet blev minst 100 miljoner kronor för dyrt. Till den 
som förutsätter att moderaterna tar till sig av kritiken från 
revisorerna kan jag meddela att så är inte fallet. Reviso-
rerna avfärdas fullständigt, och skulle projektet göras om 
så skulle de göra likadant igen. Ja, det är sant. (Svaret till 
revisorerna finns att tillgå på kommunens hemsida.)

I trixandekategorin ingår hela folkomröstningen som 
hölls i Tyresö 2012. Här fördes väljarna bakom ljuset med-
vetet genom bland annat frågeställning som inte gick att 
förstå, direkt felaktig information och dessutom kapades 
oppositionens budskap. Trots allt detta trixande förlorade 
majoriteten stort. Och struntade därefter i att ta hänsyn till 
resultatet.

Just nu pågår en lekstuga, och priset är väldigt högt. 
Beslut fattas av några få utan demokratisk insyn. Det blir 
fel och dyrt. Och notan skickas utan skam till tyresöborna.
Anita Mattsson
Oppositionsråd (S)

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
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Foto: Gunnar FrISell

Gamla Simhallen bättre Svar till ”Bussåkare Per”
Har sedan Tyresö fick en egen 
simhall, det vill säga i snart 40 
år, gått och simmat två gånger 
i veckan. Den gamla hallen har 
fungerat bra med utrymmen som 
klarat av att tvätta sig i, bada 
bastu och självklart att simma i. 
Nu har vi begåvats med en ny hall, 
som tyvärr inte klarar av att fylla 
de krav man kan kräva av en ny 
anläggning.

Om man börjar med omkläd-
nadsutrymmet så är skåpen för 
små att hänga kläderna i. De är 
placerade ovanpå varandra i 
rader om 2x8 skåp med en låg 
bänk under med en längd av 4m. 
Om alla skåp blir upptagna har 
var och en 25cm att klä av sig 
på. Då skåp även finns på mot-
stående sida ska, om de är upp-
tagna, 32 personer trängas på ett 
minimalt utrymme. Kläderna kan 
inte hängas in i skåpen då de är 
alldeles för låga, man får stuva in 
dem så gott man kan. I den gamla 
hallen var alla skåp i full höjd och 
bänklängden betydligt bättre. 
Duschutrymmet, med 7 duschar 
och utan tvättbänk, saknar kro-
kar att hänga upp handdukar 
eller väskor på (finns ingen vägg) 
och i passagen, cirka 3 meter lång 
och 1,3 meter bred, från omkläd-
nad till dusch finns dörrar till två 
toaletter, som när de öppnas helt 
blockerar eller slår till de som är 
på väg till eller från duschen. I 
den smala passagen har ett antal 

tätsittande krokar sats upp som 
måste betraktas som ett skämt. 
Ingen handduk hänger fri, de 
täcker varandra. Bastun är stor 
som en ordinär villabastu men 
sämre planerad. Den gamla hal-
len hade (på herrsidan) 2 stycken 
bastur, varav en ungdomsbastu 
och mellan dessa ett relaxrum, 
som var mycket uppskattat. Hela 
omklädnads-, dusch- och bastu-
utrymmena hade rymd och plats 
som var utmärkta.

I själva simhallen saknas en 
trappa för att kunna gå ned i bas-
sängen, det fanns i den gamla 
hallen, förståndigt indragen efter 
ena kortsidan för att inte inkräkta 
på simbanorna. De som inte är så 
rörliga måste nu gå ned på stegar 
eller lyftas i med en kran om de 
ska simma. Vad simsällskapet 
säger om att det inte finns några 
åskådarplatser vet jag inte, men 

även det fanns i den gamla hal-
len. Simbassängen i övrigt är 
helt okey. Vad gäller gymmet och 
rutschkanan kan jag inte yttra mig 
över då jag inte använder dem, 
men de sägs vara bra. En egen-
domlig omständighet är, enligt 
personalen, att bevakningsskyd-
det över de badande är lägre än 
i gamla hallen, som kommunen 
ägde, där hade man högre krav.

Man kan fråga sig varför man 
inte tog vara på erfarenheterna av 
det som var bra i den gamla hallen 
och såg till att göra den nya om 
möjligt bättre. Kommunen, som 
är bunden till ägarna av den nya 
hallen i en långvarig affärsuppgö-
relse med skattebetalarnas peng-
ar, borde ha kontrollerat ritningar 
och funktioner så att anläggning-
en från början fick en funktions-
duglig utformning.
”Besviken motionssimmare”

Äntligen någon som tycker som 
jag, när det gäller buss 840! Ota-
liga är de gånger, som jag ”retat” 
mig på, att denna buss inte stan-
nar vid Sikvägen, som ju är den 
sista utposten före Älta centrum.

Detta fick jag bittert erfara en 
dag i februari på 1990-talet, då jag 
varit på en arbetskonferens på 
Häringe Slott. Det var snöstorm 
och jag hade ett antal tunga pär-
mar att släpa på. Men från Han-
denterminalen gick ju buss 840, 
vilket var perfekt. Funderade på 
att gå av i Tyresö centrum och 
lämna pärmarna på jobbet, men 
med tanke på vädret valde jag att 

åka hem direkt till Sikvägen. I god 
tid trycker jag på stop-knappen – 
inget händer – bussen kör vidare 
till Älta.

Det var bara att gå av där med 
bagaget och det dåliga humöret 
och vänta på nästa buss tillbaka 
till Tyresö centrum. Detta var min 
första resa med 840 och jag trod-
de självklart, att den stannade vid 
Sikvägen.

Sedan dess har det blivit många 
turer bland annat till och från 
Handens sjukhus och varje gång 
önskar jag att bussen skulle stan-
na vid Sikvägen.
”Ej bilburen”

Felvallat i snöyran

Snöröjningen före jul var av 
naturliga skäl inte alltid bra. När 
det under ett dygn kom mer än det 
brukar på en vintermånad medför 
det problem för många. Villaägare 
som nyss skottat rent fick ta en 
vända till då plogbilen passerat. 
Det är irriterande men man kan 
för det mesta ha överseende.

Att plogningen skapade stora 
problem för näringsidkare är svå-
rare att ha överseende med. Jag 
passerade Vendelsövägen med 
restaurang Sjöboden och Pizzeria 
La Fleur en fredagskväll. Parke-
ringen utanför var välskottad och 
tom. Utanför fanns en hög plog-

vall som gjorde det omöjligt att 
köra in. Många bilar som saktat in 
hade fortsatt vidare och därmed 
minskat intäkterna på ett dras-
tiskt sätt.

Tillsammans med en förtvivlad 
krögare lyckades jag stoppa en 
plogare och få honom att ta bort 
snövallen. Det gick fort och lätt.

Borde det inte ingå i snöröj-
ningen att hålla fritt framför våra 
näringsidkare i stället för att 
lämna stora snövallar? Finns det 
månne möjlighet att skriva in i 
kontraktet att hålla fritt framför 
infarter till näringsidkarna?
Gunnar Frisell

Utan snövall går affärerna bättre. Foto: Gunnar FrISell

Nytt är inte alltid bättre, enligt skribenten. Foto: Gunnar FrISell
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Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter 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.

Välkommen att bli

medlem i Socialdemokraterna
i tyresö!

Diamantgången till salu
UTFöRSäLjNiNG En oenig styrel-
se beslutade att sälja Diamanten 
för 225 miljoner kronor. Nu ligger 
områdets framtid i händerna på 
de boende.

Enligt ett beslut i Tyresö Bostä-
ders styrelse är företaget berett 
att sälja Diamantgången för 225 
miljoner kronor. Kritiker menar 
dock att affären inte har någon 
vinnare. Enligt oppositionsrådet 
Anita Mattsson (S) riskerar de 
boende att få högre boendekost-
nader och Tyresö kommun förlo-
rar 152 stycken hyresrätter.

– Invånarna i Tyresö gynnas 
inte av försäljningen. Vi kommer 
att ha färre hyreslägenheter kvar, 
samtidigt som tusentals männis-
kor står i kommunens bostadskö, 
berättar Mattsson.

Många kritiska
Om affären går igenom kommer 
Diamantgången att säljas till 
områdets hyresgäster. Enligt den 
politiska oppositionen förlorar 
dock både de boende och bola-
get på affären. Många boende på 
Diamantgången är också kritiska, 

både till försäljningen som sådan, 
men också till att de återigen 
måste gå igenom en eventuell för-
säljningsprocess. En av dem är 
Kismet Bergström.

– Det är andra eller tredje 
gången, som det här händer. Det 
är stressande. Jag har valt att bo i 
hyresrätt och tycker inte Diaman-
ten ska säljas.

Bristande information
Boende har också klagat på den 
bristande informationen både om 
villkoren i affären och om perso-
nerna som är drivande i bostads-
rättsföreningen.

– I början visste man ingenting. 

Nu finns i alla fall en styrelse med 
namn, men inga adresser eller 
telefonnummer. Jag är rädd att 
detta kan skapa splittring mel-
lan de som köper och de som 
inte har den möjligheten. Vad 
skulle bli bättre? Det här kan inte 
vara annat än drömmen att göra 
ett klipp som styr. De som vill 
detta ser chansen att flytta någon 
annanstans. Det är vad jag tror.

Oenig styrelse
Bolagets styrelse var dock oeniga 
i beslutet. De socialdemokratiska 
ledamöterna, samt styrelsens 
vänsterpartist valde att rösta 
emot försäljningen.

– Vi valde att rösta emot utför-
säljningen, då vi tycker att det 
är oerhört allvarligt att antalet 
hyresrätter i Tyresö minskar. 
Diamantgången är dessutom ett 
välskött och trevligt område som 
passar väl in i bolagets bestånd, 
säger Mathias Tegnér ledamot 
i Tyresö Bostäders styrelse för 
Socialdemokraterna.

– Affären kommer dessutom 
minska direktavkastningen och 
avkastningen på eget kapital i 
bolaget. Tyvärr verkar borgerlig-
heten igen ha börjat med ideolo-
giska försäljningar, avslutar Teg-
nér (S).

ooo

– Jag har valt att bo i hyresrätt och tycker inte Diamanten ska säljas, säger Kismet Bergström. Foto: Gunnar FrISell

Kismet Bergström. 
 Foto: Gunnar FrISell

Dags att söka 
sommarjobb
ARBETE Mellan den 18 och 31 
mars kan kommunens 16- och 
17-åringar söka sommarjobb hos 
Tyresö kommun.

Det finns jobb inom äldre- och 
barnomsorgen samt inom park 
och vaktmästeri. Det kommer 
dock bli svårare att få jobb i år. 
Det är inte bara konjunkturen 
som sviker ungdomarna. Även 
Tyresö kommun minskar antalet 
platser. 2010 erbjöds 250 ungdo-
mar sommarjobb. 2011 och 2012 
var det 150 som fick sommarjobb 
men 2013 har kommunen bara råd 
med 100 platser.

ooo

Datorer till Nyboda 
skola
SKOLA Som en del av nystarten 
för Nyboda skola var tanken att 
varje elev som en del av under-
visningen skulle ha en egen dator. 
Det var ett löfte till eleverna vid 
höstterminens start.

Efter strul med upphandling 
och försäkringsregler är nu löftet 
till sist på väg att uppfyllas. Till 
sportlovet har eleverna utlovats 
en leverans.

Ny näringslivschef 
i Tyresö
NäRiNGSLiV Gunilla Berg, som 
tidigare har varit företaglots kom-
mer nu att kombinera detta upp-
drag med att vara kommunens 
nya näringslivschef i en heltids-
tjänst.

–  Det ligger mig varmt om hjär-
tat att få träffa många företagare 
inom kommunen. Jag kommer 
att lägger ner mycket av min tid 
på att lyssna och träffa Tyresös 
företagare, säger Gunilla Berg på 
kommunens hemsida, tyreso.se.

ooo

Viktig verksamhet försvinner när kommunen sparar
EKONOMi Socialförvaltningen 
har dragits med ekonomiska svå-
righeter, och gick i år in med en 
underfinansiering av verksamhe-
ten med drygt 20 miljoner kronor.

Allianspolitikerna i nämnden har 
dock inte fattat några beslut om 
vilken verksamhet som ska prio-
riteras utan överlåter samtliga 

besparingsbeslut till tjänstemän-
nen. Bland de verksamheter som 
troligtvis får stryka på foten är 
elektronikåtervinningen, Steget 
och Uppsökande verksamhet.

– Det är bedrövligt, säger 
Susann Ronström, gruppledare 
för socialdemokraterna i social-
nämnden. Vi politiker har bestämt 
att det här är viktig förebyggande 

verksamhet, och då måste vi avsät-
ta de resurser som krävs.

Steget är en skola för barn med 
speciella behov, och alternativen 
är nu antingen vanlig klass eller 
dyra externa placeringar i andra 
kommuner. Idag är endast hälften 
av platserna på Steget belagda.

– Det beror inte på att platserna 
inte behövs, säger en socialsekre-

terare som TN pratat med. Det 
handlar snarare om att vi har så 
hög belastning att vi måste prio-
ritera de yngre barnen och akuta 
ärenden. Man hinner helt enkelt 
inte med att utreda skolgång för 
de äldre barnen, och alltså place-
ras inga nya barn på Steget.

Den uppsökande verksamhe-
ten har bantats i flera omgångar. 

Av de två tjänster som funnits 
senast togs den ena bort förra års-
skiftet. Nu försvinner den andra.

– Det är ytterligare exempel 
på viktig förebyggande verksam-
het som i långa perspektivet är 
lönsamt att satsa på. Man måste 
ha siktet inställt lite längre, säger 
Susann Ronström.

ooo
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POLiTiK Tyresö Nyheter kunde 
i förra numret berätta om rev-
visionens hårda kritik mot kom-
munens hantering av Nyboda 
skola som ledde till att skolan 
blev minst 70 miljoner kronor 
dyrare samtidigt som gjorda 
investeringar för 30 miljoner fick 
kasseras efter bara ett år.

Nu har kommunens ledande 
tjänstemän och politiker svarat 
på kritiken. De ansvariga tycker 
att kritiken är felaktig – men 
medger samtidigt brister. I svaret 
avslöjas också att det var en slu-
ten grupp av politiker från Mode-
raterna, Folkpartiet, Centern och 
Kristdemokraterna som fattade 
alla avgörande beslut.

Sällsynt kritisk granskning
Debatten om att nya Nyboda 
skola blivit nästan dubbelt så dyrt 
som planerat har varit mycket 
omdiskuterat i Tyresö. Strax 
innan jul redovisade revisorerna 
en sällsynt kritisk granskning. I 
korthet kritiserades kommunen

 ■ för att ha haft dålig koll och 
dokumenterat investeringsbe-
sluten alltför dåligt vilket gjort 
skolan dyrare,

 ■ planerat investeringen så att 
investeringar som gjordes året 
innan fick kasseras samt

 ■ att ha planerat så dåligt att 
skolan blev alltför stor – vilket 
inneburit att ett våningsplan 
hittills har stått tomt.

Nu har kommunledningen i form 
av de styrande politikerna från 
den politiska majoriteten och 
tjänstemännen fått svara på kriti-
ken. Tyresö Nyheter har tagit del 

av svaret och det innehåller en hel 
del nyheter.

Fattade beslut i slutna rum
Att besluten har dokumenterats 
för dåligt håller kommunens led-
ning med om. Samtidigt avslöjar 
de nu för första gången att majo-
ritetspartierna kände till och fat-
tade beslut i slutna rum. Eftersom 
ärendet inte togs upp i barn- och 
utbildningsnämnden eller kom-
munstyrelsen när kostnaden sköt 
i höjden medger nu kommundi-
rektören att det begränsat möj-
ligheterna till offentlig insyn och 
försvårat oppositionens möjlig-
het att ta del av beslutsunderlag.

De som däremot hade tillgång 
till allt underlag var den så kallade 
strategigruppen, vilken bestod av 
de moderata kommunalråden och 
gruppledarna från Folkpartiet, 
Centern och Kristdemokraterna. 

Denna är idag upplöst men var 
när besluten om skolan skulle 
fattas det organ som de ledande 
tjänstemännen vände sig för att 
få stöd för sina förslag. Och det 
var här besluten, som innebar 
att utan debatt och omröstning i 
kommunfullmäktige kraftigt öka 
kostnaderna, fattades.

Det är nämligen det andra som 
kommer fram i kommunledning-
ens svar – att det var ett medvetet 
val att låta kostnaderna öka så 
mycket som sedan skedde. Den 
politiska majoriteten ville bryta 
flera års nedåtgående trend för 
Nyboda skola och Forellskolan 
och man trodde att en av de mest 
effektiva insatserna var att bygga 
en attraktiv skola och att det för 
att kunna göra detta krävdes 
exempelvis fasaden görs spek-
takulär. Glasfasaden som enligt 
uppgifter till TN har fördyrat pro-

jektet betydligt framstod enligt 
kommunledningen ”som en vik-
tig komponent för attraktiviteten 
hos den nya skolan”.

Många frågor kvarstår
I fråga om den nya skolan blev för 
stor återupprepar kommunled-
ningen Fredrik Saweståhls (M) 
argument att skolan kan behöva 
vara så stor när Tyresö centrum 
om 10 år har betydligt fler lägen-
heter än idag. Att alla kalkyler var 
gjord utifrån den tidigare stadie-
indelningen besvaras dock inte. 
Inte heller framgår det hur kapi-
talkostnaderna ska betalas till 
dess skolan eventuellt är fullsatt.

Kommunfullmäktige kommer 
nu i samband med bokslutet få 
pröva både revisorernas kritiska 
rapport och kommunstyrelsens 
försvar.

ooo

Nyboda skola. Foto: Gunnar FrISell

Hemlig grupp fattade 
besluten om Nyboda

Tyresö Nyheter har läst de hemliga dokumenten:

Saweståhl begärde inte information om hur dyr skolan skulle bli
Strategigruppens beslutsunder-
lag, handlingar och protokoll har 
aldrig funnits redovisade på kom-
munens hemsida eller på annat 
sätt gjorts offentliga. Och det var 
alltså här alla viktiga beslut om 
Nyboda skola fattades.

När Tyresö Nyheter nu fått 
ut handlingarna visar de tydligt 
vilka av de styrande politikerna 
som fattade dessa beslut. Vid alla 
möten där frågan avhandlades 
var Fredrik Saweståhl (M), Hans 
Lindberg (M), Anna Steele (FP) 
och Leif Kennerberg (KD) närva-
rande.

Det uppseendeväckande i dessa 
handlingar är dock att det enligt 
protokollen inte fanns någon kost-
nadskontroll i projektet.

En enda kostnadsberäkning
Den 7 december 2009 finns den 
enda konkreta kostnadsberäk-
ningen under hela behandlingen. 
Då uppskattas skolan komma 
kosta 98 miljoner kronor (116 
miljoner om man räknade med 
kringkostnader i området).

Den 1 mars 2010 har strate-
gigruppen eller skolledningen 
(oklart att läsa av protokollet) 
kommit fram till att ”det tidigare 
presenterade förslaget var för tra-
ditionellt och att det fanns behov 
av nya idéer.” Därför har ”utöver 
det tidigare presenterade försla-
get ytterligare två arkitekter bju-
dits in”. Vid detta tillfälle konsta-
terar strategigruppen att ”någon 
kostnadsberäkning har inte gjorts 
för de tillkommande förslagen 
men de bedöms som dyrare än 
de 130 miljoner kronor enligt det 
tidigare förslaget”.

ingen beräkning …
Den 3 maj 2010 har strategigrup-
pen åter möte och nu konstate-
ras enligt protokollet att ”ingen 
beräkning av kostnaderna eller 
ytan per elev har skett”. Däremot 
ska ”en ny redovisning om kost-
nader och ytor göras på strategi-
gruppens möte den 31 maj”.

Den 31 maj 2010 nämns dock 
inte kostnaderna alls – och ingen 
tycks ha frågat efter dem. Det 

GRANSKNiNG Den besvärande affär som ”Nyboda-gate” nu håller på 
att bli för den styrande majoriteten tar nu ytterligare en ny vändning. 
Efter att kommunledningen medgivit att alla avgörande beslut fat-
tades i en för allmänheten okänd strategigrupp har Tyresö Nyheter 
begärt att få ut alla handlingar som de hade som del i sitt beslutsfat-
tande.

Fredrik Saweståhl (M) var med och tog besluten när kostnaderna 
skenade . Foto: Gunnar FrISell

Tyresö gör 
rekordvinst 
EKONOMi För sextonde året i rad 
gör kommunen ett ekonomiskt 
överskott. 2012 landar resultatet 
på 108 miljoner kronor. Att resul-
tatet blev så stort beror på reavin-
ster som uppgår till 85 miljoner 
kronor. Egentligen hade kom-
munstyrelsens ordförande, Fred-
rik Saweståhl (M), velat ha ett 
ännu bättre resultat då driftbud-
geten bara levererade ett resultat 
på 1,5 procent mot önskvärda 2 
procent

ooo

Bättre framkom-
lighet på Tyresö-
vägen
TRAFiK De långa köerna på Tyre-
sövägen i rusningstid bekymrar 
både politiker och tjänstemän. Nu 
har man beslutat att införa steg-
visa förändringar för att komma 
tillrätta med problemet.

Till en början görs relativt 
enkla och billiga åtgärder för att 
på flera års sikt kunna bygga ut 
ett tredje körfält. En av de första 
åtgärderna blir att förmå Strand-
skolan och Tyresö skola att starta 
skoldagen vid olika tidpunkter.

ooo

Snödeponierna 
fulla
ViNTER Nästan 2 meter snö har 
hittills fallit i kommunen denna 
vinter. I Lindalen, Hanviken, 
Skälsätra och Centralområdet 
har snön körts bort med hjälp av 
snöslunga.

Även i Öringe, Gimmersta och 
Strandområdet har snö trans-
porterats bort. Nu är deponierna 
vid Sofieberg och fotbollsplanen 
vid gymnasiet fulla, så dit kan 
ingen mer snö köras från andra 
kommundelar. Lyckligtvis kunde 
Hundängen tas i bruk för snöde-
poni, tack vare att tjälen blivit så 
kraftig att den kan bära tunga last-
bilar med snö.

ooo

Ny renhållnings-
taxa
MiLjö Den 1 mars tas en ny ren-
hållningstaxa i bruk. I och med 
det pågående arbetet med matav-
fallsinsamling får de som ansluter 
sig en rabatt på taxan. I de områ-
dena införs också behovstömning 
av det andra kärlet, vilket innebär 
att man bara betalar för de tillfäl-
len som man behöver tömma sop-
tunnan. Komposteringsrabatter-
na kommer att avvecklas gradvis. 
Även flerbostadshusen kommer 
få en reducerad avgift där matav-
fallsinsamling införs. 

ooo

Advokatjour 
jURiDiK Tyresö kommun ordnar 
advokatjour i kommunens servi-
cecenter vid fyra tillfällen under 
våren. Tid kan bokas på telefon 
5782 76 90 från kl 9.00 samma dag 
som advokaten kommer. Vårens 
tillfällen är 17/1, 21/2, 18/4 och 
23/5 kl 17–19. Jouren är kost-
nadsfri och du får träffa en advo-
kat som ger dig råd gällande ditt 
ärende och vart du kan vända dig 
för att få eventuell fortsatt hjälp.

ooo

Nyheter
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Nyheter

Oliver johansson, Bollmora:
– Det var överskattat! För liten 
rutschkana och bubbelpolen är 
alltid upptagen!

Coy Flugger, Tyresö:
– Omklädningsrummet var trångt, 
men det var varmt och skönt i 
simhallen i övrigt. Fast det var 
konstant kö till jacuzzin.

Tim Näslund, Hanviken:
– Det var bra. Varmt och skönt i 
vattnet och hinderbanan var kul!

joacim, Angela och Benjamin 
Wärnlund, Skälsätra:
– Alla var rörande överens om 
att skåpen i omklädningsrum-
men var för trånga. Varför har de 
kaklat i bastun och varför finns 
det inget förrum som i gamla 
simhallen? Men barnen tyckte 
om rutschkanan.

Karin och Stina Nilsson Blom-
berg, Trollbäcken:
– Det var jättebra! Varmt i både 
luften och vattnet. Vi har varit 
där två gånger vid 15-tiden och 
då har det varit lugnt!

?Vad tycker du om 
den nya simhallen 

Aquarena?

Foto: KaIjSa KeuSch

DETALjPLAN just nu pågår ett 
arbete i kommunen att ta fram 
en ny detaljplan för Nyforsom-
rådet. Förslaget syftar till att 
förbättra vatten och avlopp, 
genom att dra fram kommunala 
ledningar, samt att kunna ge 
större byggrätter. Förslaget har 
varit ute på granskning, och 
många tyresöbor har lämnat sina 
synpunkter.

En del av kritiken handlar om 
hanteringen av Hällberga. Går-
den såldes 2008 och kommunsty-
relsens ordförande (KSO) erbjöds 
då att kommunen skulle få köpa 
fastigheten. KSO avstod från 
detta utan att föra diskussioner 
med andra partier. När socialde-
mokraterna fick reda på det fick 
man majoritet med andra partier 
för att ändå försöka köpa gården, 
men då var det i praktiken redan 
för sent, fastigheten hade fått en 
privat ägare.

Kulturhistorisk inventering
2010 genomfördes en kulturhis-
torisk inventering av Nyforsom-
rådet. Ett antal fastigheter mar-
kerades som intressanta, och 
samtliga har skyddats i den före-
slagna detaljplanen. Det anmärk-
ningsvärda är att Hällberga var 
undantaget från inventeringen, 
av KSO Fredrik Saweståhl (M), 
detta trots att Hällberga ansågs 
vara kulturhistoriskt värdefullt 
av Länsmuséet som gjorde inven-
teringen. En stor del av kritiken 
handlar om att kommunmedbor-
garna måste behandlas lika. Den 
nya ägaren vill bygga ett 10-tal 
radhus eller parhus på tomten 
och riva Hällberga.

Kommunen backar
Kritiken från oppositionsparti-
erna och folkstormen mot denna 
hantering har nu lett till att kom-
munen backar, och ändå kom-
mer att utföra en kulturhistorisk 
inventering även av Hällberga.

– Inventeringen ändrar dock 
inget i sak, säger Fredrik Sawe-
ståhl.

Svårframkomlig sträckning
Det finns många andra synpunk-
ter också, bland annat att kom-
munen planerar att sälja tomten 
där Sörmlandsleden går ner till 
Nyforsvägen, och lämna kvar en 
”korridor” mellan två villatomter. 
Det oroar Anita och Lars Karls-
son:

– Sträckningen blir svårfram-
komlig. För att alla ska kunna ta 
sig fram krävs att bergklacken 
sprängs bort eller att det anläggs 
en trappa, säger de.

Anita Mattsson, oppositions-
råd (S), vill inte heller att området 
ska förändras mycket:

– Det är viktigt att gå varligt 
fram. Exempelvis bör inte den 
så kallade Disponentvillans tomt 
styckas. Det kommer att innebä-
ra att en ny stor villa kommer att 
hamna i blickfånget när man står 

nere vid forsen. Känslan av orörd 
natur och att finnas i en historisk 
miljö kommer att försvinna. Här 
måste det allmänna intresset gå 
före egenintresset, säger hon.

ooo

– Det är viktigt att gå varligt fram, säger Anita Mattsson, oppositionsråd (S). Foto: Gunnar FrISell

Tyresö Nyheter har läst de hemliga dokumenten:

Saweståhl begärde inte information om hur dyr skolan skulle bli
enda som framgår är ytan per elev 
som uppges till 13,4 kvadratmeter 
per elev – förutsatt att det går 750 
elever (istället för de 480 som idag 
går i skolan).

85 miljoner dyrare
Det är först vid kommunstyrel-
sens sammanträde den 26 okto-
ber 2010 som det blir offentligt 
att den nya skolan planeras kosta 
183 miljoner (224 miljoner inklu-
sive kringkostnader). Då har sko-
lan alltså blivit 85 miljoner kro-
nor dyrare (108 miljoner dyrare 
inklusive kringkostnader). Vad 
som vid denna tid inte är känt är 
de ytterligare 28 miljoner i inves-
teringar från 2008 och 2009 som 
med beslutet måste kasseras.

Enligt protokollen fick alltså 
de styrande inte information om 
kostnaderna som deras egna 
beställningar och deras egna 
beslut medförde. Men de styrande 
kan inte heller skylla på tjänste-
männen – enligt protokollen frå-
gade de aldrig efter kostnaderna.

ooo

Fullmäktiges ord-
förande stoppade 
debatt om Nyboda
Revisionens rapport stod på 
dagordningen vid senaste sam-
manträdet med kommunfull-
mäktige. Men när företrädare 
för flera oppositionspartier ville 
debattera rapporten och ställa 
frågor till kommunstyrelsens 
ordförande stoppade fullmäkti-
geordföranden Jan Larsson (FP) 
debatten. Larsson hävdade att 
det var en informationspunkt 
och att han inte tänkte släppa 
fram någon sakdebatt. På frå-
gan om när kommunfullmäktige 
skulle kunna få ställa frågor 
med anledning av revisionens 
kritiska rapport kunde Jan Lars-
son inte ge något svar på detta. 
Han hävdade inför fullmäktige 
att han ville diskutera med 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M) innan 
han kunde ge ett besked om 
kommunfullmäktige kommer få 
diskutera frågan.

Myriostoma coliforme (sålljordstjärna) Foto: mIKael jeppSon

Det stormar kring Nyfors

Unik svamp skyddas

MiLjö Sålljordstjärnan är en 
marklevande röksvamp som är 
mycket sällsynt.

Den har hittills bara återfunnits på 
två ställen i Sverige, Lilla Karlsö 
utanför Gotland och på Klöv-
berget i Tyresö. Svampen kräver 
mycket värme och är beroende 
av extremt gynnsamma klimat-
förhållanden. Sålljordstjärnan 
är rödlistad och tillhör den mest 
hotade gruppen, på grund av det 

lilla antalet svampar. Det är svårt 
att veta om den för närvarande 
minskar i antal.

Nu kan dock mykologer och 
andra andas ut, då kommunen har 
planer att göra Klövberget till ett 
naturreservat. Området är utpe-
kat som extra skyddsvärd natur 
och har mycket höga värden 
också för friluftslivet. Därigenom 
torde den vackra svampen ha säk-
rat sina chanser till överlevnad.

ooo
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Tyresö vinner på webben
WEBB i många undersökningar 
tappar Tyresö position, men när 
det gäller webben och Facebook 
är det annorlunda. i dessa kate-
gorier bedöms Tyresö som en av 
de främsta kommuner i landet.

Som Tyresö Nyheter tidigare har 
rapporterat går det inte så bra 
för Tyresös skolor. Lärarförbun-
det som rankar kommuner efter 
bland annat lärartäthet, antal 
utbildade lärare, lön och resul-
tat fann att Tyresö år 2012 bara 

kom på plats 207 av sammanlagt 
290 analyserade kommuner. Året 
innan (2011) rankades Tyresö på 
plats 208.

Därför är det kul för Tyresö 
Nyheter att rapportera att Tyresö 
utmärker sig positivt på helt andra 
områden – nämligen på webben.

När Sveriges Kommuner och 
Landsting undersökte kom-
munernas webbplatser ur ett 
medborgarperspektiv hamnade 
Tyresö på femte plats bland 290 
kommuner. En undersökning som 

handlar om hur lätt det är att hitta 
relevant information på sidan.

Av de kommuner som har egna 
Facebook-sidor kommer Tyresö 
som nummer två om man räknar 
hur många som gillar sin kom-
munsida. I mitten av februari var 
det 4 829 personer som hade gått 
in och gillat sidan på Facebook.

ooo

TEKNiK Det är många Tyresöbor 
som under åren har lyckats ratta 
in 91,4 MHz på sina radioappa-
rater och lyssnat på intressanta 
intervjuer med Tyresöbor som 
har sänds på Tyresöradion.

- Vi har jobbat mycket med att 
framtidssäkra vår radiokanal, 
berättar Christina Melzén, vice 
ordförande i Närradioföreningen.

När allt fler lyssnar på radio 
och ser på TV med mobila enhe-
ter måste vi följa med i teknikut-
vecklingen. Dessutom har vi ett 
fantastiskt arkiv med över 3 000 
program som vi vill försöka beva-
ra för Tyresöborna.

Närradioföreningen har därför 
sedan förra året börjat lägga ut 
alla radioprogrammen i en data-
bas på nätet och gjort program-
men tillgängliga för alla som lyss-
nar på radion via sin dator eller 
mobiltelefon. Med hjälp av en stu-

dent som går på webbutvecklar-
utbildning på C3L finns det nu en 
så kallad app för smarta telefoner 
som är gratis att ladda ner.

– Om man åker buss eller bil 
och ser hur många det är som 
sitter och lyssnar på musik eller 

radio via sin mobiltelefon, så är 
det viktigt för oss att man enkelt 
kan välja att lyssna på de pro-
gram som sänds på vår egen Tyre-
söradio, var man än befinner sig, 
menar Christina Melzén.

ooo

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

Apparna tar Tyresöradion in i framtiden

Vilka Tyresö-appar finns?
Vad betyder APP?
En förkortning för applikation. Ett litet tillämpningsprogram som använ-
daren själv enkelt kan installera, aktivera på till exempel en mobiltelefon 
eller läsplatta.

Tyresöradion 91,4 MHz
n En slinga på 91,4 MHZ på FM-bandet som hörs dygnet runt med fyra 

nya program varje vecka.

 n Programledare Slingan, Åke Sandin 08-712 44 63

 n Alla föreningar i Tyresö kan sända egna program.

 n Tyresö Ulands och Fredsförening har sänt Radio TUFF sedan 1985.

 n Närradioföreningen lånar ut utrustning och utbildar föreningar som vill 
göra egna program

 n Under 2012 sände även Teaterföreningen, Seniornet, Lions Trollbäck-
en, Trollbäckens församling, PRO och den nystartade Radiogruppen.

 n I en undersökning som Tyresö Nyheter gjorde för några år sedan var 
det cirka 20 procent av tyresöborna som svarade att de lyssnade på 
Tyresöradion.

 n Hemsida: www.tyresoradion.se

Den som har en iPhone kan ladda ner ”Tyresöradion” och få tillgång till 
flera hundra program. Det går också att se på en karta vilka grannar som 
blivit intervjuade.

Har man en telefon med 
Android eller en Windows
Phone kan man öppna 
en så kallad ”webbapp” 
genom att skriva  
www.tyresoradion.se/tapp 
i sin telefon.

APPAR Tyresö Nyheter har tes-
tat att ladda ner några av de 
appar som kommer upp om man 
söker på ordet ”Tyresö” på några 
smarta telefoner.

Tyresöradion
Här kan du lyssna på de program 
som sänds på 91,4 MHz när du vill. 
Du kan söka efter program i Tyre-
söradions arkiv där flera hundra 
program finns lagrade on-line.

Tyresö Trollbäckens iBK
I denna app kan du följa Tyresö 
Trollbäckens innebandyklubbs 
matcher, se laguppställning, 
resultat och få de senaste nyhe-
terna.

 

Tyresö Royal Crowns
Här kan du följa amerikansk fot-
boll i Tyresö matcher, se lagupp-
ställning, resultat och få de senas-
te nyheterna

Friskis&Svettis
Du kan söka på Tyresö Friskis& 
Svettis efter olika träningspass, se 
aktuellt schema och om du loggar 
in kan du även boka pass.

Ladda elbil (Tyresö kommun)
Ger åtkomst till de PIN-koder 
som behövs för att ladda elbilar 
vid Tyresö kommuns laddstolpar. 
I appen finns instruktion för hur 
man laddar och en karta där man 
ser var närliggande laddstolpar 
finns.

My library – Bibliotekets app 
(Tyresö kommun)
Du kan läsa nyheter från biblio-
teket, söka, låna och reservera 
böcker. Appen får du automatiskt 
upp om du går in på www.tyreso.
se på telefonen.
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UTVECKLiNG Fler och fler före-
tag och organisationer skapar 
nu egna så kallade appar för 
smarta telefoner. Bristen på duk-
tiga utvecklare är stor. På C3L, 
Centrum för LivLångtLärande, vid 
Masten i Tyresö, har man sedan 
två år en så kallad yrkeshögsko-
leutbildning för apputvecklare. 
Utbildningen är 2-årig och leder 
till en kvalificerad yrkeshögsko-
leexamen.

Mikael Bäckman Ohlén, Joan 
Vieru och Theodor Lindgren går 
sitt andra år på C3L och gör just 
nu sin praktik som apputvecklare.

– Det har varit en jättebra och 
lärorik utbildning, menar Mikael 
Bäckman Ohlén. Trots att jag inte 
hade någon tidigare erfarenhet av 
programmering så gick det ändå 
fort att lära sig att göra avance-
rade appar, tack vare ett bra upp-
lägg på utbildningen.

Joan Vieru som tillsammans 
med Mikael har startat en firma, 
håller med.

– Fast det handlar också om 
intresse. Man måste vara villig 
att lägga ner mycket tid på sin 
fritid om man ska kunna hänga 
med och bli duktig, menar Joan. 
Utbildningen ger en jättebra 
grund.

Tidiga med apputbildning
C3L var tidiga med att starta en 
särskild apputbildning och i maj i 
år går den första klassen ut.

– Det är fortfarande en relativt 
ny marknad med appar, berättar 
Mikael. Vi är själva intresserade 
av spelutveckling men gör också 
vanliga nyttoappar.

Nystartat företag
Deras nystartade företag heter 
Doubletap Studios och har redan 
en mängd lovande appar på gång.

– Vi hade erbjudanden om 
praktikplatser från flera företag, 
men vi valde att prova att köra 
själva, berättar Theodor Lind-
gren, som valde att ha sin praktik 
på Doubletap Studios med Mikael 
och Joan. Det är mer spännande 
att få möjlighet att jobba med den 
senaste tekniken när det gäller 
appar, som vi nu kan göra.

Succé
Pablo Win som är enhetschef för 

yrkeshögskolan på C3L, tror inte 
att det blir några problem för kil-
larna att få jobb och uppdrag.

– Den här utbildningen har 
varit en succé, menar Pablo Win. 
Alla studenter fick praktikplats 
direkt och ett 20-tal företag stod 
i kö för att få praktikanter.

På C3L har man lång erfarenhet 
av kvalificerade yrkesutbildning-
ar på högskolenivå.

– Vi har sedan 2002 byggt upp 
ett stort kontaktnät till många 
seriösa IT-bolag som gör att vi 
kan garantera att våra studenter 
får bra praktik och jobb, fortsät-
ter Pablo Win.

Av de studenter som gick ut 
i maj förra året fick 95 procent 
arbete direkt efter examen i 
webbutveckling.

Satsat på kvalitet
Orsaken till att man på C3L lyck-
ats så bra med dessa kvalificerade 
IT-utbildningar tror Pablo Win 
beror på att man på C3L satsat 
hela statsbidraget på kvalitet.

– Det märks att vi har haft råd 
att anlita de bästa instruktörerna, 
konstaterar Pablo Win.

Systemutveckling i höst
Till hösten 2013 kör man igång en 
systemutvecklarutbildning med 
JAVA (400 Yh poäng).

– Den utbildningen kommer 
också innehålla mycket apput-
veckling fast mer för android-tele-
foner, berättar Pablo. Vi beräknar 
sedan att starta en ny Apputveck-
lareutbildning hösten 2014.

ooo

Nyheter

Mikael Bäckman Ohlén, Joan Vieru och Theodor Lindgren går sitt andra år på C3L. Foto: Gunnar FrISell

 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!

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

På C3L satsar man på apputveckling

Pablo Win tror inte att det blir några problem för killarna att få jobb och 
uppdrag. Foto: Gunnar FrISell

S-märkt
En hövding av det rödaste slaget
inte okänd i vår kommun
har slutat sina dagar.
Minnesstunden var i det hus 
där han tillbringat så många år.
Meningsfränder var där
men också några av annan politisk kulör,
faktiskt också Carl Bildt.
Det avslutades med att 
blåsorkestern spelade Internationalen
och några stod högtidligt upp och sjöng lågt.
Bildt samtalade under tiden
med riksdagens talman.
Jag hade velat gå fram och fråga Bildt 
om han också pratade i kyrkan under psalmsången.
Men jag avstod, ville inte provocera
vid ett tillfälle som detta.
Inte heller säker på
att Bildt skulle förstått frågan.

S.
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Ta chansen att träna med

Åtta gånger om året kan
du utan kostnad träna med
TYRESö NYHETER genom

att dela ut tidningen till cirka
hundra hushåll i Tyresö.

Vill du veta mer?
Ring 0706-59 72 84 eller

e-posta till lars@hohforlag.se

tyresö ruNt

Sportlovs 
klar?

Takbox
Thule Paci� c 700 Antracit

Kylbox 26L
12V/230V

Ord. pris 5.499:-Ord. pris 5.499:Ord. pris 5.499:
3.999:-

Kylbox 26L

Limited
edition

399:-
499:-

Ord. pris 815:-

Ord. pris 815:-

Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet: 
Vardagar 8.00 - 18.00 
Lördagar 10.00-14.00

Kriminalvetenskap på 
Tyresö gymnasium

En extra miljard till de rika
RäTTViSA Det statliga utjäm-
ningssystemet mellan kommu-
nerna finns till för att skapa likvär-
diga förutsättningar för kommun-
erna att bedriva sin verksamhet.

Det finns ett utjämningssystem 
för inkomster och ett för utgifter. 
Systemet ska reformeras, och 
samtliga partier har varit överens 
och föreslagit förändringar, dessa 
skulle börja gälla 1 januari 2013. 
Dock protesterade ett litet antal 
kommuner i Stockholmsregio-
nen. Regeringen valde därför valt 
att lägga förslaget från den parla-
mentariska gruppen åt sidan, och 
själva ändra det.

Nu har regeringen nu valt att 
lägga ut en statlig extra miljard i 
inkomstutjämningssystemet till 
landets 12 rikaste kommuner, 
majoriteten ligger i norra Stock-
holm. Det innebär i praktiken att 
staten betalar för inkomstutjäm-
ningen framöver. Förslaget har 

varit ute på remiss bland kom-
munerna, kommunerna har alltså 
rätt att tycka till innan beslutet 
fattas. I Tyresö valde dock kom-
munstyrelsen att inte skicka in 
några synpunkter.

– Det borde vi ha gjort, säger 
Anita Mattsson, oppositionsråd 
(S). Om staten ska betala en extra 
miljard till systemet borde den gå 
till kommuner som växer istället, 
som Tyresö. Det är orimligt att 
Danderyd får mer pengar bara 
för att kunna behålla en låg skatt 
medan kommuner som bygger 
bostäder inte gynnas.

Hon är inte ensam i sin kritik. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet har i SKL kri-
tiserat regeringen för att förhala 
beslutsprocessen, och anser att 
hanteringen av frågan är djupt 
otillfredsställande. De nya regler-
na förväntas börja gälla 1 januari 
2014.

ooo

KRiM Sedan ett år tillbaka pågår 
ett genomgripande förändrings-
arbete på Tyresö gymnasium där 
siktet är inställt på en ny och 
attraktiv profil för hela skolan. 
På gymnasiemässan i november 
förra året marknadsförde skolan 
en helt ny profilsatsning på krimi-
nalvetenskap och inbjöd också 
till en specialkväll med rubriken 
Stora krimdagen.

Den 22 januari var det dags att 
öppna dörrarna för eventet med 
Hasse Aro från Efterlyst i TV 3 
som ett av dragplåstren. Då fick 
en publik på uppemot 100 perso-
ner, varav hälften elever i årskurs 
9, lyssna och lära sig mer om kri-
minalvetenskap.

Kriminalfall ur verkligheten
Hasse Aro ledde kvällen där han 
berättade om sin erfarenhet som 
kriminalreporter och dessutom 
gav en bild av ett kriminalfall från 
början och fram till upplösningen, 
där den skyldige fälls.

Efter det fick eleverna lyssna 
på två kriminaltekniker som redo-
gjorde för sitt ämne och framför 
allt gav eleverna chansen att själ-
va prova på hur det går till att ta 
fram och analysera fingeravtryck 
och en del annan teknik.

Mini-CSi
Det blev mycket penslande och 
testande med olika preparat och 
metoder för att känna på hur kri-
minaltekniker jobbar, lite av ett 
mini-CSI i verkligheten! Det gick 
inte att ta fel på att ämnet verkli-
gen engagerade eleverna!

Efter det fick alla en genom-
gång i ord och bild av hur verklig-
hetens brottsplats ser ut. Tommy 

Vestergren, kriminalteknisk chef 
vid Nackapolisen, gav en spän-
nande bild av sin verklighet och 
visade också hur polisen arbetar 
på en brottsplats.

Spännande psykologi
Sista biten i ämnet gav kriminal-
psykologen Åke Stregnell som på 
ett personligt sätt gav exempel 
på olika personlighetsstörningar 
hos olika kategorier av brottsling-
ar. Frågorna efter genomgången 
visade att området var spännande 
och lockade fram en rad funde-
ringar kring ämnet kriminalpsy-
kologi.

Satsning med mersmak
– Det syntes att kvällen var intres-
sant för eleverna, speciellt när de 

själva fick prova på olika teknik-
delar i kriminalvetenskapen. kon-
staterar rektor Eva Svensson, en 
av de ansvariga för satsningen. Vi 
blev nästan lite oroliga för att tids-
schemat inte skulle hålla!

De kommentarer som eleverna 
gav över kvällen pekade också på 
en satsning som gav mersmak. 
Till och med Tyresö Nyheters 
fotograf som var på plats för att ta 
några bilder, blev så fascinerad av 
ämnet att han stannade kvar hela 
kvällen!

ooo

Test av fingeravtryck. Foto: Gunnar FrISell

Hasse Aro berättade om att vara 
kriminalreporter.
 Foto: Gunnar FrISell

Tommy Vestergren från Nackapolisen om kriminalteknik. 
 Foto: Gunnar FrISell

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress
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tyresö ruNt

Vill du vara med och tycka till om hur Tyresö 
ska utvecklas i framtiden. Nu startar fyra 
framtidsgrupper med olika teman. 

- Att växa upp i Tyresö
- Att åldras i Tyresö
- Boende och miljö i Tyresö
- Arbete och utbildning i Tyresö

Vill du också vara med? Anmäl dig:
skicka ett mail till: sap.tyreso@telia.com 
eller ring 08-712 80 30.

VISIONER FÖR TYRESÖs 

FRAMTID

- dina idéer behövs

Kultur och fritid för hela Tyresö

Det är en engagerad person med 
ett skiftande livsöde som nu ska 
vara talesperson för socialde-
mokraterna i kultur- och fritids-
frågorna. För Alfonsos del finns 
rötterna i Colombia, ett land i 
Sydamerika som kanske i första 
hand leder tankarna till den långa 
politiska konflikten som pågått i 
landet i nära 50 år.

Flydde från Colombia
En av dem som drabbades av kon-
flikten är alltså Alfonso Morales, 
som efter att under många år varit 
aktiv i kampen för fred, mänsk-
liga rättigheter och demokrati i 
Colombia, med hjälp av svenska 
ambassaden i Colombia blev poli-
tisk flykting i Sverige.

– Vi kom till Lysekil i december 
1991 och sökte där upp social-
demokraterna för att se om det 
fanns någon möjlighet att fortsät-
ta att vara politiskt aktiv.

Till Tyresö 2002
Efter tiden i Lysekil, med bland 
annat uppdrag i socialnämn-
den, satsade Alfonso på studier i 
nationalekonomi vid högskolan i 

Skövde, och därefter Handelshög-
skolan i Göteborg. Efter att hade 
tagit examen i ämnet var det dags 
igen att flytta, den här gången till 
Tyresö år 2002.

Uppdrag i kommun och 
landsting
Det politiska livet betyder för 
Alfonsos del uppdrag som full-
mäktigeledamot både i kommu-
nen och i landstinget. Och från att 
fram till nu suttit som ledamot i 
socialnämnden hamnar nu kultur- 
och fritidsfrågorna i Tyresö högst 
upp på dagordningen.

Nära medborgarna
– Jag menar att kommunens kul-
tur- och fritidsverksamhet ska 
underlätta för medborgarna att 
vara aktiva, poängterar Alfonso 
Morales. Det är fråga om tillgäng-
lighet och att ha aktiviteter och 
möjligheter nära människorna så 
att alla kan vara med och uppleva.

– Det är självklart viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv med breda 
och nära möjligheter till motion 
och spontanidrott. När vi nu vill 
satsa på att utveckla Alby så kom-

mer många fler att upptäcka vil-
ken resurs Alby är för oss.

Lika och jämställda villkor
– Det är också viktigt att se på 
små detaljer när man vill öka 
tillgängligheten för våra medbor-
gare, fortsätter Alfonso och pekar 
på enkla saker som belysning på 
gångvägar och tillräckligt med 
bänkar längs gångvägarna som 
bra exempel på saker som under-
lättar för att alla ska kunna röra 
sig på lika villkor.

– Vi kan också se en jämställd-
hetsaspekt i tryggheten utom-
hus. Ingen ska behöva avstå från 
aktiviteter för att man känner sig 
otrygg.

Fördelning av resurserna
Alfonso Morales lyfter också fram 
vikten av en optimal fördelning av 
resurser i stort och smått.

– Det verkar som att medbor-
garperspektivet fått ge vika för 
ett företagsperspektiv i detal-
jerna i den nya simhallen, befarar 
Alfonso. Den kritik som kommit 
fram tyder på att en del grupper, 
som till exempel bastubadare och 
även andra, nu känner sig bort-
glömda i den nya hallen.

– Jag vill också lyfta fram 
barnens möjligheter att lära sig 
simma, något som alla ska kunna, 
säger Alfonso. Alla kan lära sig 
simma genom skolan men om det 
sedan blir för dyrt att gå till sim-

hallen på egen hand så finns en 
stor risk att de som inte har råd, 
tappar en del av sin simkunnighet.

Nytt program för kultur och 
fritid
– Vi behöver arbeta fram ett nytt 
program för vår politik inom 
kultur- och fritidsverksamheten, 
poängterar Alfonso Morales. Vi 
måste driva på när det gäller Kul-
turskolan och ett kulturcentrum i 
Tyresö. Vi ser att många av våra 
medborgare efterlyser bättre möj-
ligheter för kulturaktiviteter i vår 

kommun och där är ett kulturcen-
trum en viktig del.

Eget engagemang
Det egna idrottsengagemanget 
har Alfonso och Maria Morales 
ägnat åt tvillingdöttrarnas konst-
åkning.

– Där har skador just nu satt 
stopp för det. Och utöver den fri-
tid som inte slukas av politiken är 
vi ute i naturen eller läser myck-
et och går på teater och opera, 
avslutar Alfonso Morales.

ooo

Prova på pimpelfiske!
För andra året i rad har vi nöjet att bjuda in allmänheten till  
pimpelfiske. Vi har två prova-på-tillfällen. Ett är pimpelfiske och 
det andra är pimpelfiske/angelfiske. Då vi har begränsat med 
utrustning är det först till kvarn som gäller.
Det första fisket äger rum i Albysjön (vid albybadet)
När: Sön 24 februari 10.00–13.00 
Vid det andra fisket har vi både angel/pimplingsfiske i Tyresö 
Flaten (parkeringen vid Hällberga)
När: Sön 3 mars 9.00–15.00
Vid frågor eller funderingar hör av er till nedanstående.
Med vänliga Fiskehälsningar. 
Sportfiskesektionen i Tyresö Fiskevårdsförening
Dicke 070-533 66 66   Börje 070-782 32 77

Tänk på säkerheten när du är på isen!

TYRESÖFISKE
Sportfiske Fiskevård Kräftfiske Båtuthyrning Tillsyn

GRATIS

Alfonso Morales. Foto: Gunnar FrISell

”Tyresö ska vara en kommun som utmärker sig för sin 
natur, kultur och idrott.” Det kan i korthet ses som en per-
sonlig programförklaring för Alfonso Morales som nu tar 
över uppgiften som socialdemokraternas gruppledare i kul-
tur- och fritidsnämnden och därmed också uppdraget som 
andre vice ordförande i nämnden.
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Adress: Byggnation:
Slånbacken 10 Nybyggnad av enbostadshus
Bollmora allé 7–9 Tyresö Bostäder, Uppsättande av skylt/ljusanordning
Logvägen 9 Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning
Strandvägen 133 Nybyggnad av enbostadshus
Slånbacken 8 B Nybyggnad av enbostadshus
Näsbyvägen 17 B Nybyggnad av enbostadshus
Breviksvägen 12 D Nybyggnad av enbostadshus samt mark- och rivningslov
örtstigen 1 Tyresö Kommun, Rivning av uttjänad byggnad
Tegelbruksvägen 42 Anordnande av skärmtak till komplementbyggnad
Kumla allé 42 A Sänkning av marknivån
Strandvägen 16 A Nybyggnad enbostadshus och mur
Mediavägen 15 Tyresö Kommun, Anläggande av flis- och masshantering
öringhamnsvägen Förlängning av brygga samt strandskyddsdispens
Sjöängsgränd 1 & 10 Nybyggnad av åtta parhus och en komplementbyggnad  

samt markuppfyllnader

Borrvägen 6 B Nybyggnad av enbostadshus

Bollmora Torg 1 Skyltspectrum AB, Skylt med belys-
ning

Klippvägen 10 A Nybyggnad av fritidshus
Trångsundsvägen 23 B Bygglov i efterhand för altan
Breviksvägen 1 Tidsbegränsat bygglov för försko-

lepaviljong
Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage

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 Foto: Gunnar FrISell

Höghus i centrala Tyresö
BYGGE På Marknadsgränd 26–32 byggs 
det bostäder. Vi följer bygget.

Höghuset växer trots snö och kyla. Undrar 
vad de ger för gödning?

ooo

serVICe, yrKes- & haNtVerKshJÄLP

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

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

� �L�i�m�a� �S�t�ä�d� �S�e�r�v�i�c�e
�o�c�h� �T�r�a�n�s�p�o�r�t

�S�n�ö�r�ö�j�n�i�n�g�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)� •� �F�l�y�t�t�s�t�ä�d� �i�n�k�l�.� �f�ö�n�s�t�e�r�p�u�t�s�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)
�F�l�y�t�t�-�t�r�a�n�s�p�o�r�t�:� �f�r�å�n� �3� �9�0�0� �k�r� •� �K�o�n�t�o�r� �s�t�ä�d�:� �5� �k�r�/�k�v�m� •� �A�l�l�a� �p�r�i�s�e�r� �e�x�k�l�u�s�i�v�e� �m�o�m�s�.

�V�i� �f�i�n�n�s� �i� �T�y�r�e�s�ö�.� �F�ö�r� �m�e�r� �i�n�f�o� �r�i�n�g� �0�7�0�-�2�3� �7�8� �0�5�8� �e�l�l�e�r� �0�7�0�-�7�5� �3�5� �9�9�0

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 

Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

Bostadsministern på Björkberget
tyresö ruNt

MiNiSTERBESöK Trygghetsbo-
endet Björkberget, Björkbackens 
nybygge, besöktes av bostadsmi-
nister Stefan Attefall (KD).

Om Björkbergets historia och 
innehåll berättade Maria Öberg 
som är nyutnämnd vd för Tyresö 
Bostäder. Ett besök hos Greta 
Wicksell som bor i en tvåa var 
uppskattat. 

Här finns 74 lägenheter och 
snitthyran för en tvåa är 8 760 
kronor medan trean kostar 10 950 
kronor plus el och eventuell par-
kering. Trots det är det inte många 
som har hyrestillägg. Just nu finns 
endast en trea ledig.

Varför få hyresrätter?
Bostadsministerns besök fortsat-
te sedan i kommunhuset där sam-
hällsbyggnads chef Åke Skoglund 
tillsammans med planchef Sara 
Kopparberg och mark- och explo-
ateringschef Anders Lind berät-

tade om alla planer på byggande 
som finns i Tyresö. När Attefall 
frågade varför så få hyresrätter 
byggs fick han reda på att ekono-
min styr byggandet till bostads-
rätter och villor.

– Att göra som i till exempel 
Uppsala, villkora byggande till 
hyresrätt är olagligt, berättade 
Anders Lind.

– En faktor som fördröjer allt 
byggande är alla olika möjligheter 
att överklaga, menade Skoglund.

Träff inför besöket
Inför besöket träffades Siri 
Andersson,  Greta Wicksell, Lasse 
Petersson och Gunnar Johansson 
och funderade över innebörden 
trygghetsboende. Vad skiljer det 
här från annat boende? Här skulle 
finnas bemannad sjuksköterske-
mottagning varje vecka men det 
gör det inte, här utlovades service 
dygnet runt, vår bovärdinna Eva 
är en stor tillgång, ett hemtjänst-

larm för 3 000 kronor per år kan 
man ha var man än bor.

Den extra trygghet i bostäder-
na som finns består av spisvakt, 
sprinkler och brandvarnare.

Man enades om att alla är olika 
men tryggheten består i närheten 
till andra.

– Vi bryr oss om varandra och 
har trevligt tillsammans. Vi blir en 

allt större grupp som tar gemen-
samma promenader några gånger 
i veckan, berättar Lasse.

– Vi har ett enkelt och behag-
ligt liv med nära till brevlådan och 
ingen snöskottning, säger Siri.

– Vi trivs bra här, menar Gun-
nar, trots att allt som utlovats inte 
kommit.

– Någon som uppskattas av 

många är underhållningen som 
vi har i restaurangen var tredje 
vecka, berättar Lasse. Vi har 
gemensamma lokaler för fester 
där vi firat nyår och haft kräft-
skiva. Att släkten gratis kan sova 
över i en lägenhet för ändamålet 
känns också bra.

ooo

Trygghetsboendet Björkberget besöktes av bostadsminister Stefan Attefall (KD). Foto: Gunnar FrISell

VÄLJ
FAIRTRADE-

MÄRKT

NÄR DU
HANDLAR!

 

Läs mer på fairtrade.se
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BiSTÅND Kongo-Kinshasa är ett 
fattigt och krigsdrabbat land. 
Men Trollbäckenborna Miza och 
Marcus Landström har på frivil-
ligbasis gjort fina insatser för 
rörelsehindrade kongolesiska 
barn. Nu planerar de ett skol-
bygge för 13 fattiga byar, där inte 
minst flickor saknar skolunder-
visning.

I höstas skänkte Tyresö Ulands- 
och Fredsförening (TUFF) 25 000 
kronor som en grundplåt till ett 
klassrum av de sex som ska byg-
gas. Sedan har Radio Tuff kam-
panjat och på ett par månader 
har givmilda människor bidragit 
till ett andra klassrum. Och på 
sistone har också 25 000 kronor 
samlats in till ett tredje klassrum.

– Det finns tack och lov många 
solidariska människor i Tyresö, 

säger TUFFs Monica Schelin. 
Nu hoppas jag, att vi kan ordna 
pengar till hela skolbygget genom 
insättningar på Tuffs insamlings-
konto pg 793636-2.

Leif Bratt, som är en de många 
som bidragit till det fina insam-
lingsresultatet, påpekar:

– Det känns så skönt att stödja 
Tuffs bistånd, eftersom varenda 
krona skickas till ändamålet. Det 
beror på att alla i Tuff och Radio 
Tuff jobbar oavlönat, så det blir 
inte avbränningar i form ”admi-
nistrativa kostnader”, som belas-
tar andra insamlingar.

Skänkte prispengarna
Maj Britt Theorin, tidigare bland 
annat riksdagsledamot och ned-
rustningsambassadör, fick den 21 
januari det svenska Martin Luther 
King-priset. I sitt tacktal sade hon:

– Drömmar behövs för att 
förändra världen. Och pengar 
behövs för att göra världen lite 
bättre. Därför kommer jag att 
skänka prissumman till Tyresö 
Ulands- och FredsFörenings stöd 
till ett projekt i distriktet Bulungu 
i Kongo-Kinshasa till en skola för 
både flickor och pojkar och barn 
med särskilda behov.

ooo

sPort/frItId

Thomas Dennerby 
– med fritid i fokus
PORTRäTT Från årsskiftet har 
Tyresö kommun en nyinrättad 
tjänst som fritidschef och den 
förste på den tjänsten är Thomas 
Dennerby, väl meriterad från upp-
draget som förbundskapten för 
damlandslaget i fotboll.

– Det var som att få en lott med 
högsta vinsten när jag förra hös-
ten såg att Tyresö sökte en fri-
tidschef. Jag hade precis beslutat 
att hoppa av uppdraget som för-
bundskapten och börjat fundera 
på framtiden när det här jobbet 
dök upp, berättar Thomas Den-
nerby.

En riktig högvinst
– Jag har bott i Tyresö sedan 2001 
och tycker att det i kommunen 
finns ett stort intresse för idrott 
och ett rikt och varierat utbud 
för fritiden. Att då få chansen att 
kunna jobba med den verksam-
heten, kändes som en riktig hög-
vinst!

Efter jobbet som kriminalin-
spektör på Rikskriminalens spa-
ningsrotel och uppdraget som 
förbundskapten i Fotbollförbun-
det tar Thomas nu steget in i den 
kommunala världen.

– Det fantastiska med Tyresö är 
kombinationen av livet nära stor-
staden och nära naturen i samma 
sammanhang, konstaterar Tho-
mas Dennerby.

Folkhälsan i fokus
– I jobbet som fritidschef ser jag 
att vi ska ha folkhälsan i fokus. 
Helheten idrott och fritid ger ju 
fantastiska möjligheter till frisk-
vård men idag har den gamla for-
men av spontanträning och spon-
tanidrott delvis försvunnit. Nu 
måste den organiserade idrotten 
ta igen det som har försvunnit via 
den formen av spontana aktivite-

ter där killarna och tjejerna efter 
skolan kunde köra igång bollspel 
på närmaste gräsyta.

– Skateparken är ett bra exem-
pel på spontanträning men där 
har fördelningen killar–tjejer för-
ändrats över tiden och killarna 
dominerar idag, säger Thomas. Vi 
behöver se över våra resurser för 
fritiden och var vi har bra ytor att 
hålla till på.

Näridrott med Kulan
Thomas Dennerby tar upp exem-
plet Kulan, en kompakt näri-
drottsplats som ger stora möjlig-
heter till spontana aktiviteter som 
fotboll, basket, handboll, inne-
bandy. På Kulan har föreningar 

ingen möjlighet till organiserad 
träning, utan den används helt 
och hållet av spontanidrottande 
barn och ungdomar.

– Vi har Kulan på Granängsring-
en och den kommer nu att utökas 
med dansbana och utegym och 
dessutom en löpslinga, påpekar 
Thomas. Kultur- och fritidsnämn-
den har också begärt förslag på 
lämpliga placeringar för nya tänk-
bara Kulananläggningar.

– Jag tycker att Tyresö har bra 
nivå på hallarna och de räcker i 
stort sett till. I frågan om multi-
hall, alltså en riktigt stor hall för 
flera sporter inklusive fotboll och 
friidrott, så tror jag att den enda 
framkomliga vägen är via samar-

bete mellan kommunerna, kon-
staterar Thomas.

Elitsatsningar
När frågan om elitsatsningar i 
unga år kommer upp är Thomas 
bestämd. Det får inte finnas krav 
på att killar och tjejer i den åldern 
bara får vara med i en sport och 
det ska inte finnas några hinder 
mot att syssla med de sporter man 
är intresserad av.

– Däremot kan det vara ok med 
nivåanpassning, men alla ska få 
samma förutsättningar, säger Tho-
mas och tar exempel från sin egen 
tid som lagledare i tjejfotbollen 
där han med klockan i hand såg till 
att alla fick samma speltid i laget.

– Det är viktigt att vinna men 
man ska också lära sig att förlora 
tillsammans, påpekar Thomas.

Acceptera varandra
– En fråga med hög prioritet och 
en riktigt viktig bit är att stimulera 
alla ungdomar med olika funk-
tionsnedsättningar till att vara 
med i verksamheterna.

– Idrottsrörelsens största grej 
överhuvudtaget är att lära alla 
att acceptera varandra som man 
är och att ta hand om varandra. 
Det är den bästa formen av inte-
gration, understryker Tyresös 
nye fritidschef Thomas Dennerby 
med eftertryck.

ooo

– I jobbet som fritidschef ser jag att vi ska ha folkhälsan i fokus, säger Thomas Dennerby. Foto: Gunnar FrISell

Skola i Kongo för tyresöpengar

Monica Schelin: ”Tack och lov 
många solidariska människor i 
Tyresö!” Foto: tuFF

Maj Britt Theorin skänkte pris
pengar till TUFF. Foto: tuFF

Tyresö FF vann
FOTBOLL Tyresö FFs damer ver-
kar ha fått upp försäsongsformen. 
När laget mötte finska mästarna 
PK-35 Vantaa blev resultatet klara 
4–1 till Tyresö. Speciellt utmärkte 
sig Vero Boquete som gjorde ett 
riktigt hattrick och Christen Press 
som med vänstern skruvade in 
bollen i bortre krysset. 

ooo

Tyck till om Alby
FRiTiD Friluftsområdet Alby ska 
utvecklas.Kommunen har initie-
rat ett arbete för att göra området 
attraktivare och tillgängligare för 
alla åldrar.

I arbetet ingår också att se hur 
entrén till Tyresta kan förbättras 
och tydliggöras. Just nu kan alla 
tyresöbor tycka till om Albys 
framtid på www.tyreso.se/attrak-
tivaalby.

ooo
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KuLtur/NöJe

pågång
DET HäNDER i TYRESö

Rotary, kyrkan, nybyggen, sång m m på 91,4

Bland dem som förutom Åke San-
din nu gör program märks Terje 
Engh, Peter Dicke, Christina Mel-
zén, Ann Sandin-Lindgren, Felicia 
Envall och Gunnel Agrell-Lund-
gren. ”Radiogruppen” med Björn 
Malmberg i spetsen har länge 
varit produktiv, bland annat med 
Jerker Petterssons program, som 
gjorde alla Citroën-älskare landet 
runt överlyckliga. Leif Bratt har 
gjort halvtimmar med kommun-
politiker från sju olika partier. De 
sänds under våren.

Korta sammanfattningar av 
programmen de närmaste 
veckorna:

Teresa och Renata Nova hörs i tal och toner på 91,4.
Håkan Källmarker berättar tennis
minnen på Tyreösradion.

Pernilla Alm berättar på radion om 
sin bok ”Alltid du”.

att leva och fixa el i en by i Kongo, 
riktig skola behövs verkligen.

cecilia hultberg, centrumledare: 
olika butiker och restauranger, nya 
höghuset, föreningar, evenemang.

24/2–17/3
håkan Källmarker: trollbäcken > 
Göteborg, tenniskompisar, motstån-
dare, framgångar, bankjobb.

rickard niklasson: att bygga 
23-våningshus vid tyresö c, betong-
montering, fritid, modellflygplan.

Sara Kopparberg, anders lind: tyre-
sös många nybyggen och planer, 
nyfors, halvön, parker, vägar.

marie Öquist: historia, brott, straff 
och rysligheter på Södertörn. olika 
synsätt. programledare: B. malm-
berg.

Leif Bratt och Terje Engh gör radio på 91,4.

lasse”, vännerna företagaren 
Gynge och vänsterledaren Werner 
minns.

nina Brogärd,terje engh och Åke 
Sandin dokumenterar folkhumorn. 
Varning: historier och limerickar.

10/2–3/3
teresa (20) och renata nova: 
polskt-tjeckiskt-svenskt, tandläkeri, 
sjunger tre egna låtar, favoriter.

Felicia envall intervjuar olivia trygg: 
att växa upp med alkoholiserad far. 
Stiftelsen trygga barnen.

engelskläraren pernilla alm om sin 
bok ”alltid du”. Skolor, uSa, inbrott, 
favoritförfattare. ny bok?

tyresö ulands- och FredsFörenings 
radio tuff (1334-35): ”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

17/2–10/3
Gunnel agrell l intervjuar anna-
Karin lindeberg, seglare, oriente-
rare, skidåkare, globetrotter m m.

leif Bratt, terje engh: miljö förr och 
nu, ”barnfattigdom”, egen barn-
dom, ”administrativa kostnader”.

effie andersson, heidi Åman: Kth, 

VernISSaGe
carin magnusson ställer ut måleri på 
trollbäckens bibliotek. utställningen 
startar den 23/2 och pågår till den 
20/2. 
arr. tyresö kommun

Barnteater
Stig och Vivi har roligt, tills Susanne 
dyker upp. För barn 3–7 år. entré: 30 
kr. Förköp från 18/2 www.tyreso.se/
biljetter. lö 23/2 kl 11.30 och 13. 
Biblioteket i tyresö centrum

KretSloppSStänKanDe!
Skaparverkstad med skräp och 
skrot för barn. ej grupper. Gratis! ti 
26/2 kl 12–16. on 27/2 kl 12–16 
Biblioteket i tyresö centrum

BIo
on 27/2 kl 13, Bio Forellen. ani-
merat äventyr om röjar-ralf som är 
videospelets skurk men helst vill 
bevisa att han kan vara snäll. Från 
7 år. entré: 60 kr. Förbokas senast 
22/2 via e-post bioforellen@hotmail.
com. arr: tyresö filmförening.

GlaDIatorerna
Brännpunktens gladiatorer. För 
åldrarna 6-12 år. pris: 40 kr per 
barn eller 30 kr per barn om ni är en 
grupp på tio barn eller flera. upplys-
ningar tel 798 30 08. 
to 28/2 kl 10–13 Bollmorahallen. 
arr: Korpen Brännpunkten.

SKapa SjälV!
Kom och fixa till en snygg skrivbok 
som du dekorerar med roliga mate-
rial. alla åldrar. ej grupper. Gratis. 
to 28/2 kl 12–16. Biblioteket i 
trollbäcken

Barnteater
Kärrlek. I kärret är allt som vanligt. 
en humoristisk föreställning med 
levande musik av teater tusan om 
att förstå varandra. För barn 4–7 år. 
entré: 30 kr. Förköp från 25/2 via 
www.tyreso.se/biljetter. ev resteran-
de biljetter säljs vid entrén. Fr 1/3 
kl 10 och kl 13. Biblioteket i tyresö 
centrum

SportloVStäVlInG
Delta i bibliotekens tävlingar varje 
dag på sportlovet. Du har chans 
att vinna fina böcker! Öppettider 
se www.tyreso.se/biblioteket, tel 
5782 94 00. Biblioteken i tyresö 
centrum, tyresö Strand och troll-
bäcken. 

tyreSÖ jazzcaFé
tyresö jazzband bjuder på svängig 
jazz med dans och jazzsångerskan 
från tyresö, Git Skiöld, som gäst! 
Kvarnhjulet, hus B, nyforssalen.  
on 6/3 kl 14–16 
entré: 60 kr inkl kaffe o kaka,  
cD utlottas på biljetten. 
arr: tyresö jazzband o aBF

DaGSKrySSnInG tIll ÅlanD meD 
tyreSÖ jazzBanD 
Sö 17/3 avgår Bussar från alléplan, 
Krusboda, 12, tyresö centrum 
(nordea) 12.15. pris: 80 kr tor, 
anmäl direkt till eckerölinjen tel 
0175-25800, kod 5jazz. Sista 
anmälningsdag 13 mars. 
arr: tyresö jazzband o tyresö jazz & 
Blues club

annons@tyresonyheter.nu

3/2–4/2
hans tjernlund: Ådalen > pers 
udde, It-jobb, fiske, cykling, rotarys 
luncher och välgörenhet.

anne Sörman, präst i tyresö: Kyr-
kans roll, kärleksmässor 10 och 
14 feb, böcker bland annat om 
palestina.

repris från 2003: ”hasse och 

NäRRADiON Allt flera gör nu radioprogram som sänds fyra gånger per 
dygn på 91,4 MHz och närhelst kan avlyssnas på www.tyresoradion.
se. Närradioföreningen lånar ut mp3-spelare till hugade radiomakare.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Drakar på Drevviken
ViNDKRAFT En gråmulen blåsig 
dag i slutet av januari dök de 
upp på Drevviken. Kitesurf med 
snowboard, eller Snowkite som 
det kallas.

Jag fick syn på några konstiga 
”fallskärmar” som rörde sig fram 
och tillbaka på Drevviken.

Att segeltekniken har utveck-
lats vet jag som gammal seglare. 
Segelbåtarna med sina segel för-
finas. Fallskärmar som utveck-
las till flygplan har funnits länge. 

Vindsurfing på segelbräda är 
bekant. Drakflygning har funnits 
väldigt länge och steget att kom-
binera drake med fallskärm är 
kanske mindre än man tror.

Kombinationen ”fallskärm” 
och snowboard hade jag aldrig 
sett fast det visar sig att det fun-
nits i 10 år i Sverige. Dessutom 
har Kitesurfing (på vatten) blivit 
en OS-gren.

Med öppna ögon lär man sig 
nya saker varje dag.
Gunnar Frisell Snowkite. Foto: Gunnar FrISell
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Rätta lösningen på kryss nr 8, 2012.
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Kryss nr 1  
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  
5 mars 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2012
1:a pris: Ulla Gribbe, Trollbäcksv.
2–5: Mimmi Aldén, Granängsringen.
Aina Larsson, Slåttervägen.
Arne Wirdahl, Granängsringen.
Henry Ekstrand, 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 1” 
och skicka 
senast den  
5 mars 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Foto: Gunnar FrISell

Grattis till vinnarna av julnötter 2012

1:a pris: Niklas Larsson, Kanelgränd.
2–5: Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
Mary Ericson, Forellvägen.
Lennart Berggren, Rönnvägen.

GALA Årets Kultur- och idrottsgala är den tredje i ordning-
en. Här hyllas prestationer av olika slag inom kultur- och 
idrottsområdet. Det är tyresöborna som föreslagit kan-
didater och en jury från kultur- och fritidsnämnden utser 
nominerade till varje kategori.

Vinnarna utses på Kultur- och idrottsgalan som går av sta-
peln den 8 mars på Tyresös gymnasium. Nominerade till 
galan 2013 är:

Årets förening
 ■ IF Friskis & Svettis Tyresö
 ■ Tyresö Teaterförening
 ■ Hanvikens SK
 ■ Tyresö Jazz & Blues Club

Årets ledare
 ■ Anna-Lena Almgren, Tyresö Hanviken Hockey
 ■ Sylvia Ljungdahl, Kvinnojour, TUFF
 ■ Joakim Lind, HSK Friidrott
 ■ Samuel Cossio-Quiroga, Kenpo Zen-Li-Thai

Årets unga ledare
 ■ Josefine Flinckman, NGOMS Vi Unga
 ■ Emelie Lundin, Tyresö Handboll
 ■ Linnea Nyström, Tyresö Ryttarförening
 ■ Oscar Sundman, Brännpunkten Korpförening

Årets eldsjäl
 ■ Marika Holm, Brännpunkten Korpförening
 ■ Solveig Dahl, Naturskyddsföreningen
 ■ Rolf Solem, Tyresö FF
 ■ Alessandro Persini, Tyresö Skytteklubb

Årets idrottsprestation
 ■ Tyresö FF Damlag
 ■ Isabella Deilert, Ågesta golfklubb
 ■ Tyresö Amerikanska fotbollsförening A-lag
 ■ Lucas Bodin, Brommagymnasterna

Årets kulturpersonlighet
 ■ Therese Badman Stenius, operasångerska
 ■ Miguel Escribano, konstnär som startat konstnärscen-
tret Konsverket

 ■ Anders Jalkéus, sångare, arrangör och kompositör med 
The Real Group

 ■ Kalman Olah, ledare för orkestern Strängstyrkan

Årets kvinnliga idrottare
 ■ Isabella Deilert, Ågesta GK, golf
 ■ Pauline Hammarlund, Tyresö FF
 ■ Denise Nordqvist, U19 innebandy
 ■ Veronica Boquete, Tyresö FF

Årets manliga idrottare
 ■ Noghor Jemide, Tyresö Amerikanska Fotbollsförening
 ■ Henrik Thoms, HSK Friidrott
 ■ Victor Ferraresi, Tyresö IBK
 ■ Max Jansson, Tyresö Kampsport Taekwondo

Årets Brottsförebyggande insats
 ■ Göran Kölborn, Hanviken

Juryn består av Dick Bengtson, Lilian Edberg, Carl-Olof 
Strand, Bo Furugård, Kajsa Keuch och Gunilla Andersson 
från kultur- och fritidsnämnden samt två representanter 
från Tyresö Föreningsråd.

Kultur- och idrottsgalan 2013

julnötslösning
1. (2) Anita Mattsson heter Soci-
aldemokraternas kommunalråd 
i Tyresö.
2. (1) Under hösten genomfördes 
en kommunal folkomröstning i 
Tyresö. Den gällde de höjda avgif-
terna inom äldreomsorgen och 
omsorgen av funktionshindrade.

3. (X) Strabag heter företaget 
som bygger skyskrapan i Tyresö 
centrum.
4. (2) En ny fin lekplats nedanför 
Bollmoradalens kyrka invigdes 
under året. Invigningen skedde i 
september.
5. (1) Tyresö har fyra vänorter 
utomlands. Borgå i Finland har 
varit vänort längst.

6. (X) Antalet rondeller eller cir-
kulationsplatser ökar varje år. 13 
rondeller finns det nu i Tyresö.
7. (2) Åtta politiska partier finns 
det i Tyresö kommunfullmäktige.
8. (1) Telegrafberget är Tyresös 
högsta punkt.
9. (X) Det var Gabriel Oxenstierna 
som lät bygga Tyresö slott. Det 
blev klart på 1600-talet.

10. (1) I Tyresö invigdes under 
oktober Sveriges första snabb-
laddningsstation för elbilar.
11. (2) Att Tyresö FFs damer 
tog SM-guld i fotboll vet nog de 
flesta. Malmö mötte de i sista 
matchen.
12. (X) Tyresös befolkning var 
cirka 43 000 i januari 2012.
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– även USA

Bilverkstad och däck

Service av
transport-
bilar

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, lör 10–14 (13 okt–1 dec)
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Fullsatt Sofia kyrka
Vi tog avsked av 
en stor ungdoms-
ledare. En gång 
radikal student-
politiker långt ut 

på vänsterkanten. Bröt med 
den akademiska miljön, blev 
betongarbetarbas och ledare 
för KFUM Basket.

I jakten på spel- och tränings-
lokaler upptäckte han ett före 
detta fryshus. Detta kom snart 
att utvecklas till en samlings-
plats för idrott, musik, kultur 
och inte minst för utsatta ung-
domar. Allt kom sedan att flyt-
tas till ännu större och bättre 
lokaler i Hammarbyhamnen. 
Det är Anders Carlberg det 
handlar om.

Det var många, 1 000 perso-
ner, som ville hedra Anders och 
ta avsked. Bara defileringen 
tog drygt två timmar. Det eta-
blerade Stockholm med nuva-
rande och avgångna borgarråd 
oavsett politisk färg, höjdare 
inom näringsliv och kultur 
var där – men framförallt den 
stora skara som stod Anders 
närmast. Som fann en hemvist 
i Fryshuset, detta tempel – jag 
tror att Anders skulle gilla att 
man kallade det så – för skif-
tande och kreativa verksamhe-
ter, idéer, tankar och trosrikt-

ningar. Det är sällan man ser ett 
tvärsnitt av befolkningen vid 
ett och samma tillfälle. Men där 
var farsor och morsor på stan 
med sina färgstarka jackor, 
frälsissoldater, ungdomar av 
olika nationaliteter, äldre män 
och kvinnor som med möda 
tog sig runt kistan, unga kil-
lar i kamouflagejackor, en och 
annan medelålders i kostym 
och kjol och en kvinnlig präst 
som med värdighet, men inte 
utan rörelse förrättade begrav-
ningsceremonin.

Det är synd att Anders inte 
var tyresöbo. Han hade inte 
accepterat att Forellskolan 
stod oanvänd. Han skulle 
snabbt skapat opinion, påver-
kat politiker, skaffat sponsorer, 
allt för att göra Forellskolan till 
en mötesplats för ungdom, kul-
tur och föreningsliv. Detta är 
ännu inte för sent.
S Dufva

S. Dufva är en kulturintresserad 
tyresö bo som lämnar små betrakt-

elser från olika evenemang han, 
helt inkognito, bevistat.

Borgerlig politik tvingar till bidrag
EKONOMi Borgerlig arbetsmark-
nadspolitik tvingar 126 personer 
i Tyresö att söka försörjnings-
stöd.

Antalet personer som deltar i 
olika arbetsmarknadsprogram på 
Arbetsförmedlingen utan någon 
ersättning har ökat med hela 55 
procent sedan 2010 i Stockholms 
län. Idag står över 2390 Stock-
holmare utan något aktivitets-
stöd samtidigt som 10540 perso-
ner tvingas leva på ekonomiskt 
bistånd (socialbidrag) från kom-
munerna. I Tyresö står alltså 126 
personer utan försörjning och 
kan tvingas söka bistånd visar en 
rapport från LO i Stockholms län. 

Försörjningsstöd
Rapporten kartlägger och gran-
skar hur många som inte får 
aktivitetsstöd i Stockholms läns 
kommuner, trots att de deltar i 
ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram. Antalet som är utan aktivi-
tetsstöd i fas 3 (sysselsättningsfa-
sen), det tredje steget i jobb- och 
utvecklingsgarantin, kommer att 
granskas särskilt ingående. Detta 
eftersom den sammanfaller med 
den bortre tidsgränsen för när 
ersättningen från det lägsta akti-
vitetsstödet upphör.

– Det leder till att fler hänvisas 
till sina familjer eller i sista hand, 
till försörjningsstödet. Vi vill ha 
en arbetslöshetsförsäkring som 
är en omställningsförsäkring, 
med sänkt medlemsavgift, ett 

höjt tak, ett studerandevillkor 
som leder till att människor vågar 
utbilda sig för de nya jobben. En 
arbetslöshetsförsäkring som ger 
ett ekonomiskt skydd under tiden 
på väg till ett nytt jobb, menar LOs 
Elisabeth Brandt Ygeman.

Fas 3 gav problem
Det var i samband med införandet 
av fas 3 år 2007 som regeringen 
skapade en bortre parantes i akti-
vitetsstödet. Det innebar att per-
soner som inte lyckats kvalificera 
sig till a-kasseersättning förlorar 

sitt aktivitetsstöd efter 450 dagar. 
Eftersom regeringen samma år 
också gjorde det svårare att kva-
lificera sig till a-kasseersättning, 
är det nu allt fler av deltagarna 
i arbetsmarknadsprogram som 
inte ens får aktivitetsstödet på 
223 kronor om dagen. 

Skjutit över kostnaderna
Genom införandet av en bortre 
parentes för dem som inte är inne 
i a-kassan, och samtidigt göra det 
svårare att kvalificera sig, har 
regeringen effektivt skjutit över 
kostnaderna och ansvaret för 
arbetslösheten på familjer och 
kommuner. Det är en utveckling 
som för oss bakåt i tiden, till ett 
hjärtlöst klassamhälle.

Fungerade i Sigtuna
Socialdemokraterna i Tyresö 
föreslog i sitt budgetförslag för 
att alla långtidsarbetslösa skulle 
erbjudas ett arbete i ett år inom 
kommunen till avtalsenlig lön. 
Avsikten med förslaget var att ge 
den enskilde kontakter på arbets-
marknaden och minska antalet 
individer som tvingas leva på för-
sörjningsstöd.

– Tyvärr sa den moderatledda 
alliansen i Tyresö nej till detta, 
säger oppositionsrådet Anita 
Mattsson. Detta blir självfinansie-
rande på tre års sikt. Modellen har 
prövats framgångsrikt i Sigtuna 
kommun och gett många en ny 
chans till arbete.
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Elisabeth Brandt Ygeman.
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