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Tyresös billigaste butik enligt PRO

Tradition vid Lilla Tyresö 
n Tyresö bjöd på ett strålande vin-
terväder och det var julmarknad 
vid Lilla Tyresö. Marknaden har 
blivit en tradition.

– I år är det 20:e gången som 
vi arrangerar marknaden, säger 

Lennart Franzén som ännu ett år 
deltagit i planeringen och genom-
förandet.

De första fyra åren fanns mark-
naden vid slottet, men de senaste 
16 gångerna har den hållit till vid 

Prinsvillan. I år är det 47 utstäl-
lare som har allt man kan önska 
sig vid en julmarknad – ponnyrid-
ning, fårskinn, hemslöjd, godis och 
mycket, mycket mer.

 Sid 8–9

… har försökt 
kyssa en groda.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 8 H december 2012 H 1972–2012

Åttaåriga kompisarna Sofia och Lovisa är här med mamma Annika och tittar på tomtar. 
– I 5–6 år har vi varit här och i år är det väldigt idylliskt med snön. Vi har köpt kransar, pepparkakshus och klubba, berättar de. Foto: Gunnar Frisell

Dyr ledning
n En sällsynt dålig politisk styrning från den borgerliga alliansen 
renderar i kraftig kritik från revisorerna. Det blir dyrt för tyresö-
borna och dagens elever på Nyboda skola kommer att få betala 
kallaset lång upp i vuxenlivet. Idag står ett helt våningsplan tomt 
i den nyrenoverade skolan. Ledare, sid 2

(M) vill styra familjen
n Moderaterna anser att de bäst vet vad som är bra för barnen 
och säger att 20 timmar på förskolan får räcka för syskon till 
nyfödda. Tvärt om torde föräldrarna vara de mest lämpade att 
avgöra sitt barna bästa. Och var finns valfriheten i 20-timmars-
regeln, frågar sig vän av ordning? Debatt, sid 4

”Det känns 
oroande  att 
sådana  här saker 
kan ske flera 
gånger .”
Palle Carlsson, sid 3

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och snön är redan här.  
Det nya året betyder 
bland annat nya nummer 
av Tyresö Nyheter . Det 
stöd tidningen fått från er 
tyresö bor under året har 
betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och annon-
sörer. Utan Er blev det 
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

(M) sviker
n Aldrig har det funnits en 
kommunal folkomröstning 
där resultatet varit så tydligt 
som i Tyresö. Ändå strun-
tar Moderaterna i resulta-
tet.  Sid 5

utlandspraktik
n Gymnasiets elever på pro-
grammet inom Hotell och 
turism praktiserar i Köpen-
hamn och Teneriffa. Sid 7

Gymnasiemässa
n Tyresö gymnasiums monter 
på gymnasiemassan var välbe-
sökt. Montern ”Spelet om din 
framtid” stack ut. Sid 10

Höga avgifter
n Ungdomar får kraftigt höjda 
avgifter i den nya simhallen. 
Vissa tider kan avgiften öka 
med 171 procent. Sid 12



Noterat

Den första snön har fallit och decem-
ber sveper in över Tyresö. Nu har vi en 
knapp månad framför oss när alla barn 

intensivt väntar på tomten. Och tomten brukar 
ju fråga om barnen varit snälla och skött sig väl, 
när han kommer på julafton. Nu måste vi väl alla 
undra hur den moderatledda borgerliga allian-
sen svarar när tomten frågar dem i jul. Kan de 
svara tomten att de skött sig väl, när de varken 
har ordning på pengar eller på beslutsprocess. 
För kommunens revisorer riktar mycket skarp 
kritik mot på vilket sätt besluten kring ombygg-
naden av Nyboda skola har gått till.

Låt oss stanna upp ett tag, innan vi går vidare. 
Nyboda skola har under en lång tid haft behov 
av renovering. Skolan har varit nedsliten och 
elevernas och personalens arbetsmiljö var 
under all kritik. Nybodahallen, där eleverna 
skulle ha sin gymnastik blev utdömd av Arbets-
miljöinspektionen. Under flera år gjorde den 
borgerliga majoriteten ingenting. Man lät helt 
enkelt skolan förfalla i vissa delar.

Men så en dag, kom man på att skolan inte 
behöver renoveras, den behöver istället byggas 
om helt och hållet. Det var kanske en bra idé, 
men först måste man ju kontrollera om det finns 
pengar till detta. Och sedan måste man ju fatta 
nödvändiga beslut. Någonstans på vägen tap-
pade man kontrollen över både vad det skulle 
kosta och vem som skulle besluta. Man bara 
rullade på. Finns det någon enskild tyresöbo 
som bygger sin villa på det sättet?

Revisorerna skriver att det är anmärknings-
värt att omdaningen av Nyboda skola, som är 
det största investeringsprojekt som genomförts 

i kommunen, har bedrivits med så omfattande 
brister. Ett projekt som i ett första beslut skulle 
kostat 3 miljoner kronor och som slutade långt 
över 200 miljoner kronor.

Skolan är dessutom överdimensionerad. 
Med dagens elevunderlag kommer ett 
helt våningsplan att stå tomt. Det blir 
tyvärr skolans elever som får betala för 
denna brist i ekonomisk planering.

Istället för fler pedagoger i skolan och moder-
na läromedel kommer pengar att behövas för 
att betala för de tomma lokalerna. Men det all-
varliga är också att kommunen under lång tid 
framöver kommer att behöva betala av på de lån 
som tagits för att klara denna renovering. Med 
en tidigare planering hade renoveringsbehovet 
varit mindre och mycket pengar sparats. Pengar 
som kunde ha använts till fler lärare och därmed 
bättre undervisning. När dagens elever är vuxna 
kommer de alltså att fortsätta betala för Nyboda 
skolas renovering. En ombyggnad som kanske 
inte hade behövts, om man satsat på nödvändigt 
löpande underhåll.

Kostnaderna för ombyggnaden av biblioteket 
i Trollbäcken skenade också och kritiserades av 
revisorerna. Det finns alltså två exempel i närtid 
uppvisar en påtaglig dålig politisk styrning från 
den borgerliga majoritetens sida. Det är allvar-
ligt för det är tyresöbornas skattepengar som 
man hanterar. Det blir kostsamt för invånarna 
när modraterna får sitta för länge i majoritet.

Ja, nu undrar vi alla, vad svarar egentligen 
moderaten när tomten kommer.

ooo

Med julen kommer tomten. Ska moderaterna hålla sig till sanningen när han frå-
gor om de varit snälla och skött sig under året lär det inte bli några klappar. Det är 
svårt att mer kritik än den som revisorerna ger i sin rapport om renoveringen av 
Nyboda skola. Dessvärre verkar inte kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl (M) ta till sig av kritiken. Det blir dyrt för tyresöborna för fallet Nyboda är inte 
det första.

”Sammanfattningsvis bedömer vi att det är anmärkningsvärt 
att omdaningen av Nyboda skola, som är ett av de största 
investeringsprojekt som genomförts i kommunen, har bedri-
vits med sådana omfattande brister. Detta inte minst mot bak-
grund av tidigare avlämnade revisionsrapporter, som betonat 
vikten av att tillskapa en fungerande investerings- och lokal-
försörjningsprocess. Att bedriva ett sådant omfattande och 
komplext projekt, som omdaningen av Nyboda skola, på det 
vis som skett bedöms inte heller vara förenligt med god eko-
nomisk hushållning.” Ur revisionsrapport från PwC.

Kommunalrådet Fredrik Saweståhl (M) talar gärna om sin 
fullkomlighet i att hantera kommunens ekonomi. När den 
oberoende professionella revisionen granskar blir bilden en 
annan. Fram tonar en minst sagt kostsam kommunledning.

ooo
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Majoritet 
utan roder

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

I sagan blev grodan en prins
sånt händer inte i vår provins
här har man gjort en riktig groda
som heter Nyboda.

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

 

 

EkoNoMi Det är den hårdaste 
kritik som revisorerna lämnat: 
Att bedriva ett sådant omfat-
tande och komplext projekt, som 
omdaningen av Nyboda skola, på 
det vis som skett bedöms inte 
vara förenligt med god ekono-
misk hushållning. Det är såväl 
de moderata som de socialde-
mokratiska revisorerna som står 
bakom kritiken. och nu kräver 
Socialdemokraterna en offentlig 
redovisning av hur mycket extra 
skolan egentligen kostat.

Revisorerna beslutade sig efter 
nyheterna om den stora kostnads-
ökningen kring bygget av Nyboda 
skola för att låta den professio-
nella revisionsbyrån Pwc göra 
en revision av hela projektet och 
den granskningen resulterar nu i 
mycket hård kritk mot kommun-
ledningen.

Som underlag har handlingar 
granskats och intervjuer gjorts, 
bland annat med de ansvariga 
politikerna moderaterna Fredrik 
Saweståhl och Anki Svensson.

Stark kritik
Efter denna granskning är revi-
sorerna starkt kritiska. De pro-
fessionella revisorerna konsta-
terar exempelvis att kommunen 
inte verkar ha haft ordning på 
besluten. ”Beslutsunderlagen 
är fragmentariska och saknar 
dokumenterade underlag i form 
av grundläggande utredningar, 
lokalprogram och kalkyler. 
Någon ekonomisk beredning, 
och säkerställande av att under-
liggande handlingar finns och 
kvaliteten på dessa, har inte fun-
nits. Huvudansvaret för detta lig-
ger på beredande organ, det vill 
säga kommunstyrelsen”, skriver 
revisorerna.

Revisorerna konstaterar vidare 

att det finns minst fyra tillfällen då 
kommunen borde berett frågan 
bättre. Det var
1. när en ny skolplan redovisa-

des,
2. när projektet utökades från 3 

till 107 miljoner,
3. när projektet utökades från 

107 till 203 miljoner och
4. när den nya stadieindelningen 

beslutades.

Trots att revisorerna redan 2010 
påpekade att bygget av Nyboda 
skola behövdes hanteras inom 
ramen för kommunens inves-
teringsrutiner så vidtogs inga 
åtgärder. Tvärtom har beslut om 
att ta fram ett programförslag till 
skolan aldrig redovisats till kom-
munstyrelsen.

Revisorernas ordförande Palle 
Carlsson är idag starkt kritisk:

– Kommunen måste förbättra 
sin investeringsprocess. Vi har 
påtalat det flera gånger – senast 
när det gäller de ökade kostna-
derna vid ombyggnaden av Troll-
bäckens bibliotek. Det känns oro-
ande att sådana här saker kan ske 
flera gånger, säger Palle Carlsson.

Att revisorerna framför så 
stark kritik är ovanligt.

– Det är mycket ovanligt i Tyre-
sö och det är värt att notera att de 
slutsatser som de professionella 
revisorerna gett oss är något som 
alla förtroendevalda revisorer, 
såväl moderater som socialde-
mokrater, ställt sig bakom, säger 
Palle Carlsson.

ooo

Snöröjning  
– vem gör vad?
SNö Tyresö kommun har hand 
om snöröjningen på de flesta 
vägar inom kommunen. Vägver-
ket sköter motorvägen fram till 
Bollmora Allé och Gudöbroleden. 
Stockholms stad sköter Skrubba 
Malmväg samt vägar i Skrubba 
industriområde. Vid snöfall 
påbörjas snöröjning efter att det 
fallit minst 5 centimeter snö eller 
när snöfall upphört detta efter 
bedömning och beslut av arbets-
ledaren. Framkomligheten för 
kollektivtrafiken samt på gång- 
och cykelvägar prioriteras.

ooo

Se upp för falska  
dörrförsäljare
SäkERhET Tyresö kommun var-
nar för falska dörrförsäljare. Just 
nu finns det personer som utger 
sig för att vara från Vattenfall, 
men Vattenfall har inga dörrför-
säljare. Släpp inte in okända per-
soner i din bostad. Om du råkar ut 
för detta, ring polisen.

ooo

SVT Rapport till 
PRo i Tyresö
TV PROs teknikcirkel besöktes 
nyligen av SVT Rapport. Detta 
med anledning av den aktuella 
frågan om att många personer nu 
utestängs från många av samhäl-
lets servicefunktioner genom att 
inte ha tillgång till smartphones 
och datorer. Det är vid detta num-
mer av Tyresö Nyheters tryckning 
oklart när inslaget ska visas i SVT.

ooo

Onödigt dyrt – revisorerna kritiska:

Bygget av Nyboda skola 
hanterades dåligt

Kommunledningen får hård kritik av revisorerna när det gäller bygget av Nyboda skola. Foto: Gunnar Frisell

Socialdemokraterna kräver 
ny investeringsprocess

Detta har hänt
1. Tyresö kommunfullmäktige beslutar att Nyboda skola ska bygga 

nytt mottagningskök för 8 miljoner, ny vemtilation för 21 miljoner 
och övrig upprustning för 3 miljoner. Av dessa tvingas kommunen 
med den nya skolan kassera investeringar motsvarande drygt 28 
miljoner kronor.

2. i december 2009 ska barn- och utbildningsnämndens ordförande 
hans Lindberg (M) svara på en fråga om Centrumskolan (som 
Nyboda och Forellen då kallades). Till mångas förvåning berättar 
han utan förvarning att en ny skola ska byggas och visar ritningar 
på skolan. kritiken från oppositionen om dåligt underlag är massiv.

3. Dagarna efter fattar kommunstyrelsen om att ett program för ny 
skola ska tas fram. Detta tas aldrig fram. istället fattas alla avgö-
rande beslut i en så kallad strategigrupp bestående av Fredrik 
Saweståhl, barn- och utbildningsnämndens ordförande och ledande 
kommunala tjänstemän.

4. i mars 2010 rapporterar barn- och utbildningsnämnden om ny skol-
lag som sannolikt kommer innebära ny stadieindelning. Sexorna 
kommer flyttas till mellanstadiet.

5. i april 2010 fastslår kommunfullmäktige budgeten för projektet till 
130 miljoner (varav 107 miljoner handlar om själva skolan).

6. Efter valet 2010, i november, skrivs budgeten upp från 130 till 224 
(varav 183 för skolan) miljoner. Socialdemokraterna protesterar 
mot de ökande kostnaderna och kräver en tydligare politisk styr-
ning av projektet.

7. hösten 2012 öppnas verksamheten. Eftersom det saknas elever 
står plan tre tomt. kostnaden för de tomma ytorna uppgår till 4,7 
miljoner kronor varje år.

– händelsen med Nyboda 
skola visar att vi behöver en ny 
investeringsprocess som tar 
sin utgångspunkt i att vara var-
samma med skattebetalarnas 
pengar, det anser Socialdemo-
kraternas oppositionsråd Anita 
Mattsson.

Socialdemokraterna var inte emot 
att det byggdes en ny skola men 
ändå kritiska mot hur det blev:

– Det behövdes en ny skola – 
men inte en skola där en tredje-
del står tom. Vi varnade så fort vi 
såg att det höll på att gå över styr 
– men hela processen har varit 
unikt sluten och helt beslutad av 
de ledande moderatpolitikerna. 
Jag betvivlar att ens de andra alli-
anspolitikerna haft insyn.

– Det är uppenbart att de fick 
valfeber. Det var viktigare att visa 
upp något fint innan valet än att 

vara varsam med skattebetalar-
nas pengar, säger Anita Mattsson. 
Och idag går det ut över undervis-
ningen på Nyboda – de elever som 
har störst behov får mindre resur-
ser för att de ska kunna betala 
hyran för Moderaternas skrytbyg-
ge. Nu behöver kommunen redo-
visa exakt hur stor merkostnaden 
blev på grund av denna valfeber.

Nu kräver partiet ett nytt sätt 
att hantera större investeringar.

– Vi har redan krävt att större 
investeringsprojekt ska följas av 
en grupp med företrädare för alla 
partier. När det gäller komman-
de beslut om nytt äldreboende 
och Tyresö gymnasium måste 
de föregås av en bra beskrivning 
av alternativen. Det får inte vara 
så att Moderaterna i slutna rum 
beslutar. Det har de visat att de 
inte klarar av.

ooo

Revisorernas ordförande Palle 
Carlsson är starkt kritisk till kom
munens investeringsprocess. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Förskolan är en viktig inkörsport till det livslånga 
lärandet. Den utgör på många sätt grunden till bar-
nets inlärning, skolgång och socialisering. Förskolan 

är inte avskalad barnpassning. Det är en viktig utgångs-
punkt i diskussionen om barnens rätt till förskola.

Många föräldrar vittnar om barns behov av kontinuitet 
då de får syskon. Att i det läget bli fråntagen sitt sociala 
sammanhang i form av kompisar, lek och pedagogik blir 
kännbart för många barn. Hur ett barn reagerar är givetvis 
högst individuellt och lösningen med aktuell förskola måste 
anpassas därefter. Så fungerar det dessvärre inte idag.

I tidningen Mitt i Tyresö kan vi läsa att barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Ann-Christin Svensson (M) 
anser att 20-timmarsregeln är bra. Dels håller regeln nere 
storleken på barngrupperna, dels anser den borgerliga alli-
ansen att 20 timmar är ”bäst för barnen”, enligt Svensson. 
Uttalandet är närmast att betrakta som ett dubbelfel.

För det första, föräldrarna torde vara de mest lämpade 
att avgöra sitt barns bästa, inte politikerna. Moderaterna 
är annars hyfsat konsekventa i det förhållningssättet; poli-
tiker ska inte lägga sig i människors liv och valfriheten ska 
lösa eventuella knutar i samhällskroppen. Vari består val-
friheten i 20-timmarsregeln, frågar sig en vän av ordning?

För det andra, stora barngrupper har ingenting med 
20-timmarsregeln att göra. Det är bara ett dåligt argument 
för den borgerliga majoriteten att inte bygga ut förskolan i 
Tyresö. Kommunen lider brist på förskoleplatser, men från 
politiskt håll prioriterar man inte detta. Lösningen på stora 
barngrupper (och lite personal) ligger inte i att stänga ute 
barn från förskolan utan att tillföra Tyresös förskolor mer 
resurser. Vi har inte råd att spara på barnen!

Den moderatledda ledningen i Tyresö borde höja blicken 
och lära av grannkommuner som Stockholm och Botkyrka 
där man har generösare öppettider för barn till arbetslösa 
och föräldralediga.

Få pratar om det nyfödda barnets tillgång till sina föräld-
rar. Föräldraledigheten är avsedd för det nyfödda barnet, 
inte det äldre syskonet. Ibland framhålls ”mysargumentet”, 
det vill säga en slags uppmaning att ta tillvara på den korta 
tiden med barnen, inte sällan med en underförstådd vink 
till det dåliga samvetet. Med det resonemanget borde vi 
ju inte ha någon förskola överhuvudtaget utan återgå till 
hemmavarande föräldrar på heltid. Men återigen, det är ett 
beslut som föräldrarna ska fatta. Ingen annan.
Mia Lindström

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

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

Förskolan är inte barnpassning  
utan grunden till ett livslångt lärande

Ingen ska vara 
ofrivilligt ensam.

Stöd oss med 100 kr genom 
att sms:a ALDRIG ENSAM till 
72 900 eller ge din gåva på 
bankgiro 900-8004. Tack!

Röda Korsets frivilliga gör livet lättare 
för många ensamma i Sverige – 
varje dag. Med ditt bidrag 
kan vi hjälpa fler.

Ingen ska vara 
ofrivilligt ensam.

Stöd oss med 100 kr genom 
att sms:a ALDRIG ENSAM till 
72 900 eller ge din gåva på 
bankgiro 900-8004. Tack!

Röda Korsets frivilliga gör livet lättare 
för många ensamma i Sverige – 
varje dag. Med ditt bidrag 
kan vi hjälpa fler.

Få pratar 
om det 

nyfödda 
barnets 
tillgång 
till sina 

föräldrar.

Foto: Gunnar Frisell

Synpunkter från en f.d. lärare och före-
ståndare för Tyresö Resursskola (i 27 år)
Jag kan inte annat än vemodigt 
le åt gamla skelett som i skolans 
vokabulär plockas fram ur garde-
roben - men med en ny kostym. 
Under mina verksamma år inom 
skolan framförallt på 70–80-talet 
var honnörsbegreppet ”integra-
tion”. Vi skulle ha en ”skola för 
alla”. Ingen skulle uteslutas ur den 
stora gemenskapen i klassrum-
men. Jag minns att jag för politiker 
och skolledare hade synpunkter 
på denna utopi utifrån de resurser 
som bjöds. Jag hävdade nämligen 
detta: att vara i samma rum som 
25 andra innebär inte samma sak 
som att vara integrerad – eller 
som det nu heter inkluderad.

Så gott som alla elever som 
remitterades till oss på Resurs-

skolan var totalt uteslutna ur 
kamratgemenskapen och upplev-
des enbart som störande och job-
biga av såväl lärare som de övriga 
eleverna.

Att hjälpa barn med speciella 
resurser och/eller speciella svå-
righeter att utvecklas positivt 
intellektuellt såväl som socio-
emotionellt kräver resurser - 
mänskliga resurser som naturligt-
vis kostar pengar!

Lokaler, läromedel och meto-
der behövs naturligtvis men den 
viktigaste resursen är människor 
som bryr sig – som får möjlighet 
att bry sig – det vill säga i första 
hand får och har tid. Tid för reflek-
tion med kollegor, föräldrar och 
framförallt med eleven. Tid för 

konfliktlösning – tid för lek och 
allvar.

Kan någon verkligen på fullt 
allvar tro att införandet av inklu-
deringsprincipen i sig själv leder 
till kvalitetsförbättringar? Något 
mer måste naturligtvis till – enligt 
min mening mer och kvalitativa 
resurser.

Tyvärr får jag för mig, att det 
handlar om att spara pengar på 
elevernas, lärarnas och föräldrar-
nas bekostnad. Dock blir jag glad 
varje gång jag hör hur artister, 
konstnärer, musiker, skådespela-
re, idrottare med mera, som trots 
skolan lyckats utveckla sina speci-
ella resurser. Men hur många miss-
lyckas på grund av ”resursbrist”?
Carl Sjöbrand

Var femte ung utan jobb!
Arbetslösheten i Sverige var 
under tredje kvartalet i år 7,2 pro-
cent i hela befolkningen enligt 
Statistiska Centralbyråns, SCBs, 
mätning. Det är ett genomsnitt. 
Det innebär att i vissa grupper är 
den betydligt högre. Men det pra-
tas det inte så högt om. Bland ung-
domar, 15–24 år, var till exempel 
arbetslösheten 20 procent under 
tredje kvartalet i år! Det innebär 
att var femte ung människa just 
nu inte har något jobb att gå till. 
Även om storstadsområdena bru-
kar vara mindre hårt drabbade 

så innebär dagens höga siffror 
att många Tyresöungdomar är i 
arbetslöshet. Höstens varselvåg 
drabbar också ungdomarna. Det 
finns helt enkelt inga jobb att ta! 
Det är också så att om man jämför 
Sverige med länder med likartade 
förutsättningar så har Sverige 
lyckats sämre än dessa med att 
bekämpa ungdomsarbetslöshe-
ten. Vad ger det för budskap till 
en stark och frisk ung människa 
som inte vill något hellre än att få 
arbeta?
50+

Förvirrande betygssystem
Snart är det jullov och många 
elever får ta emot terminsbetyg. 
Denna gång utifrån ett helt nytt 
betygssystem som den folkpar-
tistiske utbildningsministern Jan 
Björklund har klurat ut. Bety-
gen ska sättas från A till F, men 
många lärare och elever vittnar 
nu om hur svårt det är att förstå 
det nya systemet och att de krav 
som ställs för de olika betygsni-

våerna är oklara och öppnar för 
godtycklighet.

Här i Tyresö finns ett stort antal 
ungdomar som i sommar går ut 
9:an. För dem är jullovsbetyget 
extra viktigt. Det är på det betyget 
som de ska söka vidare till gym-
nasiet. Dessa ungdomar kan nu få 
betala ett högt pris för Björklunds 
kreativitet och otydlighet.
oroad förälder

Jag bor på Bollmoravägen
Det finns en busslinje som heter 
840 som går mellan Nacka Strand 
och Handenterminalen. Bussen 
är bra, men kan bli bättre om den 
stannade vid hållplats Sikvägen. 
Då får vi kontakt med till exempel 
Handens Sjukhus, Sikla köpkvar-

ter och Nacka Forum. Nu dundrar 
den bara förbi. Varför? Vi måste 
gå ner till Tyresö centrum för att 
få tag i bussen

Övrigt: Det bor ungefär 2 000 
personer i detta område.
Bussåkare Per

När vinterns första riktiga snöfall kommit mumsar fåglarna på äpplen i 
villaträdgården . Foto: Gunnar Frisell

Snögubbe  på Koriandergänd. Foto: tyresö nyHeter

God Jul
&
Gott 

Nytt  År!
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Diskussionen uppstod eftersom 
Miljöpartiet hade lämnat in en 
skrivelse om att Tyresö Bostäder 
ska ta större ansvar för social och 
ekologisk utveckling i bolagets 
verksamhet och att detta ska skri-
vas in i ägardirektiven.

Detta ville inte Tyresömode-
raterna gå med på. Bolaget har 
redan höga ambitioner tyckte de 
i debatten varför ett sådant beslut 
inte är nödvändigt.

Borde höja ambitionerna
Mot detta reagerade Miljöpartiet 
som hävdade att det visst går och 

att bolaget borde höja ambitioner-
na både när det gäller miljön och 
sammanhållningen i kommunen.

I denna senare delen blev det 
dock hård politisk debatt. Tidi-
gare har kommunen haft en ambi-
tion att både öka valmöjligheter 
och minska klyftor genom att 
bygga den typ av bostäder som 
fattas i vissa kommundelar. Detta 
har varit en bärande del i kommu-
nens integrationsprogram. Men nu 
markerade kommunen i yttrandet 
över skrivelsen att det inte läng-
re är en ambition. Tvärtom ska 
hyresrätter mestadels byggas där 

det redan finns hyresrätter och vil-
lor där det redan finns mest villor.

Begränsad valmöjlighet
Detta fick såväl Miljöpartiet som 
Socialdemokraterna att reagera. 
De hävdade att de begränsar val-
möjligheten.

– När ungdomar flyttar hemi-
från eller när äldre behöver ett 
tryggare boende i stället för egna 
huset behöver det finnas alterna-
tiv i egna kommundelen. Då hål-
ler dessutom kommunen ihop, 
hävdade de i debatten.

ooo

Tyresö Nyheter har gjort en 
genomgång av samtliga folkom-
röstningar som genomförts sedan 
2006. Inte i något fall där Tyresö 
Nyheter funnit resultaten och där 
kommunen haft makt över frå-
gan har utfallet varit så tydligt. I 
de flesta omröstningar hamnar 
marginalen mellan ja och nej på 
mellan 10 och 20 procentenheter. 
I Tyresös fall var differensen 69 
procentenheter.

Inte heller hör det till vanlighe-
terna att fullmäktige röstar emot 
resultatet – i de omröstningar som 
varit sedan 2006 är det normala 
att politikerna lyssnar på folket. 
I Stockholms län har exempelvis 
Huddinge följt resultatet i fråga 
om kommundelning och Ekerö i 
fråga om att inte sälja sitt bostads-
bolag. Men i Tyresö kommer allt-
så de styrande partierna att köra 
över väljarna. Det framgick tyd-
ligt under debatten i fullmäktige.

Socialdemokraterna beklagade 
Moderaternas beslut:

– Ni har inte demokratisk legiti-

mitet för ert beslut att höja avgif-
terna i äldreomsorgen kraftigt. Ni 
lovade i valet 2010 att inte göra 
det. Och ni hade 83 procent av de 
som tyckte till i frågan emot er, sa 
Martin Nilsson i debatten.

Moderaterna försvarade sig 
med att det bara var 29 procent 
som röstade:

– Det var så många av de som 
vi träffade som sa – varför ska vi 
rösta om detta – vi har ju valt er 
för att ni ska ta hand om det här. 
Domen kring vår tolkning av vad 
väljarna tycker kommer i nästa 
val, sa Andreas Jonsson (M).

I detta enades dock de båda 
partierna.

– Det är bra att väljarna ska få 
tycka till, men det är sorgligt att 
det ska behöva dröja fyra år och 
tre val innan Tyresömoderaterna 
ska lyssna på väljarna. Innan dess 
är det många äldre som väljer bort 
nödvändig hemtjänst och trygg-
hetslarm, sa Martin Nilsson (S) 
till TN efter debatten.

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

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

DEMokRATi Det är väldigt få fall då det hållits en folkomröstning i 
Sverige med ett så tydligt besked till makthavarna. Att 83 procent 
av de som röstade valde nej-sedeln är en unikt hög siffra. Det visar 
Tyresö Nyheters genomgång av tidigare folkomröstningar. ändå tän-
ker de lokala makthavarna bortse från folkets röst. Det framgick vid 
kommunfullmäktiges möte i november.

M står fast vid höjda äldreavgifter:

Därför vägrar Moderaterna 
följa folkomröstningens resultat

Martin Nilsson (S) ser fram mot nästa val. Foto: Gunnar Frisell

Var och hur ska det byggas i Tyresö?

Vad, var och hur det ska byggas i Tyresö i framtiden vållade debatt på kom
munfullmäktiges novembermöte. Foto: Gunnar Frisell

FRAMTiD På kommunfullmäktiges novembermöte blev det strid om 
hur Tyresö ska utvecklas framöver och vilken strategi kommunen ska 
ha för byggandet framöver.

Tärningen  blir  
LSS-boende
oMSoRG Förslag har lämnats till 
socialförvaltningen om att bygga 
sex omsorgsplatser på förskolan 
Tärningen. Barnen på Tärningen 
kommer i så fall att flyttas till 
Njupkärrs förskola. Ett annat för-
slag på LSS-boendet är i den ned-
lagda förskolan på Diamantgång-
en. (LSS = Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade.)

ooo

Julkalender 
på nätet
LUCkA På tyreso.se kan du varje 
dag fram till julafton öppna en ny 
lucka i kommunens adventska-
lender med nytt spännande inne-
håll. Klicka på vänster musknapp 
på granen med dagens datum. I 
kalendern hittar du goda råd och 
tips för en trygg och säker helg.

ooo

VA-taxor höjs med 
5 procent
AVGiFT Från den 1januari 2013 
kommer kommunens VA-taxor 
att höjas. Beslut tas på kommun-
fullmäktige den 13 december. 
Höjningen görs på grund av kost-
nadsförändringar som kommit i 
och med indexuppräkningar samt 
ökade kostnader för spillvatten-
behandling och renvattenleve-
ranser. Den främsta anledningen 
är ny lagstiftning, som innebär 
att kommunerna måste balansera 
det ekonomiska resultatet för tidi-
gare underskott i verksamheten.

ooo
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Tyresö fortfarande lågt på 
lärarförbundets ranking

Tyresö positiv till kommunalisering av 
hemsjukvården

Strandskydd upphävs

SkoLA Varje år jämför lärarför-
bundet landets kommuner för att 
se vilka som bedriver den bästa 
skolpolitiken. i år hamnar Tyresö 
på plats 207 (av 290 kommuner).

Det börjar bli en tradition. Men 
inte en särskilt rolig tradition för 
Tyresös del. Resultaten och förut-
sättningarna för skolan i kommu-
nen är inte speciellt upplyftande.

Framförallt är det den dåliga 
lärartätheten och den låga ande-
len behöriga lärare i kommunen 
som drar ner rankningen. I båda 
dessa kategorier hamnar Tyresö 
på listan över de 10 kommuner i 
landet som har sämst förutsätt-
ningar. Bara sju kommuner ligger 
längre ner i rankningen.

Även om det finns områden där 
kommunen lyckas bättre så är 
kommunen på motsvarande sätt 
inte i närheten av att nå tio i topp.

Reaktioner kommer direkt
När nyheten om rankningen pre-
senterades började reaktioner på 
sociala medier bland många för-
äldrar.

Föräldern Mia skriver exem-
pelvis på Facebook: ”Ser att den 
kommun som mina barn går i 
skola i hamnar på plats 207 av 
290 i Lärarförbundets skolrank-
ning. Önskar jag kunde utbrista 
i ett va??!”. Jannice twittrar om 
samma rankning: ”Bättre kan vi 
väl?”.

Även från den politiska opposi-
tionen är kritiken hård.

– Idag visar forskningen tyd-
ligt att mindre grupper och mer 
lärarstöd – särskilt i de tidigare 
årskurserna – ger bättre resultat 
i skolan. Tyresö behöver ändra 
sin politik – vi kan inte fortsätta 
underinvestera i kunskap, säger 
Martin Nilsson, socialdemo-
kratisk gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden.

kan ta tid att bli bättre
Men det är inte självklart att det 
blir bättre i närtid. Den senaste 
prognosen för barn- och utbild-
ningsnämnden visar på ett ekono-
miskt underskott på uppemot 10 
miljoner kronor. Om verksamhe-
terna tvingas spara ihop pengarna 
kan det tvinga fram en utveckling 
där det blir färre lärare. Det kan 
med andra ord bli sämre innan det 
blir bättre.

ooo

VåRD Två tredjedelar av landets 
kommuner har idag ansvar för 
hemsjukvården. Stockholms 
samtliga kommuner har i dagar-
na fått förfrågan om man anser 
att Stockholm läns kommuner 
ska överta hemsjukvården 2015.

Tyresö kommun är positiva till 
förslaget. Syftet med kommuna-
liseringen är att ge en god, trygg 
och patientsäker vård med effek-
tiv användning av samhällets 
resurser genom att en gemensam 
huvudman samordnar vård- och 
omsorgsinsatser.

Enligt Socialstyrelsens kart-
läggning har patienter en bättre 

och mer kontinuerlig tillgång till 
hälso- och sjukvårdsinsatser när 
hemsjukvårdsansvaret samord-
nas i ett huvudmannaskap. Tan-
ken är att kommunaliseringen 
ska gälla från 18 år, det vill säga 
att barn inte ska överföras i refor-
men.

Hemsjukvården ska gälla för 
personer som på grund av sjuk-
dom, hälsotillstånd, socialsitua-
tion eller funktionsnedsättning 
inte kan ta sig till vårdcentralen 
eller om personen bäst tillgo-
dogör sig hälso- och sjukvår-
den i hemmet. En del frågor är i 
dagsläget inte färdigutredda, till 
exempel enstaka hembesök av 

distriktssköterska eller under-
sköterska när man inte är regist-
rerad i hemsjukvården.

Rehabilitering är en annan fråga 
som är olöst. Tyresö kommun har 
även framfört i sitt remissvar att 
verksamheter som tillhandahåller 
hjälpmedel ska utredas i särskild 
ordning och är därmed tveksam 
till att kommunen ska överta den 
typen av verksamhet.

Kommunerna kommer inte 
överta läkarorganisationen utan 
läkare kommer även i framtiden 
höra till landstinget. Finansie-
ringen av reformen kommer ske 
genom skatteväxling.

ooo

Vägarna kommer således att 
breddas och trädfällning blir nöd-
vändig på enskilda fastigheter.

Området kommer att omvand-
las från fritidsbebyggelse till ett 
område med villabebyggelse med 
kommunalt vatten och avlopp.

Det finns drygt 100 privatägda 
fastigheter i området, varav nio 
bebyggda fastigheter bedöms ha 

ett kulturhistoriskt värde eller 
kulturhistoriskt intressanta.

Området som ligger mellan 
Erstaviken och Kalvfjärden har 
en utpräglad naturkaraktär och 
har stor betydelse för ekologiska 
samband och gröna stråk. Flera 
delar av området ligger inom 
strandskyddsområde. Också i 
denna plan avser kommunen att 

upphäva delar av strandskyd-
det, då man bedömer att syftet 
med strandskyddet förlorat sin 
betydelse i och med att många 
fastigheter redan tagit marken i 
anspråk genom bryggor, badplat-
ser och staket. På kommunens 
fastigheter mot Erstaviken blir 
generellt strandskyddet kvar, 
men invid Brobänkens gamla ång-
båtsbrygga upphävs det.

Planen beräknas gå ut för sam-
råd i januari 2013 och detaljpla-
nen vinna laga kraft tidigast vin-
tern 2013.

ooo

MiLJö Detaljplanen för etapp nr 10 för utbyggnad av Brevik är nu på 
gång för samråd. Den ska möjliggöra permanentboende i området 
Brobänken och väg, vatten och avlopp ska byggas ut. Planen föreslås 
medge att strandskyddet upphävs på land och delar av vattenområ-
dena på privata fastigheter vid Erstaviken.

– Vi kan inte fortsätta under
investera i kunskap, säger Martin 
Nilsson (S). Foto: Gunnar Frisell
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Nyheter

Jacob Treskog, Tyresö
– Något som jag har gjort själv. 
Det ska komma från mig och inte 
vara köpt.

Jenny Dock, Trollbäcken
– Det vet jag inte. Har inte hunnit 
tänka på det ännu.

Björn Svanström, Trollbäcken
– En spa-dag för två.

Anna Björnsten, Strand
– Till familjens vänner ger vi en 
soppslev, som ger vatten till 
tredje världen, genom Rice.

Pontus Granlund, Tyresö Strand
– En liten näsduk att stoppa i 
kavajfickan.

?Vad vill du ge bort 
i julklapp i år?

Foto: Kaijsa KeuscH

Tyresöelever på 
utlandspraktik
PRAkTik Tyresö gymnasium 
var bland de första i Sverige att 
för fyra år sedan starta ett nytt 
program inom hotell och turism. 
Nu visar facit att programmet 
blivit en framgång. Välfyllda klas-
ser och bra resultat pekar på att 
satsningen låg rätt i tiden.

Utbildningen på Hotell- och 
turismprogrammet har under 
hela gymnasietiden täta kontak-
ter med branschen. I programmet 
ingår också praktikveckor, där 
eleverna får chansen att under 15 
veckor göra praktik i arbetslivet, 
delvis som utlandspraktik.

Teneriffa och köpenhamn
Matilda Wallgren och Jens Sund-
büe är två av eleverna på Hotell- 
och turismprogrammet som 
under sex veckor i höst varit ute 
på utlandspraktik, Matilda på 
Teneriffa och Jens i Köpenhamn. 
Båda går sitt tredje år på program-
met och var också förra läsåret 
ute på utlandspraktik, i Portugal 
respektive England.

kanonbra praktik
– Det här var helt enkelt kanonbra 
praktikplatser, säger båda om sina 
praktikveckor. Vi blev jättebra 
mottagna och kände oss från bör-
jan som en del av arbetsplatsen.

För Matilda var det frågan om 
ett hotell med 350 rum på södra 
Teneriffa och för Jens gällde 
Scandic Copenhagen med 500 
rum i centrala Köpenhamn. Båda 
växlade under praktiken mellan 
olika uppgifter på hotellen, som 
till exempel incheckning och 
bokning, reception, frukostbuffé, 
restaurang, konferens med mera.

Nytta av utbildningen
– Vi märkte direkt under prak-
tikveckorna vilken nytta vi har 
haft av utbildningen, säger både 
Matilda och Jens. Vi kom rakt in 
i verkligheten. Saker som vi kan-
ske inte alltid förstod nyttan av i 
skolan, föll på plats när vi var ute 
på praktiken.

Språket svårt i början
Båda två är också helt överens om 
att teorin har gett en bra grund att 
stå på. Det var bara språket som 
var lite jobbigt de första veckorna.

– För mig var danskan ganska 
obegriplig i början, säger Jens, 
men det blev bättre med tiden.

Och Matilda instämmer i att 
hon hade problem med spanskan 
i början.

– Men eftersom de flesta av gäs-
terna var engelsmän första veck-
an och sedan kom skandinaverna, 
så gick det ändå bra, konstaterar 
Matilda.

Snabbt in i verksamheten
Båda upplevde att de snabbt flöt 
in i verksamheten och behandla-
des som arbetskamrater av per-
sonalen.

– Det var lite skillnad mot Eng-
land förra året, säger Jens. Där 
var det mer hierarki än i Köpen-
hamn. Men båda intygar att man 
från ledningens sida lyssnade allt 
mer under veckorna när de som 
praktikanter hade synpunkter på 
verksamheten. Och de är också 
överens om att det verkligen var 
svårt att lämna praktikplatsen!

Båda har också redan planer 
för framtiden, för Matildas del 
med fortsättning i till exempel 
Spanien, medan Jens vill fortsätta 
sin utbildning inom branschen via 
college i USA.

Bra kontakter
– Vi har bra kontakter med bran-
schen, intygar Monica Almgren, 
programansvarig på Hotell- och 
turismprogrammet. Och vi använ-

der våra kontakter för att få fram 
nya praktikplatser.

– Vi får stöd från till exempel 
Nordplus Junior, som finansieras 
av EU:s Internationella program-
kontor i Stockholm, säger Monica 
Almgren. Våra elever betalar inget 
ur egen ficka, utan får resa och 
uppehälle via olika anslag och 
också via skolans egen budget.

Branschen ställer upp
– I Matildas fall stod hotellet för 
hela kostnaden genom att erbjuda 
all-inclusiveboende. Branschen 
är mycket mån om att vi kan ge en 
bra utbildning och ställer upp för 
att det ska fungera, konstaterar 
Monica Almgren. Vi har ett väldigt 
bra rykte som vi är noga med att 
leva upp till!

ooo

Matilda Wallgren och Jens Sundbüe. Foto: Kristjan VaiGur

Arbetsmiljön i Scandic Copenhagen. Foto: tyresö GyMnasiuM Jens Sundbüe på plats i Köpenhamn. Foto: tyresö GyMnasiuM
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tyresö ruNt

Breviksvägen utvecklas
TRAFik När man åker ut på Bre-
vikshalvön märker man att vägen 
har förändrats.

Det börjar där Tyresövägen byter 
namn till Breviksvägen. Där 
låg gamla Tyresö centrum med 
ICA-butik och Pressbyrån nära 
kyrkan. Med början vid nedförs-
backen och avtagsvägen till träd-
gårdsmästaren in till vänster har 
det skett saker.

De tvära böjarna har rätats ut 
och vägen har breddats. Höjd-
skillnaderna har minskats. Och 
det nya påfundet trottoar finns på 
sina håll.

Den slingriga vägen upp mot 
”hängmattan” känns mycket säk-
rare och i hängmattans botten 

har kommunen höjt vägbanan 
och byggt busshållplatser bred-
vid vägen. Fram till korsningen 
med Nytorpsvägen, som fått en 
rondell, känns Breviksvägen ny. 
Nytorpsvägen fram till Breviks 

skola är bred och har fått lämpliga 
farthinder och busshållplatser.

Nu återstår bara att SL ska 
bygga väderskydd åt de väntande 
passagerarna vid hållplatserna.

ooo

Nu är vägen lite rakare och bredare. Foto: Gunnar Frisell

Julsalong i Tyresö konsthall
8 december–10 januari

I centrumbibliotekets konsthall är det konstutställ-
ning med enbart lokala konstnärer.

Kraven för att få delta är:
 ■ Konstnären ska vara minst 16 år samt bosatt i 
Tyresö.

 ■ Hallen visar högst två verk per konstnär (måleri, 
skulptur, foto, textil med mera).

 ■ Verken får inte ha visats i konsthallen tidigare.
 ■ Varje konstverk är märkt med konstnärens namn 
och telefon samt verkets titel och pris (om verket 
är till salu).

Invigning lördagen den 8 december klockan 12.00. 
Utställningen pågår till och med den 10 januari 2013.

TN rekommenderar varmt sina läsare att besöka 
salongen som innehåller verk av mer eller mindre 
kända tyresöbor.

ooo

Julmarknad
Julmarknad vid Prinsvillan eller Lilla Tyresö som det kallas blev i år ett väldigt juligt evene-
mang. Sällan har det väl varit så snöigt! Att nysnön bidrog till god julstämning kände nog 
alla som besökte julmarknaden. Lördagen bjöd på grå himmel medan söndagens klara 
väder lockade fler besökare. För 20:e gången var det julmarknad på slottsområdet och 
allt var sig likt.
 Tomtar, stickat och tovat i alla tänkbara former, vantar, tröjor och mössor, korvar, hem-
gjord sylt, julkransar, marsipangrisar, godis och vårrullar. Allt som behövs på en riktig jul-
marknad fanns till salu med gott humör och stora leenden överallt.
 Inne i Prinsvillan kunde man värma sig med varma drycker, en lussekatt och annat gott.

JuLMARKNADSFOTO:
GuNNAR FRISELL

Väl över bron kunde man rida eller yta sig upp för backen till stånden.

Robert Möller går hit varje år. Som 
gammal tyresöbo har det blivit tra
dition att gå på julmarknaden och 
handla saker som stöder något 
gott. Äppelchutney och två tavlor 
har jag köpt berättar Robert. Peng
arna går till sjuka barn – då är det 
med glädje jag handlar. Vi har tur 
med vädret i år. Jag gillar verkligen 
den här lokala julmarknaden som 
är lagom stor.

Kallt ute men många varma glad människor på marknaden.

Varm korv och dricka för den som så ville.
Fairtradechoklad var nytt för i år. 
Julkrubbor, jute och täljstensänglar. Det var ett strålande vinterväder. Foto: Klara linDer
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tyresö ruNt

 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

Välkomna till

julgrans plundring
Söndagen den 13 januari 2013, kl 15.00–16.30 
Kulturcentrum Kvarnhjulet, sal ”Nyfors”, i hus B,  
Pluggvägen 6 B (i närheten av Tyresö centrum)

Oppositionsråd Anita Mattson inleder
Ingela Carlsson är konferencier

Det blir dans kring julgranen,  
lotterier, kaffe, saft och bullar.  
Tomten är också välkommen!

Inträde 50 kronor för vuxen,  
gratis för medföljande barn.

Ingen anmälan behöver göras!

Bollmora Socialdemokratiska 
Förening och  
Socialdemokraterna i Tyresö

Julmarknad

Foto: Klara linDer

Kallt ute men många varma glad människor på marknaden.

Det var ett strålande vinterväder. Foto: Klara linDer Familjen Moberg besöker julmarknaden varje år. Foto: Klara linDer
Maj Ny Wahlström har varit här 
sedan starten för 20 år sedan.

Sissi, Stefan, Ella och Ville. Vi bru
kar gå hit för att få julstämning och 
kanske hitta en dörrkrans.

Ett fårskinn från Gotland som tål 30 graders maskintvätt fick ett nytt hem 
hos familjen Sjurseth.

Grisen i säcken? nej marsipangrisar och annat marsipangodis sålde Lena 
och Else. Nu står vi här för sjunde året från Tyresö Marsipangodis och 
säljer  våra fina grisar.

Carina Nilssons hobby är äkta hant
verk. Det är första gången vi är här 
och folk är så glada. Det är bara 
trevligt och en härlig julstämning. 
Syltade gröna tomater, torkade 
trattkantareller och tovade tomtar.
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På mässan får eleverna chansen 
att samla information och möta 
de flesta av länets gymnasier för 
att diskutera sitt gymnasieval. På 
mässan kunde eleverna samla på 
sig massor av information och 
material och dessutom kolla på 
framträdanden och program från 
olika estetiska gymnasier. Här 
fanns också studie- och yrkesväg-
ledare och handläggare med svar 
på frågor om behörighetskrav, 
betygspoäng.

”Spelet om din framtid”
Tyresö gymnasium fanns natur-
ligtvis med på mässan med en 
monter ”Spelet om din framtid” 

som onekligen stack ut i mäng-
den. Golvet var utformat som ett 
Monopolspel och hela montern 
lyfte också fram gymnasiets nya 
profilsatsning på Kriminalveten-
skap inom både Samhällspro-
grammet och Naturprogrammet.

Bra tryck i montern
– Vi hade ett väldigt bra tryck i 
vår monter, säger Fredrik Pet-
tersson, programansvarig på sam-
hällsprogrammet. Det var många 
elever som ville veta mer om vår 
nya profilsatsning och som ville 
komma till Öppet hus den 12 
december eller Stora Krimdagen 
den 22 januari. Vi prövade för 

första gången att ta in intressean-
mälningar och fick in över 1 000 
anmälningar!

Tyresö blir förstahandsvalet
– Dessutom kan vi se att Tyresö 
gymnasium blivit en ”snackis” 
på olika håll, lite oväntat som 
till exempel på Östermalm, kon-
staterar Fredrik Pettersson. Vi 
fanns i radio- och TV-inslag och 
på bloggar. Till exempel Nicky 
som var där första dagen och som 
bloggade att hon varit helt säker 
på var hon skulle gå. Sedan hade 
hon kollat Norra Real, Bromma, 
Kungsholmen, Jensen och Her-
mods och till sist hittat Tyresö 
Gymnasium, Sam-Kriminologi 
och bloggade att ”Det blir lätt mitt 
förstahandsval + att eleverna och 
lärarna var såå sjukt trevliga.”

ooo

Alléplans Pizzeria
Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab m. ris • Kebab m. bröd 
Kebab m. pommes frites  

Tel. 712 22 40 
Öppet: Må–lö 11–22. Sö 12–22

Pizzor
även glutenfria
Hamburgare
Kebab
Pasta
och andra rätter som  
t ex fläsknoisette och 
kycklingrulle
Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10 
Tel. 08-798 20 77

Boka jul- och nyårs- 
maten hos oss

Tel: 08-712 08 58
Fax: 08-742 07 64
Vendelsövägen 47
(vid Alléplan Trollbäcken)

Lunch 10–15 inkl. stor salladsbuffé 69:-
Kvällserbjudande: Tvårättersmeny 139:-

Tack alla kunder
God Jul & Gott Nytt År

Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet: 
Vardagar 8.00 - 18.00 
Lördagar 10.00-14.00

Nu rullar
vintern in

20%

495:-

599:-

Ord. pris 894:-

Ord. pris 799:-

Takbox
Thule Paci� c Antracit

Kupévärmare
Mekonomen 1400W

Batteriladare
CTEK MXS 5.0

vintern in

20%

495:

Thule Paci� c Antracit

Kupévärmare
Mekonomen 1400W

RABATT

495:-
Kupévärmare
Mekonomen 1400W

599:-
Prissänkt

200:-

En mässa för gymnasieskolor

Fredrik Pettersson tipsar om Nickys blogg: http://nickys.se/2012/11/22/
gymnasiemassan2012. Foto: Gunnar Frisell

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

MäSSA årets Gymnasiemässa ägde rum den 22–24 november och 
lockade tusentals elever från årskurs 9 till Stockholmsmässan i älv-
sjö. Gymnasiemässan i Stockholm är störst i Sverige och vänder sig 
till eleverna i Stockholms län.
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Borgå
Nästa vänort blev Borgå, som 
ligger cirka 40 kilometer öster 
om Helsingfors. Vänortsavtalet 
slöts 1966 med landskommunen 
Borgå, som 1997 gick samman 
med Borgå stad.

Cesis
Tredje vänortsavtalet slöts 
1991med Cesis i Lettland. Cesis 
som är en av Lettlands äldsta stä-
der ligger 87 kilometer nordost 
om huvudstaden Riga.

Wejherowo
Två år senare, 1993, slöts vän-
ortsavtal med Wejherowo i Polen. 
Staden ligger cirka 45 kilometer 
norr om Gdansk och knappa 30 
kilometer från Östersjökusten.

Varierande kontakter
Vänortskontakterna har varierat 
under åren, men varit till glädje 
och nytta i olika sammanhang 
för både Tyresö och vänorterna. 
Under senare år har kontakterna 
med Wejherowo och även Borgå 
minskat och för Wejherowos del i 
stort sett upphört.

Nytt samarbete i Sydafrika
Vänortsverksamheten har sedan 
något år också fått en delvis ny 
inriktning mot internationell sam-
verkan. Tyresö har i år ingått ett 
treårigt partnerskap med Theewa-

terskloof i Sydafrika, nära Kapsta-
den. Samarbetet finansieras med 
anslag från ICLD, Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati.

Tyresö Vänortsförening
I vänortsarbetet finns också Tyre-
sö Vänortsförening som på ett 
konkret plan har kontakter med 
vänorterna och som också ver-
kar för ett utbyte mellan tyresö-
borna och invånarna i vänorterna. 
Vänortsföreningen hade också 
Sydafrika som tema på sitt höst-
möte och bjudit in som gästtalare 

förre ambassadören i Sydafrika, 
Anders Möllander som gjorde en 
gedigen genomgång av den poli-
tiska situationen i Sydafrika.

Föra över kunskap
Förutom information om den 
politiska utvecklingen, gav Peter 
Österlund, lärare och projektle-
dare på gymnasiet, en överblick 
över gymnasiets del av samver-
kan med Theewaterskloof. Här 
handlar det främst om att föra 
över kunskap om det framgångs-
rika arbete med elevföretag och 

Ung Företagsamhet som Tyresö 
gymnasium bedrivit i många år.

Presenterar erfarenheter
Den 2 december åkte två av eko-
nomieleverna tillsammans med 
rektor och två lärare till Theewa-
terskloof där de bland annat ska 
hålla en presentation om sina 
erfarenheter av Ung Företag-
samhet för 200 elever, lärare och 
andra intresserade vid ett stort 
symposium på temat entrepre-
nörskap.

ooo

tyresö ruNt

NattliNNe 
och Pyjamas
flera modeller
ord 399:-

NU 150:-

morgoNrock 
i Fleece
ord 499:-

NU 299:-

Trollbäckens Centrum • Tel: 08-710 74 33 
Tyresö Centrum • Tel: 08-712 45 52

Damtrosor
i 100% bomull
1 st 39:-
3 par 100:-

Nyårs-

klänningar

fr 299:-

JulklappstipsJulklappstips

Vänortsföreningens höstmöte med fr v ambassadör Anders Möllander och 
Mats Fält, Charlotte Bengtsson och Niclas Jonsson från Vänortsförening
ens styrelse. Foto Gunnar Frisell

Från vänorter till internationell samverkan
VäRLDEN Tyresö har idag fyra vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike, 
Borgå i Finland, Cecis i Lettland och Wejherowo i Polen. Alla fyra vänor-
terna ligger i Europa, och numera är alla fyra länderna också med i EU.
 Första och äldsta vänortsavtalet undertecknades 1985 med Savig-
ny-le-Temple, som ligger ca 40 kilometer sydost om Paris. här finns 
en gammal anknytning till Sverige genom att slottet Savigny en gång 
i tiden ägdes av familjen Clary. Från samma familj kom också Désirée 
Clary, som sedan blev drottning i Sverige, gift med Jean Baptiste Ber-
nadotte, som 1814 blev kung karl XiV Johan.

Peter Österlund, Tyresö gymna
sium. Foto: Kristjan VaiGur

Snabbfakta
Savigny-le-Temple: 22 000 inv. 
Första gången omnämnd år 
986.
Borgå: cirka 49 000 inv. Fin-
lands näst äldsta stad. Stads-
rättigheter 1380.
Cesis: 20 000 inv. Grundad 
1206.
Wejherowo: Cirka 50 000 inv. 
Grundad 1643.

kontakter
Tyresö kommun: internationellt 
samarbete, Mette kjörstad 
tel: 08-5782 91 59, e-post: 
mette.kjorstad@tyreso.se
Tyresö Vänortsförening:  
Mats Fält, e-post:  
mats.falt@tyreso.se
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Ungdomsförbundet Smart Ung-
dom, som bildades 2008 i scout-
stugan i Trollbäcken, arbetar tidigt 

drogförebyggande med fokus på 
tobak och tidiga debuter. Dess allra 
första lokalklubb fanns i vår kom-
mun, då Team Smart bytte namn 
till Smart Ungdom Tyresö. Förbun-
det har sitt kansli i Tyresö och drivs 
för unga och av unga, på nationell 
nivå liksom lokalt, med över 3 000 
medlemmar i 16 klubbar från Sjöbo 
i syd till Skellefteå i norr.

Centralt i arbetet är att engagera 
och göra ungdomar delaktiga i 
det förebyggande arbetet som rör 
unga. Den primära målgruppen är 
de 35 000 ungdomar, som skriver 
drogförebyggande kontrakt runt 
om i Sverige.

ooo

sport/fritid

Adress: Byggnation:
ällmoravägen 25 Nybyggnad komplementbyggnad
Videvägen 41 A Nybyggnad garage
Slånbacken 16 Nybyggnad enbostadshus och garage samt rivning 3 stugor
Bollmora Torg 1 Uppsättande av skylt/ljusanordning, Skyltspektrum AB
Vårliden 17 C Nybyggnad garage
kullvägen 6 B Nybyggnad enbostadshus
Näsbyvägen 17 C Nybyggnad enbostadshus och mur
Gullvivebacken 4 B Nybyggnad enbostadshus och garage
Brinkvägen 13 Nybyggnad och rivning enbostadshus, nybyggnad garage
Slånbacken 18 Nybyggnad enbostadshus och 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.

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058 På Marknadsgränd 26–32 byggs det bostäder. Vi följer bygget. Foto: Gunnar Frisell

Höghus i centrala Tyresö

SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset till ”italian coffe Shop” i Tyresö centrum

stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–17

Fo
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: G
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na
r 

Fr
is

el
l

serViCe, yrKes- & haNtVerKshJÄLp

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

16-åring får betala 171 
procent mer för badet
BAD Nya simhallen är snart 
klar. De som har sett bygget på 
insidan är positiva och bra bad-
upplevelser utlovas. Men smakar 
det så kostar det. Framförallt för 
ungdomar.

I valrörelsen varnades det för 
en avgiftschock. Orsaken var att 
kommunen glömt eller inte velat 
skriva in en reglering om priserna 
i avtalet med konsortiet som byg-
ger och äger simhallen.

– Ingen risk tyckte Tyresömo-
deraterna – de nya ägarna behö-
ver intäkterna för att få det att 
gå runt, därför kan de inte ta för 
höga avgifter, lovade partiet.

– Naivt och slarvigt tyckte Soci-
aldemokraterna som krävde att 
kommunen skulle förhandla fram 
tak för avgifterna för att garantera 
rimliga avgifter.

Nu har företaget redovisat de 
nya priserna och det är betydande 
prishöjningar som väntar Tyresö-
borna – i alla fall i vissa åldrar och 
vid vissa tider.

Extremfallet är 16–17-åringen 
som nu får betala vuxenpris i stäl-
let för barn- och ungdomspris. 
Där höjs avgiften med 171 pro-
cent från 35 kronor till som mest 
95 kronor.

Andra tider är ökningen betyd-
ligt mer modest – dagtid på vardag 
för barn är ökningen bara 5 kro-
nor (från 35 till 40). För vuxna är 
höjs engångsentrén under helger 
och kvällar från 65 till 95 kronor.

Det som ändå verkar uppröra 
är de höjda avgifterna för barn 
och ungdomar:

– Jag har full förståelse för 
att en ny och fräsch simhall kos-
tar mer – även i avgifter – än en 
gammal och nedgången. Det är 
dock inte bra att det blir dyrare 
för barn och ungdomar samtidigt 
som sjunkande simkunnighet är 
ett stort samhällsproblem, säger 
Anita Mattsson, socialdemokra-
tiskt oppositionsråd.

Kritiken riktar sig dock inte 
mot företaget:

– Nej, det är förståeligt att ett 

bolag som fått fria händer att ta 
ut vilka avgifter som helst tar ut 
de som behövs för att få en så bra 
avkastning som möjligt. Men när 
kommunen betalar 14 miljoner 
kronor varje år för driften borde 
vi kunna ställa krav på rimliga 
avgifter för barn och ungdomar – 
allt annat är slarvigt skött av kom-
munen, tycker Mattsson.

Reaktionerna mot priserna gör 
också att det finns en protestsida 
på Facebook som samlat 100-talet 
tyresöbor.

ooo

Tyresöbaserade Smart 
ungdom tog hem priset
PRiS konferensen Drogfokus arrangeras återkommande av Reger-
ingskansliet, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Polisen, Tullverket, 
Sveriges kommuner och landsting med flera myndigheter. Vid Drogfo-
kus i Norrköping nyligen fick ideella föreningen Smart Ungdom 2012 
års pris för Förebyggande arbete och utnämndes till ”årets ideella 
organisation 2012” med motiveringen: ”Genom unga som hjälper 
unga har den här organisationen spridit och stärkt inställningen till 
det smarta i att avstå droger. Genom sitt engagemang och kontaktnät 
har man nått många i hela landet och även utanför landets gränser. Att 
utmärkelsen Årets ideella organisation skulle tillfalla Smart Ungdom, 
var det därför ingen tvekan kring.”

Drogförebyggare Sara Dinwiddie, 
Tyresö, förbundsstyrelseledamot 
Agnes Wiksten och förbundsordför
ande Adam Westerholm tog emot 
2012 års pris för förebyggande 
arbete. Foto: Per-oloF sVensson

– Priset ökar samtidigt som simkun
nigheten sjunker, beklagar Anita 
Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell
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kRöNikA året som snart passe-
rat, har onekligen varit intensiv 
och bjudit på en hel del positivt 
för sporten i Tyresö. Vi gör här 
några korta nedslag, men utan 
anspråk på att vara heltäckande.

Fotboll
Först och störst är självklart Tyre-
sö FFs SM-guld i Damallsvenskan. 
Spännande in i det sista, med 
många segrar och några, ovän-
tade, förluster som gjorde att allt 
avgjordes i sista matchens sista 
kvart! En målmedveten satsning 
som gav ett toppresultat. Missen 
var förlusten i Cupfinalen, men i 
praktiken gjorde den ingen skill-
nad – Tyresö FF är med i UEFA 
Women´s Champions Leauge 
2013!

För Tyresö FFs herrlag slu-
tade säsongen med en femteplats 
i division 3 Södra Svealand, på 
samma poäng men med bättre 
målskillnad än sjätteplacerade 
Juventus (alltså Juventus IF)!

Hanvikens SKs herrlag slutade 
sin säsong med en tredjeplacering 
i division 5 Södra. HSK plockade 
ihop 41 poäng, sex poäng efter 
serieettan Atlético Stockholm FF. 
Målskillnaden 60-35 imponerar, 
med flest gjorda mål i sin serie!

handboll
Tyresö Handboll spelade från 

september sin första säsong som 
nybildad klubb. Som bekant togs 
2011-11-11 det historiska första 
steget för att handbollen i Tyresö 
skulle kraftsamlas i ett gemen-
samt lag.

Resultatet har varit klart posi-
tivt och herrlaget toppar division 
1 norra. Enda poängförlusterna 
hittills är två oavgjorda resultat, i 
övrigt idel vinster!

Damlaget har vunnit hälften 
av sina tio matcher och ligger för 
ögonblicket efter uddamålsvinst 
i senaste matchen på en sjunde-
plats i Damallsvenskan.

innebandy
Tyresö-Trollbäcken IBK avslu-
tade förra säsongen med en pla-
cering strax under slutspelsplats. 
Den nya säsongen 2012/13 har 
börjat ungefär på samma nivå, 
med en tabellplats strax under 
slutspelsstrecket.

En hemmaseger av höstens 
tre vinstmatcher och en oavgjord 
hemma betyder att TTIBK totalt 
sett plockat fler poäng i borta-
matcher än hemma i nya Tyresö-
hallen. Med en vändning där kan 
slutspelsplatsen vara klar.

ishockey
Även hockeyn har under året 
2012 genomfört en samman-
slagning, i hockeyns fall mellan 

Tyresö Hockey och Hanvikens SK 
Ishockey. Förra försöket i början 
av 2000-talet lyckades inte men 
nu är utsikterna betydligt bättre 
för en lyckad fusion.

Spelmässigt ångar Tyresö-
Hanviken Hockey på i division 
3 Södra och har med hittills åtta 
segrar och två förluster i seriespe-
let säkrat en plats i Östra Alltrean 

där de fyra bästa lagen från divi-
sion 3 Södra och division 3 Norra 
möts under januari–februari 2013.

Hockeyn i Tyresö kan också 
notera en individuell framgång 
genom att Joakim Nordström, 
som har Hanvikens SK som 
moderklubb, spelade i junior-
landslaget som vann JVM i början 
av 2012.

Friidrott
Ytterligare en individuell pre-
station genom att Alexander 
Wittlock från Hanvikens SK Frii-
drott blev uttagen till svenska 
friidrottslandslaget där han i 
finnkampen placerade sig som 
näst bäste svensk efter OS-fyran 
Michel Tornéus.

ooo

sport/fritid

Julklappstips

aftonväskor
i många färger
ord 299:-

nU 150:-

BaBy doll
i många färger 
ord 299:-

nU 199:-

Mönstrade
strUMpByxor
ord 99:-

nU 69:-

Trollbäckens Centrum • Tel: 08-710 74 33 
Tyresö Centrum • Tel: 08-712 45 52

nyårs-

klänningar

fr 299:-

Julklappstips
inbjudan till internationellt seminarium om

Vem orsakar de

ekonomiska kriserna?
lördagen den 19 januari 2013  

klockan 10.00–12.00

läs mer på www.sap.se/tyreso

Medverkande: Bror Perjus,  
journalist och författare

Frukost serveras från 09.30 i Kulturcentrum, lokal Kulturcaféet, 

Pluggvägen 6 C. Lunch för 50 kronor per person serveras.

Välkommen att anmälan dig på telefon 08-712 80 30  

senast den 15 januari 2013.

Arrangörer: Socialdemokraternas internationella utskott och ABF.

Sportåret 2012 i Tyresö

Tyresö FF lyfter pokalen efter guldmatchen i Malmö. Foto: jenny Puronne/slottstuDion
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pågång
DET häNDER i TyRESö

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. Du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far med radio som tema. avgiften 
sätts in på postgiro 491 57 21-7. 
Glöm inte skriva namn och adress.

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

Jazz, vänorter, sjösystem, julmat m m på 91,4

Men dessutom har Åke sedan 
1995 gjort 200 program per år 
på Succékanalen 91,4 med alla 
möjliga slags Tyresöbor. Det blir 
nästan ett oavlönat heltidsjobb. 
Vi frågar honom, vad det är som 
driver honom:

-- Det är väldigt givande att få 
intervjua olika människor, alla 
med helt unika livsöden. Dess-
utom är jag lokalpatriot och vill 
lätta på den mörka medieskugga 
från Stockholm som vi i Tyresö 
dväljs i.

Hur länge tänker du hålla på?
-- Det vet jag inte. Brukar svara: 
Så länge skutan kan gå. Men jag 
blir ju inte yngre och på sistone 
har jag känt mig som ett jäkla 
vårdpaket, så nu tvingas jag lägga 
in några repriser. Har ju 3500 pro-
gram att välja mellan.

Program på bestämda tider
Medan de ordinarie program-
men snurrar på olika tider dyg-
net runt och bara en gång hörs 
på en bestämd tid, söndagar från 
klockan 17, när de 4–5 nya läggs 
in, kommer två program på en 
bestämd tid:
Det är Tyresö kommunfullmäk-
tige som hörs torsdagen den 13 
december från klockan 18 och 
Radio Tuff söndagarna 16 och 30 
december klockan 17.

Fr v: Anders Gullberg, Nina Brogärd, Terje Engh, Lena Hedström och Peter 
Dicke hörs i två radioprogram.

Lennart Liedén hörs på 91,4 till 23 
decemeber.

Verser, ”Kådisbellan”, skrubba, 
bror bertil, tuff, radion, humor.

23/12–13/1
svenskperuanen edmundo arróspi-
de var tekniker på radion, innan han 
gick bort i förtid (repris).

olle Källstigen: antikens filosofer: 

sokrates, Herakleitos, Demokritos, 
Parmenides med flera (repris).

anneliese stawström, f d lektor: 
tonårens slavarbete, många tyskar 
dog, flykten till litauen (repris).

stig Humlin: Hur svenska ubåten 
ulven försvann 1943, förklaringar, 
bärgningen, 33 döda (repris).

Mats Fält och Niclas Jonsson berättar om Tyresös 4 vänorter.

lennart liedén: civilisationens slut-
kollaps? energi, oljebrist, metaller, 
fosforn, ”bästa scenariot”.

stig Hallgren, filmare: På antarktis 
1950, kyla, snö, hundar, pingviner, 
mat, otäck olycka (repris).

9/12–30/12
jörgen toresson, Peter inghe: jazz-
klubbens 25 år. Kommande verk-
samhet. flera jazzlåtar spelas.

nina brogärd, lena Hedström, 
anders Gullberg, terje engh, Peter 
Dicke: Historier, limerickar, glam.

nina, lena, anders, terje, Dicke: 
”oxfilé”, julmat, gamla seder, hem-
lösa, hopp och löften på 2013.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (1329-30): ”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

16/12–6/1
elin jarvin, Mathias skjöldebrand 
(16): Gymnasiet, musik, handboll, 
grupparbete om radio, frågor.

Håkan o Margareta sporrenhjelm; 
söder > brevik > nynäs, pannkak-
sätning, lastbilar, hundar, husbil.

ebbe björkman 1922–2003 
(repris): eslöv, tandläkeri, döda 
poeter, Karlfeldt, Piraten, humor.

roland schütt 1913–2005 (repris): 

tyresö julsalonG 2012
tyresöbor visar sina verk. Måleri, 
textil, fotografi, skulptur m m. invig-
ning lördagen den 8 december kl 12. 
tyresö konsthall, biblioteket i tyresö 
centrum. arr: tyresö kommun.

julMarKnaD i trollbäcKen
Med hantverk, hembakt och annat 
som hör julen till. lördagen den 8 
december kl 11–15, trollbäckens 
bibliotek. arr: tyresö kommun.

julMarKnaD På aHlstorP 
Med försäljning av hantverk, korv, 
glögg m m. Kaffe i stugan. sönda-
gen den 9 december kl 11–14. arr: 
tyresö hembygdsförening.

julKonsert
två konserter måndagen den 10 
december kl 18–19 och 20–21. 
tyresö musikklasser, årskurs 4, 7, 
8 och 9 sjunger julmusik. biljetter 
säljs i kyrkan en timme före konsert. 
Förköp i nyboda skolas kafeteria 
från den 28 november. arr: tyresö 
musikklasser.

julMarKnaD 
På strandtorget torsdag den 13 
december kl 13–18 med luciatåg, 
ponnyridning, försäljning av tyresölit-
teratur m m. arr: tyresö kommun, 
strandskolan samt företag runt 
strandtorget m fl.

julsHow På is 
i tyresö ishall söndagen den 16 
december kl 12–14. tävlings- och 
showåkare framför tillsammans med 
skridskoskolan årets julshow på is. 
biljettpris 90 kr, barn gratis. alla 
bjuds på fika. arr: tyresö konståk-
ningsklubb.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

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

Gott Nytt 
annonsår!

 
Glöm inte att annonsera i 

nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen
08-292029

BRIS Vuxentelefon 
– om barn

För dig som vill prata 
om dina egna eller 

andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

Programmen i korthet de 
närmaste veckorna:

2/1–23/12
Mats Fält, niclas jonsson: Vänorts-
föreningen: borgå, cesis, wejhe-
rowo, savigny-le-t. Kontakter.

blörn Malmberg: att förbättra vat-
tenkvalitén i sjösystemet. Göran 
bardun, Mats larsson med flera 
hörs.

NäRRADioN Tyresöradion hörs ju inte bara på 91,4 Mhz utan också 
på webben www.tyresoradion.se Där finns fliken ”Sagt om 91,4” 
med ett tusental omdömen från lyssnare. De är mycket positiva och 
berömmer programledaren åke Sandin. han gör nu på 28:e året Tyre-
sö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff, som hörts varenda vecka 
sedan 1985. Det är nog rekord för frivillig radio
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Rätta lösningen på kryss nr 7, 2012.
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kryss nr 8  
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 februari 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2012
1:a pris:  
Mildred Gustafsson, Kumla Allé.
2–5: Lena Sjöström, Rubingången.
Thomas Jakobsson, Granängsringen.
Ebba Berglund, Lyckogången.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
Vinnare bildgåta nr 7
Bosse Nilsson, Centralvägen
”Drevvikens utlopp till Gudö-å 
med Gudöterrassen till höger. 
Min farbror hyrde sommar-
stuga på 30- och 40-talet just 
där Gudöterrassen ligger idag.

Jag och mina kusiner bada-
de just där trädet står, som 
man ser i nyckelhålet. Jag är 
född 1939, så jag var omkring 
10 år då. Senare har jag¨många 
gånger paddlat kanot i Drev-
viken och genom Gudö-å till 
Långsjön och genom Gammel-
ström och vidare ut.”

Två vinnare till (denna gång 
eftersom det är jul) får varsin 
lott:
Veronica Nygren,  
Koriandergränd
Mats Berndtson,  
Vissvassvägen.

Foto: Gunnar Frisell

1Vad heter Socialdemokrater-
nas kommunalråd i Tyresö?

1 Lars Ericson
X Marie Linder
2 Anita Mattsson

2Under hösten genomfördes 
en kommunal folkomröstning 

i Tyresö. Vad gällde den?
1 De höjda avgifterna inom äld-

reomsorgen och omsorgen av 
funktionshindrade

X Bygget av skyskrapan i Tyresö 
centrum

2 Rivningen av Forellskolan

3Vad heter företaget som 
bygger skyskrapan i Tyresö 

centrum??
1 Tyresö Bostäder
X Strabag
2 hSB

4En ny fin lekplats nedanför 
Bollmoradalens kyrka invig-

des under året. Vilken månad 
skedde invigningen?

1 Maj
X Juni
2 September

5Tyresö har fyra vänorter 
utomlands. Vilken har varit 

vänort längst?
1 Borgå i Finland
X Cecis i Lettland
2 Savigny le Temple i Frankrike

6Antalet rondeller eller cir-
kulationsplatser ökar varje 

år. Hur många rondeller finns 
det nu i Tyresö?

1 8
X 13
2 19

7Hur många politiska partier 
finns det i Tyresö kommun-

fullmäktige?
1 Sex stycken
X Sju stycken
2 åtta stycken

8Vilket är Tyresös högsta 
punkt?

1 Telegrafberget
X klövberget
2 Vattentornsberget

9 Det var Gabriel Oxenstierna 
som lät bygga Tyresö slott. 

När blev det klart?
1 På 1500-talet
X På 1600-talet
2 På 1700-talet

10I Tyresö invigdes under 
oktober Sveriges första… 

ja vad?
1 Snabbladdningsstation  

för elbilar
X Pizzabutik för självbakning
2 kommunala hunddagis

11Att Tyresö FFs damer tog 
SM-guld i fotboll vet nog 

de flesta. Men vilket lag mötte de 
i sista matchen?

1 Umeå
X Djurgården
2 Malmö

12Hur stor var Tyresös 
befolkning i januari 2012?

1 Ca 29 000
X Ca 43 000
2 Ca 52 000

Första pris är tre ”Glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”Julnötter 2012” och skicka din lös ning senast den 5 februari 2013 till:  
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

 Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Vinnarna presenteras i nr 1, 2013.
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6.

1 X 2

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Golv
Gardiner
Möbler

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.) TEL 08-712 51 60
135 70 STOCKHOLM FAX 08-742 62 80

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Din leverantör av
Dekaler
Klistermärken
Adressetiketter
Logotyper

Auktoriserad rep. av Saab och Opel

Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se

Golv
Gardiner

Möbler

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.) TEL 08-712 51 60
135 70 STOCKHOLM FAX 08-742 62 80

FÖR MER INFO: WWW.FONTANA.SE • TEL: 08-448 71 00

Årets julklapp:

Köp ett presentkort! 
Vintervägen 12 • 742 66 00
www.tyresotrafikskola.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14

Öppet må–to 11–23, fre–sö 10–23
Vintervägen 2  tel. 798 42 50
www.godissvampen.com

Hyrfilmer 
GodisPresenter✸

✸

✸

✸

✸✸ ✸
Nya och gamla patienter välkomna

God Jul och Gott Nytt År

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

www.farg-design.com   www.sveafireworks.com

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret

Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkomna hälsar Thomas och Roger med personal

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År     

RHTRYCK
  Tel 742 00 60  faktorn@rhtryck.se  www.rhtryck.se 

  Box 2015, 135 02 Tyresö  Flygfältsgatan 5, Skarpnäck

GOD J UL & GOTT TT ÅRNY

www.tyresobilverkstad.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14
www.hildeshalsokost.se

info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Banderoller
Skyltar
Dekaltryck
Bildekor

TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00 Öppet: mån-sön 9–21 • Tel 08-448 73 60

Nya och gamla patienter  
hälsas välkomna

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Kassa
girot
VideoLeksak

er

Öppet: Må-to 10-22, fre-sö 10-23
Vintervägen 2, tel. 798 42 50
www.godissvampen.se

Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna!

Industrivägen 14 B, Tel 08-798 90 94
www.samglas.se

Välkommen hälsar Roger med personal

God Jul och
Gott Nytt År

önskar Andreas med personal
Öppet: mån–fre 8–21, lör–sön 9–20

Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se


  

 

www.fontana.se  •  tel 08-448 71 00

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö • Telefon 08-712 27 00
www.sodergardenfastighetsbyra.se
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När det är dags att gå till tandläkaren...

08-55 65 65 65 
info@tandvardsteamet.se

Vi tar hand om hela familjen från 2-102 år 



Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se

Öppet: mån–sön 9–21 • Tel 08-448 73 60

Tel: 08-798 84 72
IndusTrIvägen 6

Välkomna
önskar Tobbe 
med personal

Öppet alla dagar 8–21

God Jul och Gott Nytt År

Populism
Allianspartierna i Tyresö 

struntar i folkomröstningen 
och försöker lura Tyresös 
äldre genom en tillfällig höj -
ning av förbehållsbeloppet, 
säger Socialdemokrater -
na. Sid  3

Saknar ambitioner
Inför projekt Arbetslinjen, 

föreslår Socialdemokraterna. 
Okänsligt och onödigt, säger 
Moderaterna.  Sid  5

Dyr ombyggnad
Revisorerna kritiserar 

ombyggnaden av Trollbäck -
ens bibliotek. Den blev onö -
digt dyr.  Sid  6

Sista utringningen
Det har ringt ut för sista 

gången i Forellskolan. Vad 
ska hände nu frågar sig 
många. Meningarna går 
isär.  Sid  7

Tyresö 
Musikklasser  

 Elevreportage visar både 
trygghet och saknad. Man 
saknar de gamla musik -
lärarna, men konserterna 
binder oss samman, säger 
eleverna.  Sid  10

Tyresö gymnasium
 Gymnasiet står inför stora 

förändringar. Arbete med en 
ny profil pågår för fullt och 
skolan kommer också att få 
ett nytt namn.  Sid  16

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

NR 3 april 2008 

SM-guld till Tyresö FF
 Det var dramatik in i det sista 

när de ädlaste medaljerna skulle 
fördelas. När bara två omgångar 
återstod ledde Malmö med fem 
poäng och Tyresö kunde inte vinna 
av egen kraft. Då såg det mörkt 

ut. Men Malmö fick bara med sig 
en poäng från Umeå och en direkt 
final i sista matchen var ett fak -
tum. Tyresö var tvungen att vinna.  
Det kunde inte ha blivit mer spän -
nande. Med en räddad stra� och 

ytterligare en fenomenal räddning 
där stolpen var på Tyresös sida 
kunde Guldet säkras av det lag 
som haft ledningen under större 
delen av säsongen.

 Sid 13

… hyllar och 
gratulerar .
     Sid  2

Bollmoran …

NR 7 november 2012  1972–2012

Tyresö centrum var fyll till bristningsgränsen när våra nya SM-guldspelare firades. Alla tycktes ha kameror med sig. Blixtarna blixtrade och ”filmkamerorna” 
förevigade varje rörelse våra mästare gjorde. Ett rungande grattis hördes över hela Tyresö.  FOTO: GUNNAR FRI SELL

Handfallen ledning
 Moderaterna står hanfallna inför den ökade arbetslösheten i 

kommunen. På bara ett år har antalet arbetslösa i Tyresö ökat 
med 20 procent. Man saknar förslag till åtgärder och vill inte ta 
till sig metoder som andra framgångsrikt prövat. Var och en får 
tydligen klara sig själv . Ledare, sid 2

Viktig planering
 Vad ska Forellenområdet användas till nu när det verkar som 

om den ska rivas. Trots att det inte ännu fattats några sådana 
beslut. Det är viktigt att ha en öppen diskussion om hur detta 
sista centrala område i Tyresö centrum ska utvecklas. Slarva 
inte bort chansen till delaktighet.  Debatt, sid 4

”PROs matkasse 
– fortfarande 
billigast   hos  
Coop Extra.”
Prisundersökarna, 
sid 9

önskar sina läsare och annonsörer
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


