Många barn utan bostad
n Rädda Barnens rapport visar att hemlösheten bland barn ökar
i Sverige. Låt oss hoppas att vi slipper den situationen i Tyresö.
Med skärpta inkomstkrav är risken stor att fler blir utan en permanent bostad. Ett samhälle där familjer ställs på gatan bygger
verkligen inte framtid. Ledare, sid 2

”Det är fantastiskt att kunna
göra skillnad i
människors liv.”
Corina Papadopoulou,
sid 8–9

Nedläggning hotar omsorgen
n Björkbackens äldreboende behövs nu och i framtiden. De pla-

ner som finns för nya omsorgsplatser räcker helt enkelt inte till.
Med det fina läge boendet har nära kommunikationer och service
borde det dessutom vara en riktigt bra plats för en träffpunkt för
äldre som inte finns i Tyresö. Debatt, sid 4
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Höstlovskollo
n Brännpunkten hade kollo-

verksamhet för 30 barn under
höstlovet. Under veckan har
idrotter och dans prövats på.
Utflykter till Skansen och
Cosmonova fanns också på
programmet. Sid 3

Växande underskott
n Grundskolorna i Tyresö
visade i september ett underskott på över 14 miljoner. Kan
bli en fråga om försämrad
kvalitet. Sid 6

Östra Tyresö
n Arbetet med en strategi för
utvecklingen av Östra Tyresö
håller på att arbetas fram
men allianspartierna vill inte
bjuda in oppositionen i detta
arbete. Sid 7

Färre platser
n Med nedläggningen av
äldreboende i Björkbacken
på Ängsgården blir det färre
omsorgsplatser även om man
plussar på med nya platser
i Farmarstigen och Tyresö
centrum. Sid 11

Fortsatta förluster
n I söndags blev det åter igen
en tung hockeyförlust för
Tyresö Hanviken. Mötet med
Arlanda Wings borta blev för
svårt. Sid 12

Prisat vandrarhem
Bengt Wolff instruerar Jan-Erik Bjurhem med glädje.
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Äldre lär varandra IT
n En

kväll i veckan höjs medelåldern inne i Tyresö gymnasium. På
onsdagseftermiddagarna tar nämligen SeniorNet över delar av lokalerna. Mottot är ”Äldre lär äldre
om IT” och går ut på att seniorer
lär varandra om olika IT-lösningar.

Ett gäng på cirka 40 personer
samlas när TyresöNyheter var på
besök, för fika. Sedan delar de upp
sig i olika grupper med olika ändamål, till exempel dator-, smartphone- och släktforskningsgrupp.
Konceptet är enkelt, äldre per-

soner som behöver hjälp med sin
teknik eller vill lära sig mer om hur
man använder datorer eller telefoner, får support av andra äldre. På
köpet får seniorerna även umgås
i former som är avslappnade och
trivsamma.
Sid 5

n Vandrarhemmet Lilla
Tyresö fick i helgen motta
Svenska turistföreningens
första pris i kategorin hållbarhet. Sid 13

Bollmoran …

… minns.
    Sid 2

Medlemmar i LO-förbund har massor med bra förmåner.
LO Mervärde bidrar till att öka medlemskapets värde.
Kolla dina rabatter och erbjudanden på lomervarde.se.
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Barnhemlösheten ökar i Sverige. Bland annat har kraven från bostadsbolagen i frågan om inkomst har gjort att fler barnfamiljer vräks. I en
rapport från Rädda Barnen visar att det bara i de 25 största kommunerna finns över 5 000 hemlösa barn. Så kan vi inte ha det i ett av
världens rikaste länder. Tyresö tillhör inte en kommun där detta är ett
stort problem. Men det gäller att vara vaksam när bostadsbolagen
ställer nya inkomstkrav på dem som behöver en bostad.

Inget barn ska behöva
vara utan bostad
ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG
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Förebyggande arbete
vid vräkningar av barnfamiljer
som innehar ett
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hyreskontrakt behövs. I hela Sverige har antalet
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genomförda avhysningar gradvis minskat under
de senaste 10 åren, men samtidigt har utestängningen från den ordinarie bostadsmarknaden
ökat drastiskt.
Högre krav på hyresgäster, större konkurrens
på bostadsmarknaden och bostadsbristen har
alla bidragit till en ökad andel barnfamiljer som
är hemlösa.
Tyresö Bostäders styrelse har beslutat att
göra en översyn av de inkomstkrav som ska
gälla för att få hyra en lägenhet hos bostadsbolaget. Nuvarande regler anger att högst 30 procent
av lönen får gå till hyran.
Om denna andel sänks riskerar fler familjer
att bli utan bostad och antalet hemlösa barn i

Tyresö att öka. Det skulle vara en synnerligen
olycklig utveckling.
Många kommuner förlitar sig framförallt på
att socialtjänsten ska arbeta med bostadslösa
barnfamiljer. Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och unga växer
upp under trygga och goda förhållanden.

Noterat

Varje kommun har ett väldigt bra verktyg för att
förebygga hemlöshet nämligen det allmännyttiga bostadsbolaget. Tapio Salonen, professor vid
Malmö högskola, som forskat på frågan konstaterar att ”allmännyttans roll i den fortsatta samhällsomvandlingen avgörs ytterst, av politikens
förmåga att formulera mål och allokering av
medel för att hantera dagens och morgondagens
problem och utmaning.”
Tyresö har haft stora svårigheter att i tid klara
utredningar om barn i behov av stöd. Vi får inte
hamna i en situation där också barnhemlöshet
blir ett mönster. Så bygger vi inte det Trygga
Trivsamma Tyresö.

När kommunens delårsbokslut diskuterades i kommunfullmäktige resonerade Jannice Rockstroh (S) kring grundskoleverksamheten.
”2017 gjordes nedskärningar motsvarande 17 heltidstjänster, 2016 räknades inte skolpengen upp, nu under hösten ska Tyresös grundskolor skära ner 7 miljoner kronor i
verksamheterna, och förra året vid den här tiden hotades
fem av våra skolor av inköps- och vikariestopp. 2018 väntar
en ytterligare effektivisering på 7 miljoner. Det är oroande
att se hur Tyresös grundskolor år efter år dras med underskott på grund av underbudgeteringar. Och det är fullständigt orimligt att höra hur barn- och utbildningsnämndens
moderata ordförande Anki Svensson är nöjd med läget
och passivt ser på. Det sägs att våra skolor har en för stor
kostym. Jag har flera gånger ställt frågan till moderaterna
hur de vill att skolan ska se ut. Hur länge kan man fortsätta
att skära ner i våra verksamheter? Hur många elever ska
det gå i varje klass? Jag har fortfarande inte fått något svar.”
Nu fanns chansen att ge ett svar men än en gång var det
tyst från den moderata bänken. Skolutveckling är tydligen
ett ämne där kunskap saknas hos moderaterna. Betyg IG
alltså.

ooo

ooo

Så länge bostadstillgången för utsatta
barnfamiljer inte upphöjs till en prioriterad politisk fråga, både på nationell
och på kommunal nivå, kommer problemet att kvarstå.

Kommunfakta: Tyresöbor har sämre tillgång till vård

I den granskning som Sveriges kommuner och landsting redovisar framgår att bara
varannan tyresöbo får en läkartid samma dag på en vårdcentral medan motsvarande siffra i länet är två av tre. Drygt var sjätte tyresöbo får inte en tid inom den
lagstadgade vårdgarantin om 7 dagar. Motsvarande siffra i Stockholms län är var
tionde patient. Längre väntetider är alltså priset som tyresöborna får betala för
landstingets oförmåga att etablera nya vårdcentraler som svarar mot behovet. Kanske en uppgift för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (som också är
landstingsledamot) att ta itu med? Några glädjepunkter finns dock i undersökningen. Trollbäckens vårdcentral klarar vårdgarantins krav till 100 procent och Bollmora
vårdcentral vänder uppåt. Värre är det för Aleris vårdcentral som i undersökningen
misslyckades att leva upp till vårdgarantin i 60 procent av fallen.
Andel genomförda besök till allmänläkare efter
antal dagar (0=samma dag) Källa www.vantetider.se
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Brännpunktens höstlovskollo
skapar möjligheter!
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Dyrare drifts
kostnader i Tyresö
AVGIFT Tyresö är fjärde dyraste
kommunen i länet att bo i när det
kommer till avgifter. I snitt kostar
avfall, VA, el och värme 2 073 kronor per månad för en trerumslägenhet. Det visar den årliga Nils
Holgersson-rapporten, som jämfört kostnaderna i landets alla kommuner. Billigast i länet är Huddinge
där motsvarande kostnad är 1 618
kronor per månad. Dyrast är Värmdö, där kostar det 2 121 kronor.
ooo

Vattentornet lyser
– ibland
LJUS Förra året investerade kommunen i belysning av vattentornet. Det handlar om energisnål
LED-belysning som går att använda i olika färger för olika tidpunkter. Nu visar det sig att boende har
störts av belysningen, så nu kommer den bara att användas vid
enstaka tillfällen. Första advent
kommer lamporna att lysa rött till
trettondagsafton.
ooo

Tyresö
Näringslivsdag

Amanda Holmlund och Malin Karlsson från Brännpunkten.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FÖRETAG För femte året i rad
genomförs Tyresö Näringslivsdag. Den 17 november kan det
lokala näringslivet delta med
utställningar, rekryteringsmässa
med mera. Bland mycket annat
kommer Lottie Knutsson att
medverka, man har möjlighet att
rösta på bästa monter och årets
butik ska koras. Dagen kommer
att avslutas med en galakväll, där
priserna kommer att utdelas.
ooo

LOV Efter att Brännpunkten
tidigare har bedrivit sommarkollo
så var det nu dags för kollo även
på höstlovet. Utgångspunkten i
arbetet är att barn ska röra på
sig i större utsträckning.

Under vecka 44 fick hela trettio
barn möjligheten att under ordnade former dels vara i Bollmorahallen och prova på olika idrotter.
Men under veckan gjordes också
en rad olika utflykter.
– Projektet handlar om att få
barn att röra sig, säger Amanda

Holmlund från Brännpunkten.
Att barn ska få större möjligheter
att delta i aktiviteter utan någon
press för att de ska prestera.

Olika aktiviteter
Under veckan så har de deltagande barnen fått möjligheter att
komma ut i samhället och ta del
av flera olika aktiviteter.
– Vi har bowlat och varit på
Skansen, berättar Amanda. Sedan
har vi varit på naturhistoriska och
Cosmonova och som avslutning
så var vi på Bounce, den stora

hoppanläggningen. Vi åker kommunalt till alla aktiviteter också.
– Det är jätteutvecklande för
barnen, fortsätter hon. Att få
komma ut och uppleva saker
många av dem inte har upplevt.
– Det viktigaste är dock att
bedriva breddverksamhet för
barn, utan någon som helst elitsatsning.
Under veckan har deltagarna
på kollot fått göra det som det
funnits intresse kring. Barnen har
fått möjlighet att driva agendan
och det har resulterat i vitt skilda

idrotter som fotboll, basket och
dans.

Skapar möjligheter
Även Malin Karlsson som praktiserar på Brännpunkten trycker på
att kollot skapar möjligheter.
– Det är häftigt, för många av de
här barnen har ju inte haft någon
möjlighet att göra sådana här
saker, säger hon. Det är så viktigt
att pengarna används till det som
är avsett och det känner vi verkligen att vi lyckas med här.
ooo

Attention uppmärksammar
och utökar i Tyresö
STÖD I Haninge har samarbetet
mellan Attention, politiker och
förvaltningar kommit en bra bit
på väg. Nu utökas verksamheten
till att även innefatta Tyresö.

Riksförbundet Attention är en
intresseorganisation för personer
med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) såsom
ADHD, Autism (AST), Asperger,
språkstörning och Tourettes syndrom. Attention arbetar för att
personer med NPF ska bli bemöt-

ta med respekt och få det stöd de
behöver i skolan, arbetsmarknaden och på fritiden.

Ideellt arbete
Riksförbundet Attention har över
16 000 medlemmar i Sverige, fördelade på 60 olika lokalföreningar. I grannkommunen Haninge,
har lokalföreningen funnits i flera
år och nu är arbetet med att utöka
verksamheten i Tyresö i full gång.
– Lokalt arbetar vi med att
samverka med förvaltningar och
nämnder i kommunen
för att öka kunskapen
om vår målgrupps
behov. Allt arbete är
i stort sett ideellt och

det krävs ett stort engagemang
från oss i styrelsen. Vi hoppas att
vi under 2018 kommer att komma
igång i Tyresö där vi redan sitter i
funktionshinderrådet, säger Lotta
Pilarp, ordförande i Attention
Haninge-Tyresö.

Ökat inflytande
I Haninge har Attention under
flera år haft ett bra samarbete
med kommunens anhörigkonsulent, något som Lotta Pilarp ser
fram emot att få även i Tyresö;
– Ett av våra mål är att anhöriga ska få ett ökat inflytande och
avlastning. Under våren planerar
vi även för en första paneldialog
i Tyresö angående problematisk

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Peter Hansen
Tel. 070-795 56 27

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

Attention bytte i höstas namn för
att tydliggöra det utökade arbetet
i Tyresö.
FOTO: ATTENTION HANINGE TYRESÖ

skolfrånvaro och unga vuxna
utan sysselsättning.
ooo
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Träffpunkt och äldreboende i Björkbacken

T

yresö byggdes ut särskilt snabbt under1960- och
1970-talen. Det var då främst unga i 20–35-årsåldern
som flyttade in. De hade då med sig yngre barn och
fick ytterligare barn åren därefter. Det blev en kommun
främst anpassad för barn och yngre vuxna. Stora och välbehövliga satsningar gjordes i skolor, barnomsorg, allmän
service och fritidsverksamheter. Det var de unga som då
flyttade in som lade grunden till det Tyresö som vi har idag.
Den stora gruppen inflyttare under den tiden för 40–50
år är idag pensionärer främst i åldrarna 65–80 år. De har
lämnat ifrån sig styret av kommunen sedan flera år tillbaka.
Det är deras barn och andra inflyttare under senare år som
tagit över ansvaret.
Kommunen är nu främst anpassad för barn, unga och
medelålders medborgare. Befolkningens åldersstruktur
har förändrats en hel del över tiden. Det är nu mycket hög
tid att satsa avsevärt mycket mer dels på de många äldre
(cirka 8 000 pensionärer) som redan finns här och dels på
de många fler som vi vet säkert tillkommer under de närmaste åren.
Nu domineras pensionärsgruppen av någorlunda unga
och friska pensionärer upp till 80-årsåldern. Men redan
under de närmaste 5 åren kommer de största relativa
ökningarna främst att ske i grupperna över 80 år. Även
åldersgrupperna över 90 kommer att öka mycket. Under
de närmaste årtiondena är det alltså främst antalet äldreäldre som kommer att öka relativt mest.
Det antal äldreboenden som alliansregimens luddiga
planer anger för de närmaste 3–5 åren kommer helt säkert
att behövas enbart för nettotillskottet av riktigt gamla och
dementa under samma period. Några möjligheter att dessutom flytta äldre från Björkbacken till nya boende kommer
sannolikt inte att finnas.
Ökningen av antalet pensionärer kommer att fortsätta
också på längre sikt. Men den relativt snabbaste ökningen
kommer att ske av de äldre-äldre som också är de mest
vårdberoende och därmed också mest kostsamma. Någon
överetablering av äldrebostäder kommer det knappast att
bli fråga om.
Även om man under den närmaste 5-årsperioden mot
förmodan skulle kunna bygga ut så kraftigt att man fick

En avveckling av
Björkbacken måste
betraktas som vansinne.
plats att flytta bort de boende från Björkbacken är en nedläggning av den anläggningen både socialt olämplig och
kommunalekonomiskt heltokig.
I Björkbacken finns en hel del bostäder som väl duger
också på lång sikt. I en del andra lägenheter kan man med
mindre renoveringar få bostäder som väl skulle kunna
fungera som mellanboende (trygghetsboende) för dem
som inte behöver så högklassig tillsyn.
I Björkbacken kan vi också med mindre investeringar
etablera kommunens första välbehövliga träffpunkt för
äldre och handikappade. I grannkommunen Haninge finns
träffpunkter i alla kommundelar. De är mycket populära
och har haft stor betydelse för de äldres välbefinnande.
En träffpunkt i Björkbacken med det fina läget nära
kommunikationer och högklassig service skulle få stor
betydelse som centrum för förebyggande verksamheter
för äldre och funktionshindrade.

Åldrandet medför att krafterna successivt avtar liksom
förmågan att sköta sig själv. initiativförmågan minskar.
Jämnåriga anhöriga och vänner dör. Det blir svårare att
skapa nya kontakter och behålla dem. Ensamhetskänslorna blir med åren ett allt större problem.
Vi vet att om det finns möjligheter till kontakter och
aktiviteter tillsammans med andra ökar trivseln och livslusten. Ensamhetskänslorna och de psykiska problemen
minskar. Man håller sig frisk och behåller sina funktioner
längre. Äldre som lär känna andra kan också stödja varandra på olika sätt. På det sättet kan man successivt skjuta
fram den tidpunkt när man behöver olika former av mera
omfattande och mera kostsamt offentligt stöd.
Vi vet att satsningar på olika typer av förebyggande verksamheter ökar välbefinnandet för de äldre samtidigt som
de totala offentliga kostnaderna blir lägre. Vi kan se det
som en trappa med successivt ökande aktiviteter/insatser/
stöd och därmed också ökande kostnader. Genom större
satsningar på tidigare steg kan man förskjuta tidpunkten
när vi behöver högre och mera kostsamt stöd.
Det är för det första viktigt att de äldre och funktionshindrade i första hand har nära till den sociala, kulturella och
kommersiella servicen som riktar sig till alla.
De aktiviteter som PRO, SPF med flera utför har mycket
stor betydelse för de äldres välfärd. Arbetet utförs av frivilliga krafter och är därför mycket billigt för kommunen.
I träffpunkter liknande dem i Haninge fungerar det särskilt bra om det frivilliga arbetet på träffpunkten förstärks
med begränsade kommunala personalinsatser. Ett samarbete kan ske med pensionärs- och handikapporganisationerna. Från träffpunkterna kan också organiseras mera
utökad väntjänst och vissa uppsökande verksamheter. I
Björkbacken kan vi alltså med begränsade insatser fylla
flera av de viktiga stegen i servicetrappan från förebyggande verksamheter till de enklare formerna av trygghetsboende och slutligen till de mer komplicerade äldreboendena
med full service.
En avveckling av Björkbacken måste betraktas som
både socialt och kommunalekonomiskt vansinne. Riv omedelbart upp beslutet om avveckling. Tänk om!
Anders Alvarsson

Nytt övergångsställe saknar skylt

Dagens ros …
… vill jag skicka till fantastiska
Hanviken SK och tränarna
för 2010-gruppen. Med
välplanerade träningar
där lek och träning blandas, utvecklas barnen
ständigt. Glädjen och
värmen är så äkta och
vi, som föräldrar till ett
autistiskt barn, är innerligt tacksam över att vårt
barn ges möjlighet att ha
en aktiv fritid och delta i en
idrott utifrån sina förutsättningar. Stort tack till er!
Jannice Rockstroh

Var är skylten? undrar insändarskribenten.

Jag tycker att det är så märkligt
att man gör ett nytt övergångsställe vid Granängsringen utan att
sätta upp någon varningsskylt för
bilisterna. Nu är det livsfarligt att
gå över eftersom man inte vet om
bilarna förstår att de ska stanna.

FOTO: PRIVAT

Behöver det inträffa en olycka
innan kommunen sätter upp en
skylt?
Och varför stannar inte alla
bussar vid hållplatsen vid Nyboda
skola? Hur ska man veta vilka
turer som stannar där. Istället går

man upp till Granängsringen och
går över det farliga övergångsstället utan skylt.
Det verkar inte som kommunen prioriterar vårt område.

Moderaterna tar inte arbetet
med Tyresös välfärd på allvar
I Mitt i Tyresö från den 10 oktober säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M)
avseende boendet Björkbacken
att ”Arbetsmiljöverket har dömt
ut boendet”. Det är inte korrekt.
Arbetsmiljöverket ska se till att
arbetsgivare vidtar de åtgärder
som behövs för att förebygga
arbetstagares ohälsa eller olycksfall. Verket meddelade 2015 att
vissa åtgärder behövde göras,
saker som normalt är delar av
löpande underhåll av en fastighet.

HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
Peter D

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
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
Tyresö.
Swisha000
valfri46
gåva
46
Swisha
valfri000
gåva
till48
123 000 46 till
48
Swisha valfri gåva till 123
48till 123
Däckskifte

SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Moderaterna har varit passiva. Vi
socialdemokrater har flera gånger
krävt svar. Frågan har inte tagits
på allvar. Uttalandet från kommunstyrelsens ordförande saknar
verklighetsförankring och signalerar okunnighet om kommunal
välfärd. Att som ytterst ansvarig
under flera år endast betrakta
passiviteten avseende denna
fråga indikerar en total brist på
politiskt ledarskap.
Carl Johan Karlson (S)
2:e vice ordförande socialnämnden

månadsskiftet

Swisha valfri
Swisha
gåva valfri
till
123
gåva
000
till46
123
48000 46
Genom
att
swisha
godkänner
du 48
att bli kontaktad av
Tänk
på att
personbil med en totalvikt av högst 3,5
GenomKorset.
att swisha
godkänner
du
bli kontaktad
av duenligt
Genom
attatt
swisha
godkänner
att bli PUL.
kontaktad av
Röda
Dina
personuppgifter
hanteras
Genom att
swisha
godkänner
du
att
bli
kontaktad
av
Swisha
valfri
gåva
till
123
000
46
48
Skicka in ditt alster till:
lastbil
Röda
Korset.
Dina
enligt ton,
PUL. lätt
Genom att swisha
Genom
godkänner
att swisha
du
attgodkänner
bli kontaktad
dupersonuppgifter
att
av Röda
bli kontaktad
av personuppgifter
Korset.hanteras
Dina
hanteras
enligtoch
PUL. lätt buss samt släpvagn, som
Röda Dina
Korset.personuppgifter
Dina
Röda
personuppgifter
Korset. Dina
hanteras
personuppgifter
enligt PUL.
hanteras enligt PUL.
Röda Korset.
hanteras
enligt
PUL.
dras
av
sådant
fordon,
ska vid färd på väg vara
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Debatt/Insändare,
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
försedd
med
vinterdäck
eller likvärdig utrustning
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
den 1 december–31 mars när vinterväglag råder.
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Men tänk också på att om du har dubb i däcken är
Du kan även faxa: 08-742 15 64
du inte välkommen till riktigt alla vägar.
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Koll på VA-nätet

Gott umgänge i vardagen:

Världsomspännande nät
för äldre i tekniksamhället

RÖR Kommunen har i dagarna
påbörjat kontroll av hur läget
ser ut för fastigheter när det gäller VA-systemet. Trollbäcken är
först ute. Syftet är att se till att det
inte sker någon överbelastning i
ledningarna och att allt fungerar
som det ska. De fastighetsägare
som berör kommer att få ett brev
med information om arbetet.
ooo

Våld mot kvinnor
uppmärksammas
SÄKERHET FN arbetar med att
få ett slut på alla former av våld
mot kvinnor. Genom kampanjen
UNiTE Campaign Orange Day
Action Plan uppmärksammas
problemet och den 25 november
är det internationella dagen för
avskaffandet av våld mot kvinnor. Den 22 november uppmärksammas dagen särskilt i Tyresö
och beredningen för medborgardialog och mångfald kommer tillsammans med brottsofferjouren
att dela ut bland annat orange
ljus. Samma dag uppmanas kommunens anställda att bära färgen
orange.
ooo

Nya riktlinjer för
Trygga barn

Seniorer som hjälper varandra med datorkunskap.
TEKNIK SeniorNet finns, förutom
i Sverige, i Nepal, Kina, USA,
Korea, Ryssland och Nya Zee
land. Organisationen startade
redan 1986 i USA och enbart i
Sverige organiserar föreningen
nästan 10 000 medlemmar i 46
olika klubbar över hela landet.

Tanken är de ska hjälpa andra
äldre att överbrygga svårigheter
med tekniska lösningar och att
försöka få äldre att förstå fördelarna med ny teknik och internet.
I Tyresö så anordnar föreningen
utbildningar, föreläsningar och
träffar med handledare.

Anordnar många träffar
Förutom att de träffas i Tyresö
gymnasium på onsdagar så anordnas även veckoträffar i Trollbäck-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ens bibliotek på måndagar och
månadsträffarna Café Ventilen
i Kvarnhjulet. Utöver detta så
arrangeras även längre kurser, till
exempel grundkurs i Windows 10.
– I Tyresö är vi en ganska stor
klubb, berättar Gunnel Agrell
Lundgren, som tidigare var ordförande i SeniorNet Tyresö. Vi är
175 medlemmar i Tyresö och man
får gå tre tillfällen utan att betala
avgiften, sedan måste alla vara
medlemmar.

Hjälp under fria former
Verksamheten handlar i stor
utsträckning om att alla äldre
under fria former ska kunna
komma och få hjälp med vad de
än kan behöva.
– Vi försöker att stötta upp
IT-mognaden bland äldre, berät-

tar Eva Blommegård, vice ordförande. VI har väldigt många som
kommer till oss för att få grundläggande hjälp med telefoner,
plattor eller sina datorer.
– Vi försöker sitta en och en,
fortsätter Blommegård. Det vill
säga en handledare och en äldre
som behöver hjälp. Alla som kommer är otroligt alerta och vetgiriga.
– Men ofta så räcker inte handledarna till, fyller Agrell Lundgren
i. Då brukar andra medlemmar
kliva in och hjälpa till istället och
det är ju i stor utsträckning det
som SeniorNet handlar om.

Meningsfullt vardagsliv
Men SeniorNet handlar inte
enbart om ett intresse av ny teknik. Det handlar om att även äldre

ska kunna ta vara på tekniksamhället idag, utan att stå utanför.
Men också att äldre ska kunna
umgås och ha ett meningsfullt
vardagsliv.
En annan grupp som är kontinuerlig på onsdagsträffarna är
släktforskningsgruppen.
– Vi har licenser för att läsa
gamla kyrkböcker på nätet, berättar Lilian Boquist. Dels så hjälper
vi varandra med hur man släktforskar, men också att under trevliga former hjälper vi varandra att
läsa de här gamla böckerna och få
andra släktforskningstips.
SeniorNet är alltså en ganska
bred förening, där många seniorer
kan få sina teknikbehov tillgodosedda av andra äldre, en väldigt
aktuell tanke i samtiden.
ooo

BARN Tack vare det uppmärksammande uppropet ”Tre ska
noll” och Förskolebrevet våren
2017 har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram nya riktlinjer för samtliga Tyresös förskolor och grundskolor. Syftet är
att riktlinjerna ska tydliggöra hur
verksamheterna ska arbeta med
barns trygghet. I Trygghetsguiden, som ska finnas lättillgänglig
på samtliga Tyresös förskolor och
grundskolor, beskrivs hur riktlinjerna ska omsättas i vardagen.
ooo

Ny ordförande i
Socialnämnden

UPPDRAG Moderaterna har
utsett Dick Bengtsson till ny ordförande i socialnämnden från
1 januari 2018. Han efterträder
Andreas Jonsson som lämnade
sitt uppdrag den 31 oktober. Dick
Bengtsson är också ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.
ooo

Samordnings
förbundet Östra
Södertörn 10 år

Delar av släktforskningsgruppen med handledaren Lilian Boquist.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Eva Blommegård: Vice ordförande i Seniornet Tyresö leder och fördelar
handledare.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

JUBILEUM Samordningsförbundet Östra Södertörn har firat sina
första tio år. Den 14 september
samlades personal, förtroendevalda och olika företrädare vid
en sammankomst i Nynäshamn.
Bland annat delades då ut jubileumsskriften Tio år tillsammans. Skriften berättar om förbundets utveckling till att idag
vara en välkänd och betydelsefull
del av välfärdsarbetet.
ooo
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Tyresös röst i Riksdagen

Svårt med budget i balans:

Stora hål i ekonomin
för Tyresös grundskolor
SKOLA I september visade Tyre
sös skolor ett underskott på nära
14,5 miljon kronor. Tre gånger så
mycket som samma tid föregå
ende år. Då utfärdades ett inköpoch vikariestopp för tre skolor
och effektiviseringar gjordes.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 38-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som accountingmanager där han bland annat var delaktig
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare
i ishockey på fritiden.

J

ag blev aldrig någon scout. Det var nog lika bra det,
för jag hade blivit en usel sådan, med tanke på att jag
har tummen mitt i handen och inte är helt bekväm
med att sova i tält. Men jag gick till Skogsmulle en gång
som litet barn, på den tiden då de höll till i det som idag
är en kyrkogård i Skrubba. Även om jag då inte ännu nått
skolåldern så minns jag dagen mycket väl. Jag hittade
nämligen någon form av luden larv, som jag plockade upp
i handen, men som tyvärr var giftig, vilket gjorde att handen kliade i ett par dagar. Jag gick aldrig på nästa träff.
Organisationer som Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet som driver Skogsmulle är oerhört viktiga. De hjälper oss att förstå vår natur och vår miljö. Vi
behöver alla förstå sambanden,
det vill säga hur saker och ting
”Vi behöver alla förstå
hänger ihop. Härom veckan
skrev den engelska tidningen
sambanden, det vill
The Guardian om en studie, där
säga hur saker och
forskarna har undersökt naturting hänger ihop.”
reservat i Tyskland, som pekar
på att 75 procent av alla insekter
har försvunnit under en 25-årsperiod. Forskarna varnar
för en ”ecological Armageddon”, alltså en ekologisk katastrof, eftersom att insekter har en nyckelroll i ekosystemet och därför riskerar vi helt enkelt en världskatastrof.
Orsakerna kan vara flera, men tänkbara skäl torde vara
jordbrukets utbredning, det myckna användandet av
bekämpningsmedel och slutligen klimatförändringarna.
I tider av klimatkris och miljöhot är grundläggande
kunskap kring hur saker och ting hänger ihop viktigt. Det
är helt enkelt viktigt att var och en själv vet vad en kan
göra för miljön och klimatet. Och nog behövs det dagar
som dessa. Den 1 november släpptes en FN-rapport som
pekar på att den globala uppvärmningen kommer landa
på 3 grader innan århundradet är slut, vilket är betydligt
mer än de 1,5–2 grader som Parisavtalet talar om. Om
temperaturen stiger så mycket väntar med stor sannolikhet extremväder, massvält och döda hav.
I det sammanhanget blir det uppenbart att Sverige både
behöver gå före i klimatarbete, lyckas ena EU om behovet av gemensamma insatser och stärka klimatbiståndet.
På hemmaplan har vi nu vårt klimatpolitiska ramverk på
plats och en budget för 2018 som storsatsar på klimat
och miljö, totalt handlar det om 5 miljarder kronor 2018.
Det är den största investeringen någonsin för ett grönt
samhällsbygge. Konkret handlar det om ett Bonus–malussystem för nya bilar, reduktionsplikt med inblandning av
biobränsle i bensin och diesel och en flygskatt. Det handlar också om att investeringsstödet för solceller förstärks
och förlängs, där 30 procent av investeringskostnaden
kommer täckas.
Det blev ingen skogsmulle av mig, men någonstans har
jag lärt mig att vi måste agera om vi ska bevara vår natur.
Därför är jag glad att vår statsbudget innehåller dessa
konkreta satsningar och mer därtill.
Mathias Tegnér

Sedan 2015 fram till 2017 har
grundskolan haft svårt att ha en
budget i balans. Cirka 24 miljoner har krävts i effektiviseringar
under åren och i september
redovisades ett ytterligare underskott på cirka 14,5 miljoner för
Tyresös skolor. Barn och utbildningsförvaltningen nämner att
underskottet bland annat beror
på ökade lönekostnader vid nyanställningar för lärare som slutat
samt ökade kostnader för hyra,
städ och skolmat. Fram till årsskiftet räknar förvaltningen med
att åtgärder som initierats efter
sommaren, resulterar i att underskottet halveras.Det betyder att
underskottet vid årets slut hamnar på cirka sju miljoner kronor.

Alarmerande
Socialdemokraternas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden, Jannice Rockstroh (S) tycker
att underskottet är alarmerande
och att riskanalyser saknas.
– Skolornas underskott på över
14 miljoner ska halveras på tre
månader, berättar hon. Mindre
pengar till våra skolor, betyder
färre lärare och kringresurser,
den ekvationen är enkel. Konsekvenserna av de omfattande nedskärningarna som nu krävs, oroar
mig.
Kvalitetsfråga
Enligt förvaltningen kan det
komma att bli en kvalitetsfråga
med alltför många effektiviseringar på Tyresös skolor. Vissa områden som lokaler, kompetensutveckling och personalkostnader i
förhållande till nyckeltal ska ses
över och ges förslag till effektiviseringar.
– Trots att Tyresös grundskolor
gör kraftiga underskott, betygsre-

Jannice Rockstroh (S), barn-och utbildningsnämndens gruppledare är
oroad över de kraftiga nedskärningar som väntar i Tyresös grundskolor.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

sultaten sjunker och vi har bland
den lägsta lärartätheten i Sverige,
är den moderatledda alliansen
passiv. Det är alarmerande. Tyresös moderater tycker tydligen att
Tyresös barn kostar för mycket.
Jag håller definitivt inte med och

vill se en annan inriktning för
Tyresös barn och våra skolor. Vi
socialdemokrater vill investera i
kunskap istället för att genomföra
fler nedskärningar, säger Jannice
Rockstroh.
ooo

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch 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.
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?

Hur njuter du
bäst i Tyresö
under hösten?

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Alexander Sandberg
– Jag är hemma och sover, jag
blir deprimerad för att det är
mörkt och kallt.

Emil Elfver
– Jag åker skridskor, är med kompisar, skola, praktik och lite sånt.

Omvandlingen från fritidshusområde till permanentboende ställer krav på förbättrad infrastruktur, lokal service och förbättrad miljö. Fler åretruntboende
har fört med sig problem med vattentillgång, vattenkvalitet och avloppshantering.
FOTO: MIKAEL FALLMO
BOENDE En ny strategi för Östra Tyresö arbetas fram. Socialdemokra
terna vill delta i samtalen för att skapa långsiktighet i planerna för de
boende, men har hittills hållits utanför diskussionerna inom den mode
ratledda alliansen. I frågan om byggrätter och fastighetens storlek
råder fortfarande oenighet.

Stadsbyggnadsförvaltningen har
fått i uppdrag att arbeta fram en
ny strategi för Östra Tyresö, som
ska ersätta nuvarande fördjupade
översiktsplanen (FÖP) tillsammans med den gällande Översiktsplanen.
Den ska föreslå inriktningsbeslut om ny etappindelning, tidplan för vägar och VA och även
byggrätter och för inre Brevik,
Solberga, Raksta och Bergholm
tillsammans med alternativ för
utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.

Etappindelning
En etappindelning gjordes utifrån
FÖP, med en tidsplan som för
inre Brevik, Solberga, Raksta och
Bergholm utlovar utbyggnation
till 2027, en tidplan som är omöjlig
att hålla utifrån nuvarande utbyggnadstakt, bland annat på grund av
överklagade detaljplaner, resursbrist och entreprenadtid.
Sedan några år tillbaka har
tempot i omvandlingen ökat och
det arbetas med minst två etapper
samtidigt både vad gäller planläggandet och genomförandet.

Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tomtstorlek
En fråga som splittrar partierna
handlar om tomtstorlekar och
byggrätter. Den moderatledda
alliansen anser att gränsen för
att få stycka gäller de som har

tomter som är större än 6 000 kvadratmeter, medan Socialdemokraterna anser att det borde vara
möjligt att stycka tomter som är
4 000 kvadratmeter, alltså att de
styckade tomterna kan vara 2 000
kvadratmeter.
– Det handlar fortfarande om
stora tomter om man jämför med
andra delar av kommunen. Det
skulle också ge fler möjlighet att
via styckning av tomten finansiera sina anslutningsavgifter.
Det är också rimligt att när den
här enorma investeringen görs,
att den kommer fler till del. Vårt
förslag innebär att ytterligare 100
bostäder skulle kunna tillkomma,
säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
ooo

Moderaterna nedmonterar
välfärden inom socialnämnden
VÄLFÄRD Inom socialnämnden
fortsätter den kraftiga underbud
geteringen. Det prognosticerade
underskottet för helåret 2017
beräknas till 48 miljoner kronor.

Carl Johan Karlson (S) gruppledare
i socialnämnden.
FOTO: TN

Det finns förutom underbudgetering dessutom stora brister
i resurser vad gäller att kunna
utföra det offentliga åtagandet i
Tyresö kommun. Inom Individoch familjeomsorgen syns fortfarande en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar och
anmälningar gällande våld i nära
relation. De anmälningar som har
inkommit gäller i mer än hälften

av fallen barn och ungdomar mellan 12–18 år. Kommunens insatser
för denna målgrupp är mycket
begränsad. Ordföranden i socialnämnden, Andreas Jonsson (M),
avgick från och med den 1 november i år.
– Vi socialdemokrater har
under många år varnat för vad
följderna blir när välfärdssamhället nedmonteras. I Tyresö har det
tagits bort flera välfungerande
förebyggande verksamheter utan
att ersätta dessa med något annat.
Det drabbar de utsatta i samhället
hårdast, säger Carl Johan Karlson
(S) gruppledare i socialnämnden.

Annika Norlén
– Jag är inte så förtjust i hösten,
men jag gillar färgerna på träden.

Jessica Wallenberg
– Jag njuter inomhus, men
eftersom jag har hund är jag
ute mycket i den fina naturen i
Tyresö.

– Ansvaret för den uppkomna
situationen faller tungt på kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Hans passivitet inför den under lång tid pågående underbudgeteringen inom
socialnämndens område visar
att arbetet med Tyresös välfärd
inte tas på allvar av det moderata
kommunstyret. Uppträdandet
signalerar okunnighet om kommunal välfärd. Det visar med
alltmer större tydlighet att den
moderata politiken inom välfärden helt enkelt är för dålig, säger
Carl Johan Karlson.
ooo

Marie-Anne Forslund
– Jag vill ju ha vår, så jag längtar
efter den.
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Helena Karlsson

Frixosstipendiat

Frixos – en
Blev det halloumi på grillen i somras?
Eller pestopasta med fetaost till middag?
Oliver till fredagsmyset? För detta
har vi mycket att tacka en viss Frixos
Papadopoulos som fortsätter att sätta
Tyresö på kartan med sin företagsamhet.

Helena Karlsson, årets Frixosstipendiat.

FOTO: BERNE ALBERTSSON

PRIS Halloumikungen Frixos Papadopoulos delar varje år ut ett sti
pendium genom en insamlingsstiftelse. Syftet med stiftelsen är att
stimulera entreprenörer som främjar ett hållbart samhälle, både soci
alt och ekologiskt.

Årets Stipendium tilldelas Helena
Karlsson som under 2018 kommer
att driva en teaterkurs i Tyresö.
De 45 000 kronor som projektet
fick ska gå till att frigöra gratisplatser till barn som annars inte
har möjlighet att medverka.
– Vi kommer att starta en teaterkurs för barn och ungdomar,
berättar Helena. Där vi kommer
att erbjuda ett antal gratisplatser
till barn som kanske inte skulle
ha haft möjligheten att delta utan
dessa pengar.
– Själva huvudsyftet är att ge
kommunikationsverktyg som stärker individen, fortsätter hon. Det
är ju också en viktig del i en större
demokratiprocess där alla barn
ska ha möjlighet till en stark röst.
Projektet är ännu inte helt
klart, det återstår några detaljer innan allting är klart. Kursen
kommer dock att starta någon

gång under våren 2018 och sedan
avslutas med en föreställning.
Även om matproducenten
Fontana och dess grundare är
mest kända för att importera mat
från medelhavsområdet så visar
insamlingsstiftelsen det stora
sociala engagemang som företaget och Frixos har.
– Jag känner en sådan enorm
glädje för det här, berättar Helena. Men framförallt en tacksamhet, det är en dröm för mig att
kunna göra det här. Där betyder
stipendiet jättemycket.
– Frixos är ju en stor förebild
för hela samhället, fortsätter hon.
Att våga dela med sig av en framgång och skapa goda effekter på
hela samhällskroppen. Det är så
stort och vackert att jag saknar
ord, det är ganska unikt att man
är så ödmjuk och generös.
oo o

Broar mellan
nyanlända och
civilsamhället
INTEGRATION Tyresö kommun
har tillsammans med Haninge
och Nynäshamn beviljats EUpengar för att snabba på nyanlän
das etablering och integration.
Varje kommun kommer att utfor
ma varsitt etableringscentrum.

– Många nyanlända upplever
det oerhört frustrerande att inte
kunna vara med och bidra. Väntan är förödande för många, säger
Ewa Eriksson på Centrum för
Arbete och Integration på Tyresö
kommun.

Hon berättar att det lokala
perspektivet är centralt i projektet och bygger på olika former
av samarbeten, bland annat med
näringslivet. Nu pågår lokala kartläggningar av vilka företag som
kan bli aktuella.
Projektet räknar med att sjösättas i mars 2018.
Tyresö Nyheter återkommer
i senare nummer med rapporter
om projektets genomförande. Läs
mer på samordningsforbundetostrasodertorn.se.
oo o

Frixos Papadopoulos befinner sig
med barnbarnen i ett varmt och
soligt Grekland. Jag beklagar mig
över det svenska, blötgrå vädret
utanför mitt fönster, men Frixos
säger glatt att det svenska vädret
är något man vänjer sig vid.
Historien om familjen Papadopoulos och företaget Fontana
är lite av en saga. Den finns fint
beskriven i boken Halloumikungen av Annika Hall. Om pojken
Frixos som växte upp under spartanska förhållanden på Cypern,
om de tilltagande oroligheterna
och kriget som gjorde att familjen
tvingades fly. Om hur Frixos, hans
fru Maro och deras barn Corina
och Loizos hamnade i Sverige, i
Tyresö för 42 år sedan. Att fetaost
och halloumi så småningom hamnade i våra svenska kylar, har vi
familjen Papadopoulos att tacka
för.

Känner tacksamhet
Frixos känner stor tacksamhet
gentemot Sverige och samhället
som tog emot honom när han och
familjen anlände den där iskalla
februaridagen 1975. Men han
upplever ingen skuld att betala
tillbaka.
– Nej, nej, nej! Jag är så tacksam att vi hamnade just i Sverige
och jag är lika tacksam mot min
familj som alltid varit med mig.
Men, Fontana har vi byggt med
stark vilja, ärlighet och hårt jobb.
I början av min tid i Sverige hade
jag och min fru flera jobb för att
få livet att gå ihop, berättar han.
I Fontanas öppna entré trängs
olivträd med vackra statyer och
kokböcker. På hyllor står företagets produkter uppradade och
foton på Frixos Papadopoulos

syns på flera ställen. Att han och
Fontana är två sidor av samma
mynt, råder det ingen tvekan om.
Frixos’ dotter Corina Papadopoulou är kommunikationschef på
företaget och berättar entusiastiskt om olika samarbeten – ofta
lokala – och om de mindre kända
verksamheterna som Fontana
ägnar sig åt. Bland annat har företaget tagit emot ungdomar som av
olika skäl har haft det svårt med
skolan och livet.
– Jag minns mamman som var
så glad för att sonen fick en andra
chans här på Fontana. Det är fantastiskt att kunna göra skillnad i
människors liv, säger Corina vars
engagemang går tillbaka till ungdomens TUFF-tid.

Insamlingsstiftelse
Fontana driver sedan två år tillbaka ”Frixos Papadopoulos Insamlingsstiftelse”. Syftet med stiftelsen är att stödja och inspirera
entreprenörskap som främjar ett
hållbart samhälle och motverkar
utanförskap genom integration
och mångfald. Det pågår även diskussioner om hur företaget skulle
kunna engagera sig i kommande
etableringsprojekt.
Kan hjälpa andra
Jag frågar Frixos Papadopoulos
varför han och Fontana arbetar
med företagsansvar eller som det
brukar kallas ”Corporate Social
Responsibility”. Skälet verkar
vara mycket enkelt.
– Jag har råd och möjlighet
att hjälpa andra människor med
deras drömmar, säger Frixos.
Han menar att det inte handlar om pengar och profit. Det är
istället en kombination av att göra

Corina Papadopoulou, Frixos Papadopoulos

något för sig själv och för samhället. Ledord i arbetet är hållbarhet
och miljö.
– Som företag kan vi inspirera
och visa vägen för andra. Vi gör
det med hjärtat, säger Frixos.
Frixos är mycket bestämd på
en punkt; integration och språk
nås genom arbete.
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del av Tyresö

s och Loizos Papadopoulos i sitt stora lager.

– Jobbet är bästa medicinen för
människan, menar han.

Ogillar boendesegregation
Han är kritisk till den hur nya
svenskar boendesegregeras och
menar att det försvårar mötet
med svensk kultur och svenska
språket.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Till sist, vilken är din favoritplats i Tyresö?
– Tyresö slott är min absoluta favoritplats! Här känner jag
mig fri. Parkens miljö, natur och
omgivning är fantastisk. Tyresö
är den bästa kommunen i Sverige,
säger Frixos Papadopoulos.
Mia Lindström

LUDVIG JERNER
Slagverk, gitarr mm

ERIK LINDER

FREDRIC WIDE

Piano, dragspel mm

JULKONSERT
En mysig och rolig julsaga tar er med på en resa genom denna konsert

TYRESÖ - SÖNDAG 17 DECEMBER - kl. 15:00 & 19:00
TYRESÖ - MÅNDAG 18 DECEMBER - kl. 19:00

Biljetter: www.platsbokning.se
Kvarhjulet, Nyforssalen, Pluggvägen 6C - Pris: 180:- (Tillval julfika 20:-)
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Få extratjänster i Tyresö
ARBETE ”Kommunerna använ
der extra tjänsterna olika”, det
rapporterade P4 Stockholm i
början av november i en gransk
ning av länets kommuner. Sedan
2015 har nästan 5 000 personer
haft en anställning med hjälp av
extratjänster i Stockholms län.
Extratjänsterna riktar sig till
nyanlända och långtidsarbets
lösa och staten betalar 100 pro
cent av lönekostnaden när den
anställda jobbar.

I reportaget berättas att den kommun i länet som använt extratjänster mest är Järfälla. Enligt Arbetsförmedlingen har över 900 personer fått en extratjänst sedan 2015.

Stor skillnad
– Alla åtgärder för att få människor i jobb är bra för en kommun, berättar Claes Thunblad (S)
kommunstyrelsens ordförande i
Järfälla.
– Extratjänsterna är kanske
det bästa verktyget vi har för att

Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
FOTO: JÄRFÄLLA KOMMUN

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

snabbt integrera in i jobb, fortsätter Claes Thunblad (S).
Skillnaden mellan Järfälla och
Tyresö är stor. I Tyresö har enbart
50 personer getts möjlighet till en
extratjänst sedan 2015. I en jämförelse kommer Tyresö först på
16 plats av länets 26 kommuner.

Win-win
I kommunfullmäktige i Tyresö
har riksdagsledamoten Mathias
Tegnér (S) vid flera tillfällen frågat kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) varför
kommunen inte använder extratjänsterna.
– Jag tycker det är märkligt att
Moderaterna i Tyresö inte inser
att detta är en win-win, säger
Mathias Tegnér (S).
– Det är bra både för den arbetslöse och för kommunen som får
tillgång till extra arbetskraft. Det
kan handla om fler händer i vården eller fler vuxna i skolan, säger
Mathias Tegnér.
oo o

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot.
FOTO: RIKSDAGEN

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Breddat miljöfokus
för tyresöföretag
FÖRETAG Genom ett samarbete
mellan SPOTiLED och Levande
Filter® skapas nya förutsättning
ar för en hälsosam arbetsmiljö
hos tyresöföretagen.

Sedan 2014 har Tyresöföretaget
SPOTiLED haft sin butik i Trollbäckens centrum. Nu utökar de
sitt miljöfokus.
– När Levande Filter kontaktade oss för att få bra LED belysning
till sin innovation blev vi nyfikna
och ville veta mer, då det går i
linje med vårt fokus på miljövänliga och energisnåla produkter,
berättar Staffan Sjöblom, en av
SPOTiLEDs delägare.
Levande filter presenterar
en teknik som bidrar till renare
inomhusluft. Det bygger på en

regnskog i miniatyr med tropiska
växter som tillsammans med en
tystgående fläkt och glasfilter,
placeras i en möbel, exempelvis
en mediabänk.
Filtret renar befintlig inomhusluft från föroreningar, syresätter
och byter luften i rummet flera
gånger per timme och skapar
således en hälsosam inomhusluft.
En bonus är reducerad energiförbrukning.
– Vi på SPOTiLED har länge
arbetat med belysning till arbetsplatsen och offentliga miljöer.
Med detta samarbete kommer vi
att erbjuda ytterligare förutsättningar för en kreativ och hälsosam miljö att vistas i, säger Staffan Sjöblom.

Regnskog i miniatyr.

ooo

Samarbete för miljön.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bostäder

BYGGE Just nu har Tyresö bostä
der två nybyggnadsprojekt igång.

Kvarteret Temyntan i Västra Farmarstigen är ett av dem. Om allt
går enligt planerna kommer 140
hyreslägenheter att vara inflyttningsklara under våren 2018.
Området kommer att få små
lägenheter. Det blir 68 ettor, 68
tvåor och 4 treor.
ooo

Bostadshusen i Farmarstigen växer fram.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Välkommen in att botanisera bland mångfalden av växter, njut
i vår vackra visningsträdgård och träffa våra höns. Vår utbildade
personal hjälper dig gärna med dina trädgårdsdrömmar!
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook!

ÖPPET

Öl- och vinrättigheter

LUNCH

Må–fr 10–21

SERVERING

Lö–sö 12–21

AVHÄMTNING

Besök oss på Facebook:
messinatyresö

Trollbäcksvägen 34A, 135 50 Tyresö
08-447 70 64
www.pizzeriamessina.se

Nu är hösten här!
Vi kan hjälpa er med trädgårdsanläggning samt skötsel.
Vi planterar häckar och rabatter gör stenläggningar, vi
hjälper er med att beskära häckar och fruktträd samt
annan skötsel ni vill ha hjälp med.
Just nu har vi extra bra priser på plantering av häckar.
Vi har fortfarande ett stort utbud av perenner, buskar
och träd.
Välkommen till en riktig handelsträdgård på Ältavägen 107
mellan Hellasgården och Älta centrum.
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Björkbacken behövs

TN-doktorn:
Den svåra konsten att
lyssna med öppet sinne
Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

H

Eva Rosensparr, SPFs ordförande i Tyresö, och Carl Johan Karlson, (S) gruppledare i socialnämnden.
EKONOMI En lokalförsörjningsplan avseende platser inom äldre
omsorgen för åren 2017–2030 har godkänts i socialnämnden.

Av underlaget framgår att ökningen av behovet beräknas till 83
procent under perioden. I underlaget uppges behovet av särskilda
boenden idag vara 272 platser.
På Björkbacken finns idag sammanlagt 126 boendeplatser. Om
Björkbacken, som är det enda
kvarvarande boendet i egen regi,
läggs ned så blir antalet platser
som kommunen långsiktigt förfogar över, helt plötsligt noll.

Större behov än tillgång
Idag köper Tyresö kommun 36
externa platser årligen för att
behovet överstiger tillgången.
Många gånger innebär det att de
äldre måste flytta från kommunen.
– Det vore jättesynd om Björkbacken läggs ned, säger Eva

Rosensparr, SPFs ordförande
i Tyresö. Eftersom kommunen
vetat om renoveringsbehovet
under lång tid så borde man för
länge sedan ha planerat för rationella omflyttningar inför ombyggnaden. Det har man inte gjort och
Tyresö kommun behöver rent allmänt skärpa sig vad gäller att ha
äldrefrågor i fokus i kommunen,
menar Eva Rosensparr.

Färre platser framöver
Om nedläggningshotade Björkbacken och Ängsgården räknas bort försvinner 147 platser.
Det snart färdigställda boendet
Basilikan och det nya planerade
äldreboendet i Tyresö centrum
uppskattas få 135 platser. I och
med detta blir det alltså 12 färre
platser jämfört med dagens situa-

FOTO: TN

tion. Då ska man veta att det ännu
inte finns någon färdig detaljplan
avseende äldreboende i Tyresö
centrum. I åtanke ska också has
att vare sig Basilikans eller centrumplatserna kan medräknas i
kommunens långsiktiga planering då det där är fråga om platser i fastigheter som kommunen
inte äger. Redan här uppstår alltså
behov av köp av åtminstone ytterligare 12 externa platser.

Vilseledande information
– Ledande företrädare i kommunen informerar idag i den här
frågan på ett sätt som får en att
tro att det är ett överskott på platser. Det stämmer inte, säger Carl
Johan Karlson, (S) gruppledare i
socialnämnden. Analyseras verkligheten så ser man att i närtid
riskerar ytterligare tolv äldre att
tvingas flytta från Tyresö.

östvinden blåser, kylan börjar äta sig in under skinnet och
vissa dagar vill inte ens hunden gå ut. Det kanske inte gör
så mycket. Jag studerar utbudet av nya böcker, intressanta radioprogram, nya TV serier. Fastnar en stund vid datorn
och bestämmer mig för en promenad till biblioteket. I brevlådan
dimper det då och då ner några vackra tidningar, reklamblad. På
datorn regnar det fullkomligt av sådant som företag och mina
facebook-vänner vill att just jag ska läsa och engagera mig i. Det
saknas inte påträngande röster från omvärlden. Den obegripliga
marknaden försöker få mig att skaffa vissa, ärligt talat, helt onödiga föremål. Det vimlar av trender, mode, tidsanda. Hur många
ord som helst för att förändra det yttre men står jag still i personlig mognad och inre utveckling? Hur gick det till när vi slutade
att tänka själva? Min närmaste
samtalspartner och bästa vän,
”Om man alltid gör
Urban som jag är gift med, pepsom man alltid har
par mig att tänka mera, ifrågasätta och byta synvinkel.
gjort, ja då stagnerar
Ta fenomenet #metoo. Alla
både tanke och
kvinnor, som genom åren stilhandling.”
latigande har accepterat alla
oacceptabla sexuella trakasserier. Plötsligt på några veckor kan allt förändras, tystnaden bryts
och om vi faktiskt lyssnar går det att förändra beteenden. Vi kan
inspireras av andra att ifrågasätta oss själva. Om man alltid gör
som man alltid har gjort, ja då stagnerar både tanke och handling.
Under hösten har jag mött många nya människor som berikat
mitt liv med nya tankar. Det har nog du också gjort om du tänker
efter. Kruxet är att våga ta in det nya, inte avfärda andras idéer
med automatik. Världen går inte under om jag ruckar på mina
principer och testar en ny tanke, en annan synvinkel. Synpunkter, ett sådant bra ord. Man ser ut från en bestämd punkt och tar
bäring på något nytt. Jobbigt? Det är klart men roligt. Världen blir
större. Sedan måste de nya tankarna förankras i något. Det ska
bottna i mig, kännas viktiga och riktiga. Sådant tar tid, måste få
ta sin tid och nu på hösten är det rätt tid.
Här i Tyresö har vi en kulturvecka i november. Kultur i höstmörkret heter den. Kultur betyder egentligen att odla, odla sina
intressen, botanisera bland det som stimulerar hjärnan. En bra
vecka för att pröva nya tankar, se konst och lyssna inåt på vad
konsten väcker. Vi har vår egen konstrunda, det kommer nycirkus. Det blir föredrag om trädgård och konstnärer. Du kan lyssna
på både Göran Greider som talar om Bob Dylan och Merit Hemmingson. Missa inte fotoutställningen, jazzfestivalen. Hela programmet hittar du på kommunens hemsida. Nu får du chansen
att omvärdera, bli inspirerad och kanske tar ditt liv en alldeles
ny vändning.
Lycka till med de nya tankarna hälsar dr Lena!
ooo

ooo

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C
(Kumla allé 2)

Servering
och avhämtning
www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

 Uterum
 Snickeriservice
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se
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Tyresö deltar i
”Funkisfestivalen”
MUSIK För första gången så deltar Tyresö i funkisfestivalen, en
melodifestival för personer med
kognitiv eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Tyresös deltävling hålls i Tyresö gymnasiums
aula den 22 januari klockan 18.00.
Den person som vinner Tyresös
deltävling representerar Tyresö
den 23 april när den stora finalen
genomförs på Cirkus i Stockholm.
ooo

Embring vidare?
FOTBOLL Hanvikens SKs lovande
yttermittfältare, Joel Embring tränar enligt uppgift med Tyresö FF.
HSK ramlade ur Division 3 tidigare i höst medan Tyresö FF gjorde
den omvända och tog klivet upp
igen. Någon övergång är inte på
långa vägar klar och Embring,
som var en av HSKs bästa spelare
förra säsongen, har troligen fler
alternativ att välja bland.
ooo

Tusen år
BOK Författaren Harald Berg forskar om Tyresös historia arbetar
nu med en bok under arbetsnamnet Tyresö under tusen år. Boken
kommer att innehålla fyra huvuddelar. Tyresögodsets tillkomst och
drivkrafterna för dess etablering
omkring år 1 027. Tyresögodset
under 325 okända år till 1 352,
inklusive nycklarna till när Tyresös första vattenkvarnar tillkom.
Tyresögodsets ägare och affärsidéerna som styrt Tyresös utveckling. Några långa trender och de
viktigaste brytpunkterna i Tyresös.
Utgivningen planeras till 2019.

Tyresö Hanviken föll igen
ISHOCKEY Tyresö Hanvikens rad förluster fortsätter. På söndagen för
lorade tyresölaget borta mot Arlanda Wings i Pinbackshallen. De 160
åskådarna i publiken såg hemmalaget dominera första perioden som
slutade med att Arlanda Wings ledde med 3–0.

Andra perioden började Tyresö
Hanviken starkare och tre minuter in i perioden reducerade Tyresölaget, samtidigt som hemmalagets Niklas Larsson satt utvisad
för en slashing. Målskytten, den
före detta Brynäs och Haningespelaren Jesper Danielsson,
gjorde därmed sitt fjärde mål för
säsongen och är således en av
de bästa målskyttarna i Tyresö
Hanviken. Olyckligtvis för Tyresö
Hanviken lyckades inte bortalaget dra nytta av sitt momentum
och reducera ytterligare en gång.
Istället utökade Arlanda sin ledning till 4–1 i slutet av perioden.
Den tredje perioden började
liksom den andra bra för Tyresö
Hanviken. När Wingsspelaren
Felix Lööv utvisades två minuter
för en fasthållning lyckades David
Olsson reducera till 4–2, framspe-

lad av tyresölagets poängkung
Felix Liljegren. Dock upprepade
sig historien från föregående
period och Arlanda utökade sin
ledning till 5–2 när knappt fyra
minuter återstod av matchen. En
minut senare fastställde Wings
Anton Rubtsov slutresultatet till
6–2.
Segern var Arlanda Wings
andra i rad, men laget ligger fortfarande näst sist i tabellen, precis
före Sollentuna. Tyresö Hanviken
ligger kvar på åttonde plats, eftersom Hammarby som ligger efter
i tabellen också förlorade under
söndagen mot gävlelaget Valbo
HC. Nästa chans för tyresölaget
att bryta sin förlustrad kommer
på onsdag, då Hammarby kommer att gästa Tyresö Hanviken på
Tyresövallen.
ooo

Tyresö Hanvikens poängkung Felix Liljegren hade inte mycket att fira mot
Wings på söndagskvällen.
FOTO: CLAUS MEYER

Norrsken över Tyresö

ooo

Tyresö lämnar
IDROTT Sedan 2008 har Tyresö
kommun varit medlem i Sport
Campus Sweden. Tanken bakom
Sport Campus Sweden är att
underlätta för unga människor
som vill satsa på en elitkarriär
inom idrotten att samtidigt studera på högskolenivå. Under åren
har 14 tyresöbor tagit del av satsningen som kostat över en miljon
kronor. Nu bedöms att för tagit
del av satsningen och kultur- och
fritidsnämnden har beslutat att
lämna Sport Campus.
ooo

Norrsken i Tyresö. Bilden är från Erstaviken sent på kvällen den 7 november.

FOTO: RICKARD JONSSON

Läktaren såldes i smyg
PUBLIK ”Läktaren på Tyresövallen ska finnas kvar när den nya ishal
len byggs.” Det var en förutsättning för att nå en blocköverskridande
överenskommelse kring den nya ishallen som partierna beslutade om
i oktober. Men att Dick Bengtsson (M) ordförande i kultur- och fritids
nämnden, hade sålt läktaren redan i våras, lät han bli att berätta.

Som Tyresö Nyheter beskrev i
förra numret har en bred politisk
överenskommelse beslutat om
en ny ishall och var den ska ligga.
Den tidigare placeringen kritiserades kraftigt av främst Socialdemokraterna och Liberalerna,
bland annat på grund av att den
nya läktaren på Tyresövallen inte
skulle få plats att vara kvar.
Det nya förslaget möjliggör läktarkapacitet både i ishallen och
för fotbollsföreningarna. Kom-

munstyrelsen beslutade om förslaget den 3 oktober, men veckan
efter monterades läktaren ändå
ner.

Läktaren var ”såld”
Dick Bengtsson (M) ordförande
i kultur- och fritidsnämnden lät
redan i våras överlåta läktaren till
Haninge kommun, som mot att de
monterat upp en del av läktaren
på Trollbäckens IP fått den resterande delen till Torvalla utan

kostnad. Att läktaren alltså redan
var ”såld”, har inte övriga partier
informerats om, trots att det var
en väsentlig del under processen
med att finna en ny lösning för
ishallen.
– Jag är otroligt besviken på
agerandet, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd. Det är ju
svårt att ha ett seriöst samarbete
när någon beter sig så ohederligt.

Kräver renovering
Socialdemokraterna kräver nu att
den befintliga läktaren renoveras
och byggs ut som en kompensation till fotbollsföreningarna som
är aktiva på Tyresövallen.
ooo

Anita Mattsson (S), oppositionsråd, framför platsen där läktaren förut var
placerad.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Unga socialdemokrater
Julmarknad
på konferens i Sydafrika
För 25:e året i rad:

på Lilla Tyresö
Vandrarhem

VÄRLDEN Sveriges Socialdemo
kratiska Ungdomsförbund, SSU
är medlem och aktiv i den inter
nationella paraplyorganisationen
International Union of Socialist
Youth, IUSY. Organisationen
samlar unga socialdemokrater
från hela världen för att dela erfa
renheter, skapa samarbeten och
stärka socialdemokratin globalt.

Denna gång träffades unga socialdemokrater från afrikanska
kontinenten i Sydafrika och SSU,
representerade av Klara Linder
och Paulina Granberg, var där för
att diskutera svensk demokrati
och mänskliga rättigheter. Tyresöbon Klara Linder sitter sedan
augusti i år i SSUs förbundsstyrelse, arbetar i SSUs internationella utskott och är en av tre som
är ansvarig för det internationella
samarbetet.
– Det händer mycket på den
afrikanska kontinenten och det
kändes självklart att vi från SSU
var där för att skapa kontakter
och dela med oss om vår syn på
mänskliga rättigheter och demokrati, säger Klara Linder. Ämnet
mänskliga rättigheter är på sina
håll fortfarande kontroversiellt,
då homosexuellas rättigheter sällan helgas. Att berätta hur vi arbetar för att stärka alla mänskliga
rättigheter var därför viktigt för
oss.
IUSY-konferensen i helgen
besöktes av bland annat president Jacob Zuma och andra högt
uppsatta politiker inom ANC, det
socialdemokratiska parti en gång
lett av Nelson Mandela.
– Zuma är en kontroversiell
person vars namn i min mening
inte klingar demokrati. Hans
besök skapade viktiga diskussioner mellan oss deltagare om vilka
krav vi bör ställa på våra ledare
och hur vi arbetar för att skapa
demokrati i organisationer med
tung hierarki, säger Klara Linder.
– Det är stora utmaningar flera
av de afrikanska länderna står
inför. Gemensamt för alla repre-

JUL För Johanna och Jessica, som driver Lilla Tyresö och Grow Tyresö,
är målet tydligt; de vill skapa en mötesplats där människor tillåts
växa och utvecklas i sin takt. För att lyckas letar de ständigt nya
samarbeten. Samtidigt utvecklar de evenemang ,såsom den traditio
nella julmarknaden. I år är det dags igen, för 25:e gången.

Paulina Granberg och Klara Linder representerade SSU när International
Union of Socialist Youth träffades i Sydafrika.
FOTO: PRIVAT

senterade länder är hög arbetslöshet. I exempelvis Zimbabwe
ligger den på närmare ofattbara
90 procent. Med en majoritet av
befolkning i arbetslöshet och ett
korrupt styre arbetar de unga
politikerna i motvind. Att ses,
utbyta erfarenheter och tankar är
därför också viktigt för ett fortsatt
engagemang, säger Klara Linder.
Konferensen antog även ett
antal resolutioner, beslut som den
afrikanska kommittén ska arbeta
för. En fortsatt fördjupning av
demokrati och ett försatt arbete
för ett fritt Västsahara var två av
dem.
– Vi har skapat goda kontakter
med flera länder, planerar att fort-
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Första helgen i december är det
julmarknad på Lilla Tyresö Vandrarhem. Johanna berättar engagerat om hur samarbeten vuxit fram
med lokala företag och hur allt fler
gäster hittar till Lilla Tyresö Vandrarhem för att ta del av naturen. På
årets julmarknad syns det ökade
intresset, i antalet lokala företag
som ställer ut på marknaden.
– I år kommer de gäster som
besöker marknaden att kunna ta
del av fler lokala produkter som
honung, must, delikatesser och
marsipan. Det är spännande att
alla möts här och vi håller tummarna för fint väder. Gärna någon
minusgrad och snö, tycker Johanna.
Kombinationen av Vandrarhemmet och det sociala företaget
GROW, har fått stor uppmärksamhet och vann nyligen, i november
2017, Svenska turistföreningens

tävling (STF) årets kudde, i kategorin hållbarhet, bland 250 STF
anläggningar runt om i Sverige.
Utöver många nya utställare på
årets marknaden, kommer även
cafét vara öppet i Prinsvillan. Där
kommer den traditionella julskinkemackan att serveras, tillsammans med ett gediget kakbord.
Förberedelserna är i full gång inte
bara hos Johanna och Jessica,
utan även för de som arbetstränar
på Lilla Tyresö genom företaget
Grow Tyresö.
– Allt som säljs i cafét under
julmarknaden och även medeltidsdagarna, bakas av de som
arbetstränar hos oss. All vinst
i den sociala föreningen går till
verksamheten och deltagarna i
form av aktiviteter. Nu siktar vi
på att kunna gå på julbord, säger
Jessica.
ooo

sätta dialogen och bidra på det
sätt vi kan för att stötta arbetet för
ett jämlikt samhälle, säger Klara
Linder.
ooo

IUSY
International Union of Socialist
Youth, IUSY, enligt Wikipedia, en
paraplyorganisation för socialis
tiska och socialdemokratiska
ungdomsorganisationer och stu
dentförbund från över 100 län
der. Den har sedan 1993 konsul
tativ status i FN:s ekonomiska
och sociala råd (ECOSOC). SSU
är en av IUSY:s medlemsorgani
sationer.
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Kryssmakarna Ebba Berglund och Björn Malmberg.
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FOTO: TYRESÖRADION

Så är det dags för en ny omgång Musikkryss i
Tyresöradion som görs i samarbete med Tyresö
Nyheter. Här finns också kryssrutan att fylla i
och dessutom på Tyresöradions hemsida. Vi som
gjort detta kryss är Ebba Berglund och Björn
Malmberg. Du kan vinna Trisslotter om du skickar in rätt svar till tyresoradion.se eller i ett brev
till Björn Malmberg, Gudöterrassen 964, 135 53
Tyresö. Lycka till!
ooo
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Stolta pristagarna Johanna och Jessica ser fram emot årets julmarknad
på Lilla Tyresö som är den 25:e i ordningen.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

JAZZCAFÉ
15/11, 13.30–15.30. Tyresö Jazzband med gästvokalisten Ulla Olsson. Härliga gamla fina jazzlåtar, som
du kan dansa eller stampa takten
till. Entré: 60 kronor inklusive kaffe
och kaka. Plats: Kvarnhjulet hus C.
Arr: Tyresö Jazzband och ABF Tyresö
JAZZFESTIVAL
18/11, 15–18 på Kulturcentrum
hus B. Tyresö Jazz & Blues Club firar
30 år. Minifestival med tre artister.
Swing Magnifique, Thomas Arnesen
Bluesband och Carin Lundins kvintett. Förköp i kommunens servicecenter och hos Thernlunds i Tyresö
centrum. Entré: 200/170 kronor.
Förtäring finns. Förband kl 14.00.
Arr: Tyresö Jazz & Blues Club och
Tyresö kommun
MÅNDAGSKLUBBEN
20/10–11/12, kl 14–16 på biblioteket i Strand. För barn och ungdomar
8–12 år. Olika teman varje gång. Program på https://bibliotek.tyreso.se/
web/arena/welcome. Ingen föranmälan. Arr: Tyresö Kultur och Bibliotek.
TISDAGSKLUBBEN
21/11–12/12, kl 14–16 på Trollbäckens bibliotek. För dig mellan
9–12 år. Program på https://bibliotek.tyreso.se/web/arena/tisdagsklubben. Ingen föranmälan.
Arr: Tyresö kommun

Telegrafbergets
historia

Polisskola: När
är man dömd?

Tre lejon i Trollbäcken gör nytta

För 9 000 år sedan låg Telegrafberget i yttersta
havsbandet och var den enda plats som stack
upp över havet. Arkeologen Mattias Pettersson
berättar också mycket målande om en gammal
hamn som nu ligger i skogen 55 över havsytan
och hur en naken man gick baklänges med en
fackla för att den dödes själ inte skulle spöka.
Programmakare: Gunnel Agrell Lundgren.

I serien ”Uppdrag Tyresö” klargör polisen
Lars Alvarsjö vad olika polisiära och rättsliga
begrepp betyder. Vad betyder gripa, anhålla
och häkta? Vad menas med skäligen misstänkt? Vad får en civilperson eller en ordningsvakt göra om det pågår ett brott? Vilken ålder
påverkar straff och ingripanden? Programledare: Ann Sandin-Lindgren

Rolf Hallberg, Holger Svensson och Jan
Rafstedt från Lions Trollbäcken berättar för
Ann Sandin-Lindgren om Lions kommande
verksamhet. Om de julgranar man säljer för
att kunna stödja olika projekt och personer
i Tyresö. De bjuder även in till den konsert
de arrangerar i Trollbäckens kyrka den 19
november.

Smart
International

Snacka porr
och övergrepp

Oväntat möte
med Mirjam

I detta sista program av tre får vi höra Slim
Lidén berätta för Ann Sandin-Lindgren att han
nu har startat Smart International. En förening som jobbar med att sprida det lyckade
koncept som Team Smart har att förhindra
barn och ungdomar att börja med droger och
kriminalitet.

När #metoo-debatten går genom Sverige diskuterar Ann Sandin-Lindgren porr och sexuella
övergrepp med Mican Sjölund på Tyresö Tjejjour. Vad ska vi göra för att förhindra att killar
och män utnyttjar tjejer och kvinnor. Tyresö
tjejjour vill ut och diskutera jämlikhet och porr
med ungdomarna i Tyresös skolor.

Plötsligt så händer det. Två människor börjar
ett samtal och världen öppnar sig. Programmakare Lena Hjelmérus hamnade av en slump
bredvid Mirjam Hegert och det blev en berättelse om Mirjams insats i Gaza, om Arafat och
kvinnliga polisaspiranter

Från hemmet
till akuten

Kyrkogården som Gråt inte
mamma!
är en trädgård

Programmakarna Lena Hjelmérus och Leif
Bratt fortsätter att vrida och vända på frågan:
Hur länge man kan bo kvar hemma. Ett program inte bara för den äldre utan för alla som
oroas över en anhörigs situation. Denna Dr
Lenas hörna tar dig från hemmet till akutsjukhuset, fortsättning följer.

Odla med Tyresö Trädgårdssällskap tar dig
med till en speciell trädgård; kyrkogården
där ljusen börjat tändas inför allhelgonahelgen. Lena Hjelmérus går runt med Jan-Olov
Aspkil och Johanna Steen som jobbar där och
funderaröver vad som skapar en fridfull kyrkogård.

TORSDAGSKLUBBEN
23/11–7/12, kl 14–16 på biblioteket i Tyresö centrum. För dig mellan
9–12 år. Olika aktiviteter varje vecka.
Program på https://bibliotek.tyreso.
se/web/arena/torsdagsklubben.
Ingen föranmälan.
Arr: Tyresö Kultur och Bibliotek.

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

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

DIN LÅSLEVERANTÖR

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I studion möts för första gången Lena Hjelmérus och Frida Walter i ett samtal om våld i
nära relationer. Frida berättar om hur rädslan
blir vardag och hur mannen slår så att det inte
syns. Hennes berättelse tar henne till Tyresö
kvinnojour och hon får en fristad i 7 månader.
Idag är hon en av jourkvinnorna och deltar i
Fighting girls i Tyresö kampsportsförening.

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 7”
och skicka senast
den 21 november
2017 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bollmora by night.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna
av Kenth. Månadens bild är tagen i Tyresö centrum
den 12 november 2017.

Svår bildgåta!
Förra bildgåtan föreställde
en del av värmeverket på
Mellanbergsvägen, men
ingen lyckades skicka in
rätt svar.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FOTO: TYRESÖ NYHETER

VISA SAMVETSKVAL
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Astrid Lindgren
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1:a: Kerstin Persson, Myggdalsvägen.
2–5: Kerstin Karlsson, Björkbacksv.
Birgit Winroth, Vedevågslingan,
Bandhagen.
Ingalill Rickan, Flåhackebacken.
Arne Wirdahl, Granängsringen.

ÖVERDRIVEN
ARTIGHET

TOG SAK
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SATSER

D.Y.
SES
KANSKE I
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TILLTALAR

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2017
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
21 november 2017 till:
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HAR EN THAILAND
–
OCH
KAN VARA ETT HORN PENDEL
BRUKAR SNÖ VID
TORIUM
ELLER EN POKAL
DAGSMEJA

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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BLEV KANSKE
DEN SOM VÄRD- SAKNAR
EJ
ERADES EFTER IDOG
SKICKLIGHET

Kryss nr 7

Rätta lösningen på kryss nr 6, 2017.
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Konstrundan sätter
färg på Tyresö
KONST För att sätta Tyresö på
kartan som kulturkommun star
tades ”Konstrundan” av konstnä
rer för fem år sedan.

För femte året i rad arrangeras
konstrundan i Tyresö under kulturveckan ”kultur i höstmörkret”
som arrangeras av Tyresö kommun. I år deltar 16 av föreningens
konstnärer, dels i en samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka
under hela kulturveckan, dels
med egna öppna ateljéer och en
samlingsutställning på Tyresö
slott den 18–19 november.
Konstrundan i Tyresö har
konstnärer med de mest skiftande uttryck och tekniker och Tyresö Nyheter träffade fyra av dem,
Marie Gustafsson, Ebba Strid
Udikas, John Löf samt Susanne
Larsson-Krieg.
– Konstrundan är fantastiskt då
det finns så många olika uttryck,
alla kan hitta en konstnär som
tilltalar just dem, säger Susanne
Larsson Krieg.
Det goda ryktet om konstrundan
har börjat sprida sig alltmer och

John Löf berättar hur han genom
en inbjudan 2016 fler besökare.
– Många som inte känner till
KonstRundan, vågar sig in i våra
ateljéer, men genom att skriva att
det var fri entré på en skylt vågade
fler komma in och titta.
Under hela veckan finns det en
samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka. Dit tog Marie Gustafsson, som utöver konstnär är
lärare på Nyboda skola, med sig
sina elever förra året.
– Innan besöket förberedde
jag frågor till eleverna om olika
tekniker och vilken konst som
tilltalade eleverna. Det var ett
uppskattat besök.
Ebba Strid Udikas, som var med
och initierade konstrundan hoppas, liksom övriga konstnärer, på
många besökare i årets konstrunda för att visa upp sina konstverk.
– Det spännande som konstnär
är att ha idén om ett uttryck, välja
teknik och material. Jag tycker
ofta det senast gjorda konstverket är bäst – i varje fall en stund,
säger Ebba Strid Udikas.
oo o

Fyra av de sexton konstnärer som deltar i årets Konstrunda i Tyresö; Susanne Larsson-Krieg, John Löf, Ebba Strid
Udikas samt Marie Gustafsson.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Däck och bilverkstad
Checka in på vårt
Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16.
Lörd 10 –14. (15 okt– 1 dec)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar
• Lämnar du in
din bil hos oss så
släcker vi tvåan
åt dig, enkelt och
smidigt.

