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Tyresö väl rustat
n Visst kan vi alla bli irriterade på de individer som inte tar smit
tan på allvar. På det hela taget har vi dock tillsammans burit 
krisen på ett imponerande sätt. Vi tar ansvar. Vi håller avstånd 
men hjälper varandra. Och i grunden står vi rustade för tiden efter 
krisen. Ledare, sid 2

Vi visar omtanke
n Jag känner både stolthet och stort förtroende för våra profes
sionella medarbetare som med stort engagemang arbetar för 
invånarnas bästa. Vi kan alla göra något. Du kan ringa till den du 
vet är ensam samt erbjuda dina nära och kära eller grannen hjälp 
med att handla. Debatt, sid 4

”Skolan måste 
göra allt den kan 
för att ge varje 
elev en bättre 
möjlighet.”
Peter Fägersten, sid 7

Tybo satsar  
på ringen
n Nytt miljövänligt sop
system, snabbare internet 
och fler ungdomslägenheter. 
Det är bara några av Tyresö 
Bostäders satsning på Gran
ängsringen. Sid 3

Massor att hantera
n När Östra Tyresö utvecklas 
uppstår restavfall. Men var 
och hur ska det hanteras? 
Det gick inte att enas om och 
nu kan VAutbyggnaden på 
Brevik  komma att skjutas 
framåt i tiden. Sid 5

Höstbudget
n Istället för att ta budget 
i juni kommer nu Tyresö 
kommun ta den i november. 
Osäkerhet  om förutsättning
arna och en vilja att fokusera 
på krisen ligger bakom. Sid 9

Historier behövs
n Tyresöförfattarna Anna 
Bågstam och Helena 
Dahlgren är aktuella med 
varsitt boksläpp. I krisens 
dagar vill de slå ett slag för 
bo handeln. Sid 11

Ridspår rustas
n Blött och gropigt ska bli 
bättre när spåren i Alby 
och kring Fårdala gård 
ska grusas och få delvis ny 
dragning . Sid 12

Kör på distans
n Mamsellerna låter sig inte 
hindras av virus. Körsång går 
att göra via nätet. Sid 16

Viktig coronasamvaro
n I tider av social distansering blir 
möten människor emellan ännu 
viktigare. Grannarna på Gudöteras-
sen i Trollbäcken träffas och fikar 
utomhus i stort sett dagligen, själv-
klart med coronasäkert avstånd.

– Det här är toppen! I dessa tider 
känns det viktigare än någonsin att 
få träffas och prata, säger en av de 
boende i området.

– Kanske inte minst för de som 
bor själva.

I detta nummer av Tyresö Nyheter 
lyfter vi några av många positiva 
exempel på hur Tyresö tillsammans 
klarar sig genom krisen. Och några 
tyresöbor berättar hur deras vardag 
påverkas. Sid 5, 7–10, 13, 16

Coronasäkert avstånd när grannarna på Gudöterassen träffas och fikar. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Noterat

TN skriver om Tyresö. Vi är i grun
den en tidning av tyresöbor för 
tyresöbor. Samtidigt har det 

väl aldrig varit så tydligt som nu att omvärlden 
påverkar oss.

Coronakrisen berör tydligast och mest direkt 
de som drabbas av sjukdomen. Ytterst går 
många nära och kära ifrån oss i förtid under 
våren 2020 men även många sjukdomsfall och 
begränsningar av möjligheten att umgås över 
generationsgränserna tär på vårt välbefinnande.

Även de många som bygger upp vårt sam
hälle i vardagen påverkas. Små företag som för
ser vårt samhälle med produkter och tjänster 
vi normalt tar för givet ser nu sina marknader 
krympa. Anställda som sett till att vårt samhälle 
fungerar förlorar sina jobb.

Och det är utan tvekan så att det kommer bli 
värre innan det blir bättre. När vi är mitt inne i 
krisen kommer med nödvändighet det negativa 
skildras i överflöd. Sjukvårdens problem, bris
ten på material och företagskonkurser är bara 
några exempel på nyheter som vi har att vänja 
oss vid.

Redan har den borgerliga regeringens beslut 
att avreglera apoteksmarknaden kritiserats för 
att ingen tog ansvar för att säkerställa lager
hållning av mediciner och skyddsutrustning. 
Diskussionen gäller fler områden. En närmast 
naiv övertro på att privata storföretag ska lösa 
viktiga samhällsfunktioner har präglat svensk 
politik under alltför lång tid.

Samtidigt, och det är viktigt att kunna hålla 

två tankar i huvudet, på andra sätt visar krisen 
att vi varit väl rustade.

För det första. Där många andra länder helt 
tvingats stänga ner samhället har ett starkt folk
ligt engagemang och ansvar gjort att stora delar 
av viktiga verksamheter kunnat hållas igång. 
Visst kan vi alla periodvis bli irriterade på de 
fåtal individer som inte tar smittan på allvar. 
Men på det hela taget har vi alla burit krisen 
på ett imponerande sätt. Vi tar ansvar. Vi håller 
avstånd men hjälper varandra. Vi handlar lokalt 
och vi ser och stöttar, på olika sätt, de som bär 
upp vård, omsorg, skola och förskola.

Tilliten gör att vi tillsammans kan komma 
ut starkare i slutet på tunneln.

För det andra. Vi var ekonomiskt bättre rus
tade än många andra länder. Sverige hade 
sparat i ladorna så att statsbidragen till vård, 
omsorg och skola nu kan höjas med 15 miljar
der. Det hindrar besparingar på välfärden. Det 
är välkommet inte minst eftersom kommunerna 
kommer behöva resurser till exempelvis social
tjänst, arbetsmarknadsinsatser och utbildning. 
Även vår kommun står väl rustad. 2019 vände 
Tyresö kommun ett underskott till ett överskott 
på 99 miljoner kronor. Det gör att det nu finns 
muskler att möta krisen även här.

Det är på många sätt mörkt nu men ljuset 
är det vi gör tillsammans, för varandra och för 
Tyresö.

ooo

Coronaviruset ställer oss alla inför prövningar – bekanta som drabbas 
av sjukdomen, stopp för att träffa anhöriga samt arbetslöshet och 
konkurser. Det är lätt att se fall där samhälle och individer misslyckas. 
Det kommer behöva diskuteras efter krisen. På det stora hela visar vi 
dock tillsammans en stark solidaritet och motståndskraft.  
I grunden står vi väl rustade i en svår tid.

Någon annanstans. Det är allt oftare svaret från den poli
tiska oppositionen i Tyresö. När bostäder ska byggas för att 
ungdomar behöver någonstans att bo röstar Moderater och 
Sverigedemokrater ofta nej. Var de ska bo istället? Någon 
annanstans!

Brevik ska få kommunalt vatten och avlopp och bättre 
vägar. Ja, säger Moderaterna, till dess att frågan om var 
byggmassorna ska tas om hand ska beslutas. Då under
känns det alternativ som tjänstemännen ser som det klart 
bästa alternativet. Var ska massorna bearbetas istället? 
Någon annanstans!

Och om det inte går så är det bättre att skjuta på utbygg
naden, enligt moderaterna.

Oftast är detta någon annanstans helt utan alternativ 
men ibland är det på alternativ som visar sig omöjliga.

Men någon annanstans har det gemensamma draget att 
man inte behöver ta ansvar.

Det kan någon annan göra.
ooo
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Tyresö står
väl rustat

Konst i Tyresö

Abstraherade blomblad heter 
skulpturen som står i grässlän-
ten nedanför Granängsringen 6. 
Konstnären är Mats Olofgörs.

Kommunfakta: Långsammare tillväxt i Tyresö än i grannkommunerna
Allt fler vill bo i storstadsregionerna. Medan Sveriges befolkning växt med 29 procent 
de senaste 50 åren har Stockholms län växt med 64 procent. Snabbast av alla har 
Botkyrka (297 procent) och Värmdö (277 procent) växt. Om man jämför kommunerna 
i vår närhet så är det Nacka som växt snabbast med 135 procent följt av Haninge 
(120 procent) och Huddinge (109 procent). Tyresö har i sammanhanget haft en mått-
ligare befolkningsutveckling där befolkningen ökat med 88 procent sedan 1969. En 
tredjedel av Tyresö kommun utgörs av ytor för nationalparker och naturreservat. Vi är 
stolta över tillgången till Tyresta och vill göra urskogen mer tillgänglig för fler. Det är 
inte utan utmaningar att bidra till minskad bostadsbristen och att samtidigt bevara 
Tyresös gröna värden. Men de som säger att Tyresö är färdigbyggt överlåter till någon 
annan att ge ungdomar en chans till en första lägenhet. Andra kommuner visar att 
det går att växa hållbart. Det går i Tyresö också.

Nacka
Huddinge
Haninge

Tyresö
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Vintern rasat

VÅR När Tyresö Bostäder fyller på 
sand i lådorna då vet man att det 
är vår.

ooo

Hägern återvänt
FÅGEL Sedan flera år häckar ett 
hägerpar i Gudöviken i Trollbäck
en. Häromdagen kunde boende i 
området konstatera att paret nu 
är tillbaka från sin vintersejour i 
samband med att fåglarna gjorde 
en flygtur över viken.

ooo

Sämst på att blinka
TRAFIK I Tyresö är man sämst i 
landet på att använda blinkers. 
Det visar en undersökning gjord 
av M Sverige på 22 orter runtom 
i landet. I Tyresö använde endast 
35 procent blinkers, medan Luleå 
toppade med 90 procent. Kontrol
lerna utfördes i rondeller, fyrvägs 
och trevägskorsningar och omfat
tar nära 30 000 förare av person
bil, taxi, buss, långtradare/lastbil, 
mc, moped och cykel.

ooo

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 

kontakta oss:
Trollbäcken:

Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Ulla Johansson
070-531 19 36

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

Tyresö bostäder satsar 
i Granängsringen

Till sommaren beräknas ett nytt 
miljövänligt sophanteringssys
tem att vara klart. Det gamla sop
hanterings och rörsystemet var 
i stort behov av renovering. Med 
ett nytt system för mat och hus
hållsavfall räknar bolaget med 
flera miljö och hälsomässiga 
fördelar. Exempelvis bättre miljö 
och inomhusluft och att lukt och 
ljud från sopnedkast och sopsug 
försvinner.

Det nya systemet kommer 
också ge hyresgästerna möjlig
het att sortera sitt matavfall. På 

sikt hoppas bolaget att samtliga 
bostadsområden ska vara anslut
na till det nya systemet. Syftet är 
att möjliggöra för hyresgästerna 
att göra skillnad för miljön genom 
att sortera sina matrester.

Förutom nytt system för mat 
och hushållsavfall har det också 
inletts ett projekt med att öka triv
seln i området. Tyresö Bostäder 
har rensat upp på innergården, 
klippt buskar och träd och också 
sett över utomhusbelysningen. 
Planen är att byta ut delar samt 
att utöka den belysning som finns. 

Fasaderna kommer också att 
tvättas och skalskyddet ses över 
med utbyte av lås.

Marie Åkesdotter (MP) är ord
förande för Tyresö bostäder.

– Det är viktigt att öka trivseln 
och tryggheten i området – det 
handlar både om sociala och 
miljömässiga aspekter, säger 
Åkesdotter. Hon menar att det är 
viktigt att föra en dialog med de 
boende i området, så att området 
kan utvecklas utifrån de boendes 
önskemål och vilja. Min förhopp
ning är att det kommer odlingslå
dor på plats snart, eftersom jag 
vet att det finns ett intresse och 
engagemang för det, avslutar 
Åkesdotter.

ooo

Satsningar görs för att öka trivseln och tryggheten för de boende i området. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Marie Åkesdotter (MP), ordförande 
Tyresö bostäder. FOTO: MILJÖPARTIET

BOENDE Nu inleder Tyresö bostäder ett stort arbete med att utveckla 
Granängsringen. Med satsningar på utemiljö, trygghet, miljö och 
sociala aspekter ska området utvecklas. Samtidigt byggs det nya 
ungdomsbostäder.

Tyresö Bostäder bygger ungdomslägenheter
Tyresö bostäder ska bygga om ett antal lokaler till ungdomslägenhe-
ter. Totalt kommer det bli 11 nya lägenheter som väntas stå klara till 
hösten. En ungdomslägenhet är en öronmärkt etta till ungdomar mel-
lan 18 och 24 år. Syftet är att underlätta för ungdomar att få en första 
lägenhet. För att vara kvalificerad krävs förutom ålder också att man 
varit folkbokförd i Tyresö det senaste året och antingen komma från ett 
föräldrahem, inneboende eller andrahand.

Hyresgäster får snabbare internet
Nu ansluts Tyresö bostäders hyresgäster till fiber. Först ut är de boende 
i Granängsringen. På sikt väntas samtliga av Tyresö bostäders drygt 
3 400 lägenheter och lokaler att få fiberanslutning. Hyresgästerna 
kommer att erbjudas att teckna avtal med den leverantör som har det 
bästa alternativet att erbjuda. Syftet är att möjliggöra för en snabb, 
säker och kvalitativ uppkoppling.
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Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) riktar 
ett brev till kommunens invånare och medarbetare med 
anledning av coronaviruset.

Det är många som har det svårt just nu. Det nya coro
naviruset sätter oss alla i helt nya situationer på 
olika sätt. Samhället prövas och vi som individer 

prövas. Jag vill ta tillfället i akt och framföra ett stort varmt 
tack till alla er som på olika sätt bidrar till att minska smitt
spridningen och på så sätt skyddar och visar omtanke för 
de mest utsatta. Att undvika sociala kontakter är påfres
tande, men det minskar belastningen på sjukvården, vilket 
är det viktigaste vi nu kan göra för att så många som möjligt 
ska kunna få den vård de behöver.

Inom förskolan, skolan och äldreomsorgen jobbar med
arbetare ihärdigt för att barn och äldre ska vara trygga och 
att undervisningen säkerställs. Bussförare ser till att de 
som inte kan jobba hemma kommer iväg till sina viktiga 
arbeten. Butiksbiträden som ser till att vi kan handla det 
vi behöver. Många är de som gör det viktiga arbetet för att 
samhället fortsätter att fungera i tider som dessa.

Inom kommunens övriga verksamheter arbetar man 
med åtgärder till följd av coronaviruset på en mängd olika 
sätt. Jag känner både stolthet och stort förtroende för våra 
professionella medarbetare som med stort engagemang 
arbetar för invånarnas bästa.

Stötta dem omkring dig
Vi påverkas alla på olika sätt av coronaviruset och vi måste 
förbereda oss på att det kommer att bli en utdragen pro
cess. Det är viktigt att vi alla fortsätter på den inslagna 
vägen och gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen 
och skydda utsatta grupper.

Det är också angeläget att vi stöttar dem som behöver 
det. Du kan erbjuda dina nära och kära och grannen hjälp 
med att exempelvis handla. Det kan vara ett stort och väl

kommet stöd. Det är också ett bra tillfälle att ringa till den 
du vet är ensam.

Du som tillhör en riskgrupp och inte har hjälp från kom
munen, och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig att 
handla, är välkommen att ringa till kommunens Servicecen
ter (telefon 08578 291 00) så kan de berätta hur du får hjälp.

Du som har möjlighet att handla lokalt och stötta de 
företag som har stort bortfall av kunder – gör gärna det. 
Genom att stötta våra lokala företagare bidrar du också till 
vilket samhälle vi vill se när coronakrisen är över.

Beredskap finns
I Tyresö har vi planer för hur vi hanterar ett större utbrott 
av sjukdomen och personalbrist i våra verksamheter. Det 
finns en beredskap för att anpassa kommunens insatser, 
så att omsorgstagarnas behov ska bli tillgodosedda. Vi har 
också gjort en kompetensinventering för att kunna omför
dela personal.

Vi har alla ett ansvar för att följa myndigheternas, Region 
Stockholms och Tyresö kommuns råd så att vi alla kan hjäl
pas åt att inte sprida smittan vidare.

Avslutningsvis vill jag tacka för era insatser och visad 
omtanke om varandra. Vi kommer att ta oss igenom detta, 
och vi gör det tillsammans.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Tack för era insatser och visad omtanke för varandra

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
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Det finns en 
beredskap för 

att anpassa 
kommunens 

insatser.

Stormen har satt sina spår. Här måste kommunen röja för att möjliggöra 
framkomst för sommarens kanotister. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Coronaviruset satte stopp för att gå påskkärring. Då ordnade Hyresgästför-
eningen på Koriandergränd påskäggsjakt! FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ge trygghet åt dem som bär samhället i krisen!

Vart tog anslagstavlan vägen?

Stoppa trängseln

I Coronas spår
Jag går som vanligt runt spåren 
i Alby fritidsområde tre till fyra 
gånger per vecka.

Oftast är jag helt ensam i spå
ren, möjligen möter jag en och 
annan hundägare. Men nu har det 
verkligen hänt något.

Idag lördag är bilparkeringen 
helt full med bilar och vägen ner 
till Alby är full med vandrande 
par, familjer och ensamgångare. 
Hela Alby tjuder av liv. Allt ifrån 
frisbeespelande unga människor 
till korvgrillning och många i min 
egen ålder som bara vill ta en pro
menad.

Aldrig har jag under mina 40 
år som tyresöbo varit med om så 
mycket aktivitet nere i Alby. Det 
är fantastiskt att se och uppleva 
hur många vi är som verkligen gil
lar vårt Alby i dessa annars oro
liga tider.

Tack för mig!
65+

Gammelström igensatt

Påskgodis, trots allt

Du hittar inga konsulter på listorna 
över samhällsbärande yrken, och 
det är inte börsmäklare som måste 
trängas på bussarna. I kristider 
ser man vilka det är som bär vårt 
samhälle och vilka som kan stanna 
hemma och jobba från soffan.

Det är sophämtarna, buss
förarna, kassapersonalen på 
Coop, undersköterskorna, vård
biträdena och barnskötarna som 
fortsätter jobba. Trots det syns 
det varken i lönekuvertet eller i 

anställningstryggheten. LOmed
lemmarna drabbas också hårdast 
av krisen. Vi löper störst risk att 
förlora jobbet och har samtidigt 
svårast att tacka nej till ett jobb
pass på grund av smittorisk.

Därför är det viktigare än 
någonsin att fler osäkra anställ
ningar omvandlas till fasta. Inte 
minst ska du som räddar liv i 
vården inte behöva oroa dig över 
anställningstrygghet och leva 
med ständiga hot om varsel. Med 

färre timanställda ökar även kon
tinuiteten samtidigt som smitt
spridningen kan minskas.

Gärna applåder, men först en 
lön att leva på och schysta villkor. 
Låt oss lära av krisen och satsa 
mer på personalen i välfärden och 
ge fler trygga anställningar. Det är 
det minsta samhället kan göra för 
de som bär oss genom krisen.
Fernando Pereira
ordförande LO-facken  
Haninge–Tyresö–Nynäshamn

Det är roligt att bo i en kommun 
där det händer mycket och där 
det finns ett rikt föreningsliv som 
erbjuder olika aktiviteter. Länge 
har det funnits en anslagstavla vid 
biblioteket i Tyresö centrum där 
föreningar har kunnat sätta upp 
information om sin verksamhet. I 
samband med en renovering för
svann anslagstavlan och den kom 

aldrig upp igen efter, vad jag för
står, fastighetsägarens önskemål. 
Den byttes istället ut mot digital 
information på skärm.

Jag har inget emot att informa
tionen numera finns digitalt, det 
är jättebra, men inte samma sak. 
Varför kunde inte anslagstavlan få 
vara kvar?
Föreningsaktiv tyresöbo

Kommer trängseln på bussarna 
någonsin bli accepterat igen? 
Efter att ha stängt ner stora delar 
av trafiken och därmed skapat 
kaos mitt i smittspridningen 
tvingades trafikregionrådet 
Kristofer Tamsons (M) backa och 
utöka turtätheten igen.

Det är bra när man rättar sitt 
fel, men hur blir det till hösten 
– kommer Tamsons och styret 
i regionen då acceptera att den 
”vanliga” trängseln återkommer? 
Kan vi inte bara enas om att det 
aldrig borde ske igen.
Pendlare

Dagens ros …
… till alla er som arbetar 

inom skolan och äldre
omsorgen i Tyresö. Tack 
för att ni tar hand om 
våra barn och våra gamla 
föräldrar i denna svåra 
tid. Era insatser är ovär
derliga. För oss som har 
sin mamma eller pappa i 

äldreomsorgen, och som 
vi just nu inte får träffa och 

krama om, känns det tryggt 
att veta att de är i era goda hän

der och får en fin omvårdnad tack 
vare er.

Anhörig med mamma på Björkbackens äldreboende
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BYGGAVFALL På kommunstyrel-
sens sammanträde den 31 mars 
var masshantering för att kunna 
fortsätta med utvecklingen av 
Tyresövägen och Östra Tyresö 
uppe för beslut. Ärendet har tidi-
gare behandlats tre gånger, men 
Moderaterna, Kristdemokraterna 
och Centerpartiet har inte velat 
ta ställning eftersom de inte 
ansett att ärendet varit tillräck-
ligt utrett.

Hållbarhetsutskottet, som berett 
ärendet, fattade den 18 mars ett 
enhälligt beslut om att hålla en 
workshop för att kunna räta ut 
frågetecken och hitta en bred poli
tisk lösning. När workshopen väl 
hölls valde dock M, KD och C att 
inte närvara. När ärendet sedan 
togs upp i kommunstyrelsen ville 
de istället fortsätta utreda frågan 
under förutsättning att det förslag 
som förvaltningen hittills föror
dat, stryks ur utredningen.

– Det är förstås olyckligt att 
det inte verkar finnas någon vilja 
alls att hitta en gemensam lös
ning, säger Anita Mattsson (S), 
kommun styrelsens ordförande. 
Det riskerar att drabba de som bor 
i Östra Tyresö, skattebetalarna och 
Tyresös ekonomi, hårt. Att inte för
söka hitta lösningar för de planer 
man själv tagit fram under föregå
ende mandatperiod är inte seriöst.

Riskerar ökade kostnader
Hanteringen av ärendet riskerar 
ökade kostnader, både för kom
munen men också för enskilda 
fastighetsägare. Den utvecklings
plan som finns för Östra Tyresö 
kan också påverkas av att ingen 
bred enighet har kunnat nås.

– Det är ju minst sagt märkligt 
att våra forna Allianskollegor sät
ter krokben för den strategi för 
utvecklingen av Östra Tyresö som 
de själva tagit fram tillsammans 
med oss liberaler, säger Mats 
Lindblom (L), kommunstyrel
sens vice ordförande. På kort sikt 
kommer detta sannolikt att leda 

till merkostnader för både skat
tebetalarna och berörda fastig
hetsägare. Men på lite längre sikt 
ger detta nya möjligheter för oss 
att förändra strategin i en riktning 
som tilltalar medborgarna. Jag ser 
också fram emot en förnyad med
borgardialog i dessa frågor.

Bred enighet saknas
Med anledning av att övriga parti
er inte var beredda att i dagsläget 
utesluta några alternativ i hante
ringen kunde inte en bred enighet 
nås. I ett läge där det inte finns en 
bred politisk enighet, eller ens en 
vilja att hitta en gemensam lös
ning, valde kommunstyrelsen att 
avslå ärendet. Förutsättningarna 
för utvecklingen är nu förändrade, 
det får konsekvenser, men öppnar 
också upp möjligheter för dialog 
med tyresöborna om den fortsatta 
utvecklingen av Östra Tyresö.

– Vi bestämde tillsammans 

med övriga partier att försöka 
hitta gemensamma lösningar med 
bland annat en workshop, säger 
Marie Åkesdotter (MP), ordföran
de i kommunstyrelsens hållbar
hetsutskott. Vi har inte uteslutit 
några förslag alls utan vill ha upp 
allt på bordet, att säga nej till det 
är förstås bedrövligt.

– Vi kommer även fortsätt
ningsvis arbeta för att hitta en 
bred politiskt förankrad lösning, 
fortsätter Åkesdotter. Jag förvän
tar mig större seriositet från M, C 
och KD än det jag hittills sett i den 
här frågan. Vi har alla ett ansvar 
att ordna en hållbar utbyggnad 
av vatten och avlopp till Östra 
Tyresö, och det innefattar lokalt 
omhändertagande av massor. 
Det handlar om miljö, klimat och 
också försiktighet med skattebe
talarnas och fastighetsägarnas 
pengar.

ooo

NYHETER

Kurt-Erik Thorild, Centrum
– Lite fängslad och kommer ingen-
stans. Jag är van vid att åka till stan 
varje dag men nu är det stopp för 
det. Besöker centrum före halv 8 när 
det är öppet för riskgrupper.

– Åka till stan och börja umgås med 
mina barn, barnbarn och barnbarns-
barn.

Niklas Wennergren, Centrum
– Man blir isolerad men å andra 
sidan så är jag sjukskriven och 
hjärntrött så påverkar mig mindre än 
annars. Är man i riskgruppen som jag 
är så får man vidta åtgärder som att 
minimera kommunalt resande samt 
undvika ställen där det finns folk.

– Jag gillar ju att resa så det är en av 
de första prioriteringarna, men direkt 
så är en öl på något ställe nog det 
första jag kommer göra.

Anita Johnsson, Krusboda
– Som 70+ så påverkas man av att 
man ska hålla sig hemma så alla 
aktiviteter utanför hemmet är ju 
borta. Men vi försöker gå ut varje dag 
och handla när det är lite folk tidigt 
på morgonen. Tråkigt att inga idrotts-
evenemang eller idrottstävlingar blir 
av.

– Bli lite mer sociala och träffa folk, 
mina barnbarn, familj och alla vänner 
och bekanta. Sedan åker vi gärna 
iväg på nån resa.

Ulla Johansson, Centrum
– Jag är 70 så jag kan inte åka kol-
lektiv och inte träffa mina yngre släk-
tingar på nära håll och kan inte delta 
som nämndeman i Nacka tingsrätt 
eller vid sociala tillställningar. Jag 
accepterar det. Det är ingen uppoff-
ring jämfört med många andra.

– Jag vill gärna träffa mina släktingar, 
barn och barnbarn så fort jag kan. Ta 
upp sociala kontakter så fort jag kan, 
och vara nämndeman samt gå på 
min dotters konserter.

Jerry Svensson, Krusboda
– Lite isolerad. Jag försöker hålla 
mig i skinnet och inte gå ut. Jag har 
också mer fritid eftersom massa 
möten är inställda.

– Förhoppningsvis hålla om min son-
son. Han har börjat krypa.

?Hur påverkas  
du av corona?

Vad blir det första 
du gör när detta  

är över?
FOTO: PHILIP STEWÉN

Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP). FOTO: TN

Istället för att fråga 

personer på stan ringde 

Tyresö Nyheter upp 

personer i riskgruppen 

för coronaviruset och 

ställde frågorna.

BYGGE Tyresö kommun har en 
fortsatt relativt hög nivå när 
det gäller antal bygglov och 
anmälningar .

Under 2019 fick kommunen in 
594 ansökningar och det fatta
des 1 181 beslut. Trots det höga 
trycket har nöjdkundindex (där 
kommuninvånarna får ange hur 
nöjda de är med hanteringen) 
ökat från 45 till 60. En kraftig 
skjuts uppåt alltså som gör att 
Tyresö nu ligger över det genom
snittliga resultatet för storstäder 
och storstadsnära kommuner.

En trolig anledning till den 
ökade nöjdheten är att de som 
söker nu får en snabbare åter

koppling efter att ansökan kom
mit in. Enligt en ny lag förra året 
ska återkoppling ske senast efter 
3 veckor. Tyresö ligger på 19 
dagar, vilket innebär en förbätt
ring med 30 procent, eller 9 dagar, 
jämfört med 2018.

Även handläggningstiderna 
har förkortats något jämfört med 

året innan. Alltfler söker också 
bygglov via den elektroniska 
ansökningsfunktionen ”Mittbyg
ge” på kommunens hemsida. Kor
tare och effektivare handläggning 
innebär att det blir mer tid till ser
vice och rådgivning åt kommun
invånarna.

ooo

Förbättringar inom bygglovshanteringen

Fakta om bygglovshanteringen
2018 2019

Andel elektroniska ansökningar 41 % 52 % 
Antal dagar från inkommen ansökan till begäran 
om komplettering 28 19
Handläggningstid (antal veckor) 3,3 3,3 
Handläggningstider i Attefallärenden (antal veckor) 1,5 1,1 
Nöjd Kund-index 45 60

Östra Tyresö:

Nya möjligheter 
för utveckling
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KLIMAT 2020 KRAV-certifieras 
samtliga kök i Tyresö kommun 
och ambitionerna för andelen 
ekologisk mat höjs från 30 till 50 
procent.

De nya höjda ambitionerna är 
inget som hindrar Tomas Wiklund 
som under 10 år serverat mat på 
Krusboda skola. Till en början 
hade skolköken inte samma prio
ritet i verksamheten, något som 
Tomas ändrat på.

Nu har han medarbetare, elever 
och föräldrar med sig på tåget om 
vikten av god, vällagad mat. Idag 
serveras varje dag en vegetarisk 

rätt, en kött/fiskrätt samt veckans 
soppa och grönsak, allt smakfullt 
upplagt!

– Det är nog tydligt för elever 
och lärare att jag brinner för välla
gad och hållbar mat. Pedagogerna 
på Krusboda skola och Ballongen 
som jag lagar mat åt, är väldigt 
duktiga på att förbereda barnen 
på den mat som serveras.

Utbildar sig ständigt
Tomas intresse gör att han stän
digt utbildar sig inom området 
och han har just genomfört sista 
dagen på sin ettåriga utbildning 
för Diet for a green planet som 

bidrar till ökad kunskap för bland 
annat vegetabiliska livsmedel och 
hur vi kan bidra till minskat svinn.

– Vår omvärld och framtiden 
ställer krav på klimatsmart mat. 
Genom kloka val redan från 
inköp, tack vare bra avtal, kan 
vi styra vad vi serverar våra barn 
och elever, avslutar Tomas.

Tomas vill även sprida och 
förmedla kunskapen kring kli
matsmart mat genom sitt radio
program på Tyresöradion. Detta 
finns på tyresoradion.se och pro
grammet heter ”Klimatsmart – 
skolmaten”.

ooo

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

Kommer ni ihåg hur det var på den gamla goda 
tiden? På dagis fick barnen baka pepparkakshus 
som sedan fick stå framme till allmän beskådan. 

Jag minns det. Inte för att jag var en av dem som var med 
och bakade, jag sprang mest runt, utan jag minns det för 
att jag var en av de få som inte hade nog med karaktär. I 
dagar hovrade jag runt pepparkakshuset och vid ett svagt 
ögonblick smög jag fram och bröt av en bit. För att sedan 
plågas av dåligt samvete hela vägen fram till jul.

Vad har då mina triviala pepparkaksproblem med 
dagens pandemidrabbade samhälle att göra? Jo, efter 
pepparkaksincidenten var jag naturligtvis tvungen att 
berätta sanningen på dagis, om jag minns det rätt så för
klarade min mamma vikten av att göra rätt och fick mig 
sedan att bekänna mitt illdåd. Detta ledde naturligtvis till 
att fröknarna inte riktigt litade på mig, under en period. 
Så är det ju med både förtroende och tillit. Det byggs upp 
över tid och rivs ned i ett nafs.

I en rapport från Nordiska Ministerrådet, Tillit det 
nordiska guldet, slås fast att tillit är den kanske vikti
gaste faktorn för att förstå de nordiska länders moderna 
framgångar, både ekonomiskt och socialt. Därför måste 
vi förstå hur olika länder agerar i tider av coronaviruset, 
i ljuset av detta. Det är naturligt att de nordiska länderna 

har en större tilltro till ”sunt för
nuft” och rekommendationer, än 
andra länder.

Detta är inget försök att utvär
dera hur coronakrisen har han
terats, utan enbart en reflektion 
kring hur olika länder skiljer sig 

åt. Det kommer naturligtvis en tid för att utvärdera han
teringen av Corona. Har regionen levt upp till sitt ansvar 
att hålla krislager? Varför har staten nedmonterat sin 
krigsberedskap sedan 90talet? Men utvärderingen måste 
komma efter krisen. Nu måste vi ta oss igenom den. För 
mig är det fantastiskt att Sveriges insatser bygger på tillit.

Samtidigt måste vi vara uppmärksamma. Om förtroen
det för samhället och myndigheter sjunker, så blir vi mer 
sårbara för attacker utifrån. Det är ingen slump att det 
nu cirkulerar på nätet att Folkhälsomyndigheten mörkar 
antalet döda. Häromdagen skrev Financial Times om hur 
stater som Ryssland och Kina har ökat sitt elektroniska 
spionage, eftersom arbete hemifrån leder till större möj
ligheter att stjäla information.

Därför måste vi alla hjälpas åt att skapa ett samhälle där 
vi litar på varandra. Samtidigt måste vi känna ödmjukhet 
inför vår sårbarhet och framtida hot och öka vår bered
skap. För att nå dit är jag övertygad om att samarbete är 
en framgångsrik melodi. Kanske framtidens melodi?

Hur gick det med tilliten och förtroendet på dagis? 
Den kom nog tillbaka, men sedan smet jag iväg under en 
utflykt i skogen och höll mig borta flera timmar och efter 
det var det som bortblåst. Som tur var började jag ganska 
snart i första klass och fick en ny chans att göra mig för
tjänt av tillit och förtroende.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag. 
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 38-åriga liv, är gift och småbarnspappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i 
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handels-
högskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. 
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice 
ordförande  för Stockholms Ishockeyförbund, dessutom 
dömer han ishockey.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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

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

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Tomas Wiklund brinner 
för vällagad, hållbar mat!

Tomas Wiklund har under 10 år serverat vällagad, klimatsmart mat till barnen på förskolan Ballongen och elever 
på Krusboda skola. FOTO: PETER ERIKSSON

”Nu måste vi följa 
myndigheters 
rekommendationer.”
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SKOLA Mitt i en internationell 
pandemi försöker Sveriges sko-
lor upprätthålla en så normal 
skoldag som vanligt. Så även på 
Tyresö skola. Nytillsatte rektorn 
Peter Fägersten är imponerad av 
både elever och av sina medarbe-
tare. Han drivs av det förädlings-
arbete som skolan innebär.

Peters engagemang smittar av sig 
så till den grad att jag är alldeles 
svettig efter vårt samtal. Det ring
er av kloka ord, kända namn och 
superlativer i huvet på mig. Som 
relativt nykläckt lärare bubblar 
jag av ny (och dyr)vunna erfa
renheter och det är befriande att 
lyssna på honom.

Förädla varje elevs tänkande
Peter Fägersten kommer närmast 
från en rektorstjänst på Höglunda 
skola i Jordbro. Jag ber honom 
kommentera det faktum att sko
lorna skiljer sig markant vad gäl
ler resultat, socioekonomi och 
språkbakgrund. Är Tyresö skola 
en walkinthepark för honom?

– Jag ogillar snacket om resul
tat och utgångsvärden, säger han. 
Det blir ointressant om man inte 
samtidigt ser till ingångsvärdet. 
Jag använder hellre ordet föräd
lingsvärde eftersom allt handlar 
om att se vilken resa den enskilde 
eleven gör. Skolans uppgift är i 
stor utsträckning att förädla, oav
sett vilket område som skolan 
befinner sig i, fortsätter han.

Just det ordet, förädla, åter
kommer Peter Fägersten till flera 
gånger under vårt samtal. Att se 
till varje barns unika uppsättning 
av behov, erfarenheter och färdig
heter är centralt, menar han.

Peter pratar om kunskapsrät
ten.

– Alla ska lära sig så mycket 
som möjligt, förtydligar han. Oav
sett var du kommer ifrån, vilken 
utbildning dina föräldrar har eller 
vilka språk du bär med dig har 
varje barn rätt till kunskap. Och 
vi ska ha höga förväntningar på 
varje individ.

Han berättar att han i ett skede 
av livet valde mellan att läsa till 
psykolog, läkare eller… lärare. 
Valet föll på det sistnämnda. Att 
läraryrket även innehåller ingre
dienser av de andra yrkesalterna
tiven, är ingen slump.

– Jag kom till en punkt i livet då 
jag ville ha ett jobb där jag gjorde 
skillnad, säger Peter som arbetat 

som SOlärare sedan 1999 bland 
annat i Rinkeby och Kista innan 
han blev biträdande rektor på 
Skarpnäcks skola och sedan rek
tor på Höglunda i Jordbro.

Gör tänkandet synligt
När Peter Fägersten kom till 
Tyresö skola fanns det tydliga 
önskemål om kompetensutveck
ling. Ett knappt halvår senare 
pågår ett utvecklingsarbete på 
skolan som handlar om att göra 
tänkandet synligt. Kort sagt går 
det ut på att i undervisningen låta 
eleverna erövra de tankeredskap 
den historiska människan skapat 
för att förstå, förklara och påver
ka sin omgivning. Det kallas för 
begreppsbaserad undervisning 
och kan till exempel handla om 
att tidigt förstå ur vilket behov det 
skrivna ordet uppstod och hur vi 
kan vara överens om vad de olika 
tecknen/bokstäverna står för.

– Det handlar inte om att göra 
något nytt, att springa på mode
bollar, utan att göra det som är 
bra för eleverna och som bygger 
på lärarnas redan fungerande 
arbete. Det som är det nya är att 
än mer förstå vad vi gör som verk
ligen fungerar och bli ännu bättre 
på det, förklarar Peter.

– Det finns ett väldigt sug hos 
lärarna att prata om undervisning 
och jag uppfattar en stor öppen
het bland mina medarbetare att 
uttrycka idéer och åsikter, fortsät
ter han och emfaserar det första 
ledet i ordet MEDarbetare.

Övertyga bättre än övertala
Det krävs inte så många sökning
ar på nätet för att förstå att Peter 

har varit en uppskattad chef. Rek
torsrollen kan ju vara en knepig 
mittemellansits, där hänsyn ska 
tas både till förvaltning och eko
nomi samtidigt som medarbetar
nas och elevernas bästa ska foku
seras.

– Jag försöker vara synlig och 
ha en öppen dörr men samtidigt 
vara mycket tydlig med mina 
(höga) förväntningar. Min roll är 
att leda och stötta. Även för elever 
som söker upp mig.

Peter betonar vikten av mål
styrning men menar att det inte 
går att styra en grupp som inte 
tror på det de gör.

– Att övertyga är bättre än att 
övertala, sammanfattar han.

Stöd från vårdnadshavare
Peter har genom åren sett hur 
många i medelklassen projicerar 
sin ångest på skolan genom att 
lägga sig i på ett sätt som inte gag
nar någon.

– Men på Tyresö skola ser jag 
det inte. Vi har ett väldigt fint stöd 
från vårdnadshavarna. Sen tänker 
jag att de som ifrågasätter ofta 
är ens bästa vänner i slutändan, 
säger han och skrattar.

Den svenska skoldebatten 
präglas inte sällan av ett antingen 
eller: Antingen fakta eller förstå
else. Antingen små grupper för 
barn i särskilda behov eller alla 
i samma klassrum. Inkludering 
eller exkludering. Var står Peter 
i det här?

– Skolan måste göra allt den 
kan för att ge varje elev en bättre 
möjlighet. Att utgå från att alla 
elever alltid kan vistas under 
samma klassrumstak är fel. Elev

er kan känna sig exkluderade i 
den inkluderande skolan.

Tyresö skola har en mindre 
undervisningsgrupp där elever 
kan vistas utifrån behov, men 
Peter är noga med att poängtera 
att det handlar om vad man gör av 
det lilla sammanhanget.

– Det får aldrig bli en förva
ringsplats eller ett saftochbulle
rum, säger Peter.

Inställd skolbal
Intervjun äger rum mitt under 
brinnande coronakris. Självklart 
över telefon.

Peter berättar att nästan 40 
procent av elever och medarbe
tare var frånvarande under coro
nakrisens inledning.

– Då var det tufft, säger han. 
Varje morgon fick vi fördela arbe
tet på dem som var på plats. Jag 
tycker ändå att vi har lyckats ge 
eleverna normala skoldagar i den 
mån det gått. Och det har gått 
över förväntan!

Nu är läget bättre och både 
personal och elever är på plats i 
högre utsträckning. Peter Fäger
sten ser fram emot att fortsätta 
lära känna sina MEDarbetare och 
eleverna på skolan.

Under vårt samtal kommer 
beskedet att kommunens tradi
tionsenliga avslutningsbal för 
niorna ställs in.

– Det var väntat, konstaterar 
han. I dagsläget vet vi inte hur vi 
ska göra med avslutningen. Vi ska 
försöka göra det så normalt som 
möjligt, men vi får se hur normalt 
det kan bli, avslutar Peter Fäger
sten.
Mia Lindström

– Jag försöker vara synlig och ha en öppen dörr, säger Peter Fägersten. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Träffpunkt för äldre 
invigs senare

UPPSKJUTET Under årets första 
månader har kommunens första 
Träffpunkt för äldre iordnings
ställts och full planering med dess 
innehåll har pågått. Den planera
de invigningen var tänkt till den 
16 april. Men, på grund av coro
naviruset skjuts öppnandet till en 
oviss framtid.

Susann Ronström vice ordfö
rande i äldre och omsorgsnämn
den:

– När vi äntligen börjat göra 
ordentliga satsningar på kommu
nens äldre stoppas det upp av ett 
virus. Det känns verkligen tråkigt. 
Vi hoppas kunna få igång det så 
fort risken för smitta minskar.

ooo

Stöd till familjer
HJÄLP Många lever just nu i en 
pressad situation som inom en 
familj kan leda till slitningar. För 
föräldrar som vill prata om sin 
situation och få stöd hur man kan 
agera erbjuder Tyresö kommun 
kostnadsfri rådgivning. Läs mer 
på www.tyreso.se/stodforfamiljer.

ooo

Inget traditionellt 
studentfirande
EXAMEN De kommunala gym
nasieskolorna i Stockholms län 
ställer in allt traditionellt student
firande i form av utspring och 
stora samlingar på skolgården i 
skolornas regi. Det är följden av 
ett gemensamt beslut som utbild
ningscheferna i länet har fattat.

ooo

Bostadspriser
EKONOMI I mars ökade priset på 
bostadsrätter med en procent i 
Tyresö, bostadsrättspriserna har 
nu ökat med 6,4 procent sedan ett 
år tillbaka. Priset på villor ökade 
med 1,3 procent i mars, priset på 
villor har nu ökat med 8,4 procent 
under de senaste 12 månaderna.

ooo

Ny musik av Julian
KULTUR Många inställda festiva
ler och många stora artister som 
håller inne sitt material till bättre 
tider. Ett band som försöker fylla 
detta vacuum är popduon Julian. 
Duon består av Anton Avernäs, 
bördig från Sjötungan och den 
skönsjungande vokalissan, Elin 
Vallin. Låten heter Taxi och hand
lar om när man upptäcker att 
känslorna man haft för någon 
kanske inte längre finns kvar. Ska 
man stanna eller släppa taget? 
Finstämt och vackert, näst intill 
sakralt är TNs betyg.

ooo

Några snabba
Ålder: 56

Favoritplats i Tyresö?  
Tyresö skola!

Oanad talang?  
Kan renovera träbåtar

Favorit på Netflix?  
Peaky blinders

Senast lästa bok?  
The Mass Psychology of Fascism  
av Wilhelm Reich

Rektorn leder med 
höga förväntningar
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Coop är en av de butiker i Tyresö centrum som anpassat sin verksamhet 
efter de nya förutsättningarna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ljushus, för den som vill tända ljus utan att gå in. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö centrum håller öppet

Tyresö kommun stöttar det lokala näringslivet

Tyresö församling finns där för stöd och hjälp

Nedslag i Tyresös coronaläge
Det lokala näringslivet är viktigt 
och därför stöttar Tyresö kom
mun med dessa åtgärder för att 
bland annat stärka företagens 
likviditet:

 ■ Inga avgifter för uteserveringar 
och torghandel.

 ■ Förlängt anstånd med fakturor.
 ■ Snabbare betalning till leveran
tör från kommunen.

 ■ Förlängd tidsfrist för tillstånd 
och kontroll.

 ■ Uppskjutna tillsynsbesök.
 ■ Företag i utsatta branscher 
som hyr lokaler av kommunens 
bostadsbolag, Tyresö Bostäder, 
får 50 procent rabatt på hyran i 
tre månader.

 ■ NyföretagarCentrum, ett sam
arbete mellan Tyresö, Nacka 
och Värmdö, har startat en 
kostnadsfri jourhjälp till små
företagare.

Stödåtgärderna gäller från och 
med den 27 mars 2020 och base
ras på önskemål från Tyresös 
företagare.

Anita Mattsson (S), kommun
styrelsens ordförande, uttalar sig 
om beslutet:

– Vi vet att många företag har 
det svårt just nu. Dessa åtgärder 
svarar väl mot vad näringslivet 
i Tyresö behöver just nu. Detta 
beslut innebär att vi har bra förut
sättningar för att långsiktigt och 
hållbart kunna hjälpa våra viktiga 
företag i kommunen.

– Vi kommer nu fortsatt följa 
hur situationen utvecklar sig 
och föra en aktiv dialog med 
hela näringslivet i kommunen 
och beroende på hur situationen 
utvecklar sig kan det komma fler 
åtgärder framöver.

ooo

KOMMUNEN Coronapandemin innebär att många företag har mins-
kade inkomster och hamnat i ett ansträngt läge.

– Vi vet att många företag har det 
svårt just nu, säger Anita Mattsson 
(S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jeanette Agnrud. FOTO: TN

KYRKAN Tyresö Nyheter tog 
kontakt med Jeanette Agnrud 
på Tyresö församling för att låta 
henne berätta om hur kyrkan 
arbetar under coronapandemin.

Hur ser er verksamhet ut under 
våren?
– I princip all verksamhet i Svens
ka kyrkan i Tyresö är omställd. 
Varje söndag filmar vi en guds
tjänst som läggs upp på vår Face
booksida och vår hemsida, lika
dant med middagsbön som firas i 
princip varje vardag i alla kyrkor. 
Så det har aldrig varit enklare att 
delta i en gudstjänst.

– Vi håller också alla våra kyr
kor öppna, så att man kan komma 
in och tända ett ljus i enskildhet 
utan risk för att trängas. Utanför 
Bollmoradalens kyrka har vi satt 
upp ett ljushus på gården så att 
man inte ens ska behöva gå in.

Under flyktingkrisen var ni 
framgångsrika i att stödja och 
hjälpa, hur ser er arbete ut under 
denna kris?

– Vi samordnar volontärer med 
kommunen som kan hjälpa de 
som är isolerade och riskgrupper 
med ärenden som att handla mat 
eller gå till apoteket. Över hundra 
personer har på kort tid anmält 
sig som frivilliga att hjälpa till. 
Det är fantastiskt! Men alla behö
ver inte hjälp med ärenden, utan 
kanske bara ett regelbundet tele
fonsamtal som bryter monotonin.

Många vänder sig till kyrkan när 
samhället befinner sig i en kris
situation, hur fungerar den kon
takten idag?
– Vi har utökat möjligheten att 
boka samtal med präster och dia
koner, till exempel utomhus på 
promenad eller på telefon.

– Vi räknar med att behöva 
jobba med efterdyningarna även 
när den omedelbara krisen är 
över och restriktionerna lyfts. 
De som redan hade det tufft, till 
exempel ekonomiskt eller hälso
mässigt, får det inte lättare i en 
kris, säger Jeanette Agnrud.

ooo

CENTRUM Lika och ändå inte. 
I Tyresö centrum är butikerna 
öppna – några med förändrade 
öppettider och några med nya 
former av försäljning. Och hos 
några är det precis som vanligt. 
Tyresö Nyheter scannade av 
läget i Tyresö centrum.

Skandia fastigheter som äger 
Tyresö centrum hänvisar till den 
information om öppettider som 
finns utanför respektive butik. 
Som läget är nu har vissa buti
ker öppet mindre medan andra 
har öppet som vanligt. Att hålla 
generella öppettider just nu ver
kar svårt. På samma sätt har alla 
publika evenemang ställts in.

Centrum hjälpte inledningsvis 
till med att handla åt riskgrupper 
som inte vågar gå ut men gick nyli
gen ut med att man nu överlämnar 

det arbetet åt den samordning 
som finns mellan Tyresö kommun 
och kyrkan. Hur butikerna agerar 
är lite olika. Några butiker har 
fått nya öppettider. Många testar 
också nya grepp för att möta de 
nya förutsättningarna. Restaur
ang Toscanini erbjuder numera 
möjligheten till take away och 
Krooks kafé erbjuder kunderna 
att köpa ”Krooks Tyresöros” som 
innebär att man kan betala för en 
fika som de sedan levererar till 
äldreomsorgen.

Coop var har sedan en tid till
baka extra öppet för riskgrupper 
att kunna handla i lugn och ro. 
Ica har lanserat en ny tjänst för 
ensamma personer som tillhör en 
riskgrupp där de erbjuder kunder 
att ringa in sin beställning av mat 
som de sedan levererar hem.

ooo

Hur arbetar Tyresö kommun?
De flesta av kommunens centrala funktioner är 
involverade i arbetet kring planering, omstruktu-
rering och åtgärder till följd av coronapandemin. I 
alla kommunens verksamheter pågår ett intensivt 
arbete med att vidta åtgärder och planera för even-
tuell stängning av verksamheter, personalbortfall 
och omprioriteringar av verksamheten. Vill du veta 
mer om vilka åtgärder Tyresö kommun har infört går 
det bra att besöka hemsidan samt ringa eller maila 
Servicecenter.

Tyresö Bostäder förändrar rutiner
Det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder 
meddelar att man ändrar rutiner med anledning 
av spridningen av covid-19. Genom att minimera 
antalet hembesök och endast utföra akuta åtgärder 
i lägenheterna hoppas bolaget bidra till minskad 
smittspridning. Man erbjuder också möjlighet att 
signera kontrakt med bank-id och uppmanar hyres-
gäster att följa myndigheternas riktlinjer och har 
också informerat hyresgästerna på andra språk än 
svenska.
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Vad är Krisinformation.se?
Det är en ingång till krisinformation från 
myndigheter, kommuner och andra som har 
ansvar i en kris. Krisinformation.se ger en 
samlad bild av läget och vägleder vidare till 
information hos ansvariga myndigheter.

Vem är ansvarig?
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, ansvarar för driften av webbplat-
sen. 

Vilka källor används?
Informationen kommer från olika myndig-
hetskällor, som kommuner, landsting, SOS 
Alarm och länsstyrelser. Redaktionen på 
Krisinformation.se sammanställer informa-
tionen. Varje källa ansvarar för sin informa-
tion. 

Vad styr innehållet?
Människors behov av information styr inne-
hållet. All information är bekräftad av ansva-
riga myndigheter.

Krisinformation.se har beredskap dygnet runt 
och följer händelser runt om i världen som kan 
ha betydelse för svenskar eller personer med 
kopplingar till Sverige. Krisinformation.se samlar 
också myndigheters information om hur man 
som privatperson kan förebygga och hantera 
kriser. 

FÖRE

Krisinformation.se förmedlar bekräftad information från myndigheter och 
andra ansvariga till allmänheten vid samhällsstörningar och kriser. 

Fakta

UNDER
Under en kris ger Krisinformation.se allmän-
heten en översiktlig bild av vad som har hänt 
genom att sammanställa och sprida information 
från myndigheter, kommuner och andra organi-
sationer. Det går också att ställa frågor till redak-
tionen via Facebook och Twitter.

Efter krisen fortsätter redaktionen att beskriva 
hur den som har drabbats av en kris kan få hjälp 
och stöd.

EFTER

Krisinformation.se
redaktionen@krisinformation.se

Krisinformation

@krisinformation

blogg.msb.krisinformation.se

@krisinformation

 Ladda ner vår nya mobilapp!
 I appen kan du få notiser för Viktigt med-
delande till allmänheten (VMA) och nyheter från 
Krisinformation.se. I ditt flöde kan du också välja att 
se varningar från SMHI och trafikmeddelanden från 
Trafikverket. 

Du väljer själv vilka geografiska områden som du vill 
följa. Du får också checklistor för hur du kan förbere-
da dig inför en kris. Ladda ner appen i App Store eller 
i Google Play. 

Budget i höst
EKONOMI Covid-19-pandemins framfart i Sverige och i övriga världen 
förändrar förutsättningarna för de kommunala verksamheterna och 
de budgetpåverkande förutsättningarna. Nu har kommunens ledande 
politiker beslutat att skjuta på det huvudsakliga budgetbeslutet till 
hösten för att inte belasta kommunens tjänstemän ytterligare och för 
att säkerställa det ekonomiska underlaget.

Tyresö kommun tar vanligtvis 
beslut om budget för kommande 
år vid kommunfullmäktigemötet 
i juni. Kommunplanen lägger då 
fast riktningen och de ekono
miska ramarna för vad som ska 
åstadkommas på en övergripande 
nivå.

I år kommer processen se 
annorlunda ut. Den huvudsakliga 
budgetprocessen flyttas till hös
ten. Istället kommer kommunfull
mäktige i juni att besluta om ett 
planeringsunderlag för verksam
heterna. Planeringsunderlaget ska 
ge ramar att utgå från för att kunna 
påbörja planeringen av verksam
heterna inför kommande år.

Anita Mattsson (S), 
kommunstyrelsens 
ordförande, kom
menterar beslutet:

– Vi ser hur de 
budgetpåverkande 

förutsättningarna för
ändras i en snabb takt nu och att 
vår personal har en stor arbets
börda. Med anledning av detta 
är det därför rimligt att vi väntar 
med att ta den huvudsakliga bud
geten i höst för att få ett säkrare 
budgetunderlag och att förvalt

ningarna fullt ut kan fokusera på 
hanteringen av covid19.

Mats Lindblom (L), 
vice ordförande i 
kommunstyrel
sen, fortsätter:

– Det är viktigt 
att upprätthålla 
kommunens års 
hjul i budgetprocessen, även om 
omständigheterna är exceptio
nella. Det ger nämnderna rimliga 
förutsättningar att börja planera 
sitt budgetarbete inför nästa år.

Avslutningsvis kom
menterar Marie 
Åkesdotter (MP), 
g r u p p l e d a r e  i 
kommunstyrelsen, 

beslutet:
– När förutsättning

arna ändras, måste politiken vara 
beredd att förändra sitt arbete. 
Det ansvarsfulla i det här läget är 
att avvakta med ett slutligt budget
besked till hösten. Tillsammans 
för Tyresö prioriterar nu att ge 
kommunens personal bästa möjli
ga förutsättningar att upprätthålla 
den kommunala verksamheten.

ooo

Tyresöbor om hur coronan 
påverkar vardagen

Rickard Ljung, föräldraledig 
med Edvin 14 månader
– Som föräldraledig har jag påver
kats av covid19 genom att jag 
just nu inte kan träffa barnens 
farmor och farfar, då de sitter helt 
i karantän. Det går inte heller att 
träna på gym, då barnpassningen 
på gymmet har stängt. Jag tycker 
också det är svårt att träffa andra 
föräldralediga, då man inte ska 
träffas om någon har ett symtom 
och små barn har en tendens att 
ha snoriga små näsor. Lekplatser 
har också varit svårt att vara i, då 
man ska försöka ha avstånd till 
andra.

Maria Alves Persson, under-
sköterska på Björkbackens 
äldreboende
– Jag tror att livet aldrig kommer 
att blir detsamma efter coronan. 
Vi på Linnéan ställer upp för 
varandra eftersom flera av våra 
arbetskollegor är sjuka. Vi har 
också fantastiska timanställda 
som gärna jobbar tillsammans 
med oss och tar hand om våra 
boenden. Vi peppar varandra för 
att orka med. Vi känner att vi gör 
ett fantastiskt jobb. Vi tackar de 
som hör av sig till oss och beröm
mer vårt engagemang och vår 
styrka. Det hjälper att ställa upp 
för varandra och jobba med gläd
je trots coronan.

Jenny Ivarsson, fotograf med 
egen firma
– Folk är såklart mer försiktiga 
nu för att inte riskera att smitta 
någon eller smittas själva. Det i 
sig påverkar förstås antalet bok
ningar och förfrågningar. Sedan 
är det många som är oroliga för 
ekonomin framöver och då väljer 
man att vänta med många bok
ningar. Det märks rejält och anta
let nybokningar är noll. Jag jobbar 
ju mest med små barn och gravida 
så jag ser alltid till att hålla god 
hygien. Till exempel genom att 
tvätta händerna, före, efter och 
under mina fotograferingar. Lika
så rengör jag ytor som kunden är 
vid.FOTO: TYRESÖ NYHETER
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En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Tyresös skolor väl rustade 
för en eventuell stängning

Visionsbild för entrén till nya äldreboendet. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN/VECTURA

Sara Vikslund är IT-strateg på Tyresö kommun. Just nu är hennes fokus att förbereda och ta fram planer i fall ett 
beslut tas på grund av coronapandemin, att stänga kommunens grundskolor. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SKOLA Det finns en god bered-
skap i Tyresös kommunala grund-
skolor för beslut om en eventuell 
stängning av grundskolor.

För att se till att elever ges tillgång 
till utbildning vid en eventuell 
stängning av skolor, har Tyresö 
kommun snabbt behövt hitta stra
tegier för att ställa om till digitala 
lösningar som möjliggör fjärrun
dervisning. Ansvarig för det arbe
tet är Sara Vikslund, ITstrateg.

– Vi har sett över tillgången 

till digitala läromedel, digitala 
enheter och nätverk samt erbju
dit digitala fortbildningar för de 
lärare och personal som önskar 
det. Dessutom har vi tagit fram en 
hemsida med filmer och tips som 
alla skolor kan ta del av.

Arbetet har varit tufft och ställt 
krav på personalen i en orolig 
tid där huvudfokus har varit att 
kunna hålla igång verksamheten.

Digitala undervisningsformer 
kräver mer av eleverna och en 
utmaning har varit att lösa de 

anpassningar som görs i klassrum
met fysiskt, även digitalt. Men Sara 
är sammanfattningsvis väldigt 
nöjd, trots att krisen inte är över.

– På väldigt kort tid har skolle
dare ställt om sina organisationer 
för att klara av dagliga utmaning
ar, det har varit ett otroligt lös
ningsfokuserat arbetssätt, det är 
imponerande. Vi har även behövt 
säkra att alla elever har tillgång 
till digitala lösningar och upp
koppling, säger Sara Vikslund.

ooo

NYHETER

Avtal klart: Nytt äldre- och 
omsorgsboende i Trollbäcken
BOENDE I Trollbäcken byggs 
just nu det nya vård- och omsorg-
boendet Villa Fornudden. Det 
blir Vardaga som kommer att 
ansvara för verksamheten som 
beräknas ha 60 platser.

Villa Fornudden kommer att ligga 
vid Fornuddsparken med huvud
entré mot Fornuddsvägen och 
kommer att ersätta det nu ned
lagda äldreboendet Ängsgården.

Vardaga som vunnit upphand
lingen driver redan två andra 
omsorgsboenden i Tyresö – Krus
myntan och Villa Basilika, båda 
belägna på Basilika gränd i Boll
mora med 52 respektive 63 platser.

– Äntligen, efter många års 
platsbrist inom äldreomsorgen 
börjar vi kunna möta behovet av 
omsorgsplatser, säger Susann 
Ronnstrom (S), vice ordförande i 
äldre och omsorgsnämnden.

Bygget av Villa Fornudden 
pågår nu och beräknas stå klart 
till hösten 2020.

Krav på gestaltning
I kvalitetsprogrammet som kom
munen tagit fram har det ställts 
krav på gestaltning och yttre 
miljö. Boendet ska vara en varie
rad och småskalig byggnad som 
är väl anpassad till sin omgivning.

ooo

Jag har just sökt bygglov, jag måste bygga ut. Det börjar att bli 
trångt i förrådet och mycket får inte längre plats på hyllor
na. Saker står på kö och jag måste börja prioritera, sortera, 

anpassa, plocka om, lägga till och dra i från.
Jag har ännu så länge bara kommit till ”F” och där tog det 

stopp, det fanns inte längre plats att ta in mer. Vad är det då för 
förråd som jag talar om, jo, ORDFÖRRÅDET förstås.

Jag har tvingats att börja umgås med nya ord, begrepp och 
någonstans måste dessa ju rymmas? Ord som jag helst vill sortera 
bort, men tvingas höra på varje dag.

A som i alkogel. B som i behörigt avstånd. C som i Corona
pandemi. D som i domedagspredikanen. När jag kom till F, så 
dök ordet FLOCKIMMUNITET upp, vad är det för ord och vad 
innebär det? En flock får mig att tänka på boskap, en hjord som 
drivs av skräck och utan egen vilja. Är det dit som vi är på väg? 
Så är det ju naturligtvis inte menat att vara, men vi har ju alla 
lite olika associationer när det gäller ord och dess betydelse. Ett 
annat uttryck har med ekonomi att göra, inte ovanligt egentligen, 
men ovanligt att höra att det används med den lätthet som det 
gör i dag … ”MILJARD eller MILJARDER”, en ofantlig summa 
pengar och nu finns de där helt plötsligt. Tur är väl det, men att 
höra finansens slipsprydda tjänare nämna ordet miljarder liksom 

i förbigående, det känns lite ovanligt, 
ungefär som man snackar om vädret.

– Vi lägger till fem miljarder … så 
var det med det, lätt som en plätt.

En miljon, en summa som de flesta av oss aldrig kommer att 
förfoga över, känns plötsligt lite fjuttig.

Pengarna har fått ett annat värde i dessa tider, i alla fall när 
man talar om dem. Finns det då inga ljuspunkter i detta kom
pakta mörker? Jo, det är klart att det finns.

Människor hittar lösningar som kanske blir goda vanor när 
detta är över? Goda motionsvanor, digitala lösningar, olika sätt 
att fixa saker och ting i vardagen, uppfinningsrikedomen flödar.

När såg man en hel familj som var ute och cyklade tillsammans 
senast? När såg man en strid ström av motionerande hurtbullar 
klockan sju på morgonen?

Vårdens hjältar får vi naturligtvis inte glömma bort, dessa 
vardagens riddare som sliter, trots brist på både utrustning och 
sömn. Förhoppningsvis ska vi minnas deras insatser när läget blir 
mindre ansträngt och ge dem den uppskattning och den lön som 
dom så väl har gjort sig förtjänta av.

Så går det en dag i sänder och vi kan bara hoppas på att det här 
snart är över och samhället blir normalt igen. Personligen tror jag 
att det aldrig blir sig riktigt likt igen. Spåren om hur bräcklig vår 
tillvaro är, kommer nog alltid att sitta kvar i våra huvuden.

Ordförrådet måste ju även rymma positiva ord såsom; ansvar, 
hänsyn, hjälpsamhet … Det får nog bli en tilläggsansökan till 
Byggnadsnämnden, snälla, kan jag få bygga några kvadrat till? 
Det är mycket som ska rymmas i förrådet.

Nu blickar vi fram emot sommaren, vackra färger, blommor 
och blad, värme och sol. Trots allt så går vi en härlig årstid till 
mötes. Var rädda om er och håll er friska.

ooo

En betraktelse  
om nuläget,  
en dag i april

Lelle Wiborgh är radiomakare på Tyresöradion, 
författare till boken ”Lelleboken – Berättelser 
ur ett rörigt huvud” och är även administratör 
för flera Facebook-grupper i Tyresö. Han kom-
mer att turas om med Lena Hjelmérus att 
skriva krönikan i denna tidning.

”Lätt som en plätt.”

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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Konstnärskolonin i Tyresö

Parklandskap med vatten, Tyresö.

När prins Eugen Tyresö i augusti 
1891 besökte Tyresö för för-
sta gången vaknade intresset 
att skaffa sig ett sommarhus. 
Nu blev det inget eget ställe. 
Istället hyrde han från 1894 
förvaltarbostaden Lilla Tyresö, 
eller Prinsvillan som den kom att 
kallas, av markis Claes Lager-
gren, som 1892 förvärvat godset 
Tyresö slott.  Prinsen tillbringade 
somrarna fram till 1912 här och 
många av hans målningar har 
motiv från Tyresö. Till Lilla Tyresö 
bjöd prinsen in en rad konst-
närsvänner som också hämtade 
många motiv till sina konstverk 
här.

Prins Eugen, Målarprinsen, levde 
under åren 1865 till 1947. Han 
var den yngsta sonen till Oscar II. 
Redan 1885 hade prinsen börjat 
måla och fann. I Tyresö målade 
han många av sina mest kända 
verk. Förutom måleri var prinsen 
också en flitig fotograf.

… föddes 1860 i Stockholm och 
avled i sitt hem 1929. Under åren 
1898–1925 var han professor vid 
Konsthögskolan och från 1918 
även Konstakademiens vice pre
ses (vice ordförande).

Med tiden blev Björck en av 
landets mest efterfrågade por
trättkonstnärer. Beställningarna 
kom från hovet och från de högre 
ståndskretsarna, men han målade 
även porträtt av sin familj, själv

porträtt samt porträtt av vän
nerna och konstnärskollegorna. 
Vänporträtten är känsligt utförda, 
konstnären stod dessa personer 
nära och kände dem därmed väl.

Porträttet av kung Oscar II är 
ett officiellt paradporträtt med 
konungen klädd i den ceremo
niella kröningsskruden.

Målningen tillkom med anled
ning av kungens 25årsjubileum 
som svensk regent och är ett för

arbete till det stora porträttet i 
Gripsholms slott, men det är inte 
en bild från kröningen: kröningen 
ägde rum 1873 och Oscar II valde 
att låta sig krönas i generalsuni
form.

Innan Oscar Björck blev en 
medlem i konstnärskolonin i 
Tyresö hade redan på 1880talet 
ingått i den välkända konstnärs
kolonin i det danska Skagen.

ooo

Oscar Björck …

 SJÄLVPORTRÄTT

Historier viktigare än någonsin
Egentligen ska intervjun handla 
om utlandslanseringar, men vi 
kommer osökt in på Cirkus Coro
na.

– Det är ofrånkomligt att allt 
handlar om corona just nu, säger 
Anna. Det påverkar alla, även för
fattare.

Men är inte det drömmen för en 
författare? Att få låsa in sig och 
bara skriva?
– Nej, absolut inte, svarar Anna. 
Det bygger på en myt om förfat
tarskapet som inte stämmer.

– Litegrann, kontrar Helena. 
Jag är rätt introvert – men det 
finns gränser. Det sägs att Shakes
peare skrev King Lear när han satt 
i pestkarantän... ingen press.

Båda vittnar om att ha fått hela 
sin vår inställd. Anna skulle ha 
åkt till bokmässan i Colombia, en 
mässa med 600 000 besökare från 
hela Sydamerika, och represente
ra Sverige i april. Nu hoppas hon 
på nästa år.

– Det hade varit spännande att 
uppleva på plats. Eftersom jag 
skriver krim, som är superstort 
i Norden men inte alls i Sydame
rika, hade det varit intressant att 
prata om det.

I april skulle Annas roman Ögon
vittnet ha lanserats i Ryssland, 

men eftersom alla ryska bokhand
lar håller stängt skjuts lanseringen 
upp. Även släpp i Italien, Tyskland 
och Ungern kan senareläggas.

– Den här ovissheten är något 
vi alla delar, säger Helena. Vi sit
ter i samma båt. Men jag har haft 
tur. I Nederländerna har första 
upplagan av Ödesryttarna sålt 
slut, och i USA verkar många ha 
förbeställt. Fast det finns problem 
med leveranser.

Helena berättar att hon lagt ut 
engelska skrivövningar på Star 
Stables hemsida.

– Tanken är att underhålla unga 
som har tråkigt. Det känns kul att 
kunna göra något.

Anna och tre författarkollegor 
har hållit workshop på Webbda
garna – som på två dagar fick bli 
heldigital.

– I normalfallet är det en stor 
mässa, men vi fick vi köra digitalt 
istället.

Många författare har startat 
facebookgrupper för att stötta 
varandras digitala boksläpp.

– Den här krisen slår hårt mot 
de ickeetablerade författarna, 
säger Anna. Det blir svårt att nå ut.

– Ja, jag tycker så himla synd 
om alla som debuterar nu, inflikar 
Helena. Och många förlorar stora 
delar av inkomsten när evene

mang ställs in. Därför har Förfat
tarförbundet instiftat en krisfond.

Framtiden då?
– Jag är lite av en Pollyanna, säger 
Helena. Jag tror att när vi går ige
nom svåra saker behöver vi histo
rier mer än någonsin. Samtidigt 
kommer de fysiska bokhandlarna 
drabbas hårt.

Även Anna är orolig för bok
handlarnas överlevnad och berät
tar om initiativet #jagbokhandlar 
som hon var med och startade 
tidigare i år.

– Jag älskar bokhandlar, av så 
många anledningar. Det vore så 
otroligt tråkigt om småbokhand
larna försvann. Så stötta din loka

la bokhandel! Många, bland annat 
Tyresö bokhandel, erbjuder hem
körning!

ooo

Anna Bågstam och Helena Dahlgren har stark medvind och lanseras nu båda internationellt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anna Bågstam
Ålder: 43
Bor: Fornudden
Aktuell: Med Skuggspelet och 
flera utländska utgåvor av Ögon-
vittnet
Läser just nu: Carina Rydbergs 
Den högsta kasten

Helena Dahlgren
Ålder: 40
Bor: Bollmora
Aktuell: Med Ödesryttarna 3: 
Mörkret faller och flera utländ-
ska utgåvor av Jorvik kallar
Läser just nu: Jackie av Anne 
Swärd

BOK Tyresöförfattarna och vännerna Anna Bågstam och Helena Dahl-
gren är bokaktuella i Sverige och utomlands. Men hur påverkar coro-
nakrisen bokvärlden?
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Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu
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Katarina Helling, gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden, vid Fårdala gård där ridspåret 
passerar. FOTO: TYRESÖ NYHETER

En vilande get. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ridspår rustas upp

Lär känna torpen i Tyresö
TORP Runtom i Tyresö finns ett antal torp, var och en med sin histo-
ria. Inom kort blir det möjligt att på plats få ta del av berättelserna 
om några av dessa.

Lamm på Uddby Gård

Torpruinen i Oppsätra ligger inte långt från Nyfors. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Yogalamm på tacka? FOTO: TYRESÖ NYHETER

I Tyresö har det funnits runt 140 
torp. Idag är det endast ett fåtal av 
dessa som står kvar. Torpen har 
bland annat varit av betydelse för 
driften av Tyresö slott och några 
av dem har en lång och spännan
de historia, medan andra är mer 
anonyma. Många av kommunens 
nuvarande ortnamn känns också 
igen från de gamla torpens namn, 
såsom Myggdalen, Petterboda 
och Hanviken.

Nu har kommunens kultur och 
fritidsnämnd tagit initiativ till att 

göra historierna om Tyresös kul
turhistoriska torp mer kända.

– Vid ett tiotal torp kommer 
det att finnas informationsskyltar 
och dessutom kommer en vand
ringskarta att tas fram, berättar 
Katarina Helling, gruppledare för 
Socialdemokraterna i kultur och 
fritidsnämnden.

Kartan tas fram under våren 
och informationsskyltar med tex
ter och bilder kommer att place
ras ut successivt under året.

ooo

Idrottsföreningar i Tyresö ska inte 
drabbas av minskad verksamhet

– Vi har budgeterat för en liten 
ökning av aktiviteter från före
gående år. Nu gör Coronaviruset 
att idrottsförbund och våra kom
munala föreningar ställer in verk
samheter för att inte öka sprid
ningen. Den samhällsinsatsen 
ska inte få negativa ekonomiska 
konsekvenser för våra barn och 
ungdomsföreningar, säger Tho
mas Sundblad (L), ordförande i 
kultur och fritidsnämnden.

Kommunen kommer jämföra 
med föregående år och använda 
det som måttstock för hur verk
samheten ser ut ett normalt år 
och utifrån det fördela LOKstöd. 
Själva beslutet fattas på ordinarie 
nämndmöte den 27 april.

– Det känns skönt att kunna 
lämna detta besked så tidigt som 
möjligt så våra föreningar kan 
känna sig lugna och fortsätta 
sin planering inför omstarten av 

verksamheten när spridningen av 
viruset är över, konstaterar Mika
el Ordenius (MP), vice ordföran
de i kultur och fritidsnämnden.

Det lokala aktivitetsstödet 
(LOKstödet) beräknas normalt 
utifrån antalet sammankomster 
som exempelvis träningar och 
antalet barn och ungdomar som 
deltar. Det är också en viktig 
intäktskälla för barn och ung
domsföreningarna.

– Med detta besked kan för
eningarna räkna med ungefär 
samma stöd som de fick föregå
ende år, säger Katarina Helling 
(S), gruppledare i kultur och fri
tidsnämnden.

ooo

STÖD Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviru-
set. Riksidrottsförbundet lämnade igår ett lugnande besked att det 
lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att 
det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. 
Som första kommun i Sverige ger nu Tyresö samma besked för den 
kommunala delen av LOK-stödet.

RIDSPORT Runt Fårdala gård 
och i Alby naturreservat går rid-
spår som nu kommer att förbätt-
ras och delvis dras om.

På vissa ställen går det idag 
inte att rida eftersom marken är 
antingen blöt eller gropig, vilket 
kan skada hästarna. Nu kommer 
delar av ridspåret att grusas och 
vissa delar får en ny dragning.

Det är kultur och fritidsnämn
den i Tyresö som har fattat beslut 
om ändringarna. Förslaget har 

tagits fram tillsammans med 
bland annat Tyresö Ryttarfören
ing, privatryttarna vid Uddby gård 
och Rotviks gård samt föreningar
na i kommunens friluftsråd. Men 
även andra intressen har vägts in.

– Å ena sidan är det viktigt att 
ge ridsporten så bra förutsättning
ar som möjligt. Det är en idrott 
som främst fångar upp många tje
jer, som kanske annars inte skulle 
utöva någon sport. Å andra sidan 
är det viktigt att minimera påver
kan på de fina natur och kultur

värden som finns i Alby natur
reservat, säger Katarina Helling, 
gruppledare för Socialdemokra
terna i kultur och fritidsnämnden.

Ändringarna har utarbetats i 
samråd med bland annat kom
munekologen och naturvårdsper
sonalen vid Alby naturreservat. 
Eftersom förändringarna berör 
Alby naturreservat krävs särskil
da dispenser. Det är kommunsty
relsen i Tyresö som beslutar om 
sådana dispenser.

ooo

LAMM Ett kärt vårtecken är när 
fåren på Uddby gård fått lamm.

På gården får lammen och värm
landsfåren sällskap av fjällkor, 
kindahönor, linderödssvin, got
landsruss, göingegetter, gotlands
kaniner och nordsvenska hästar. 
Gården bedriver också en djur
skola där skolelever får uppleva 
jordbruket och gårdens djur.

ooo

12  APRIL 2020



SPORT/FRITID

Tyresö Hanviken Hockey:

Som en katt med nio liv
ISHOCKEY Efter uppflyttningen 
från Division 2 har Tyresö Hanvi-
ken Hockey blivit något av mäs-
tare på att undvika degradering 
tillbaka till tvåan.

Första säsongen undveks kvalet 
med en makalös avslutning på 
säsongen, där man vann de fem(!) 
sista matcherna, och passerade 
Nacka HK och Arlanda Wings vid 
målsnöret. Den andra säsongen 
blev tyngre och laget hamnade i 
kvalserien där man endast kom 
tvåa, men räddades av konkurser 
bland andra lag i seriesystemet. I 
år hamnade THH återigen i kval
serien men serien blåstes av redan 
efter två omgångar med THH i led
ning, och förbundet beslutade att 
låta de lag som spelat i Division 1 
(THH och Hammarby) under den 
gångna säsongen spela kvar.

– Vi hade åtta matcher kvar att 
spela när det ställdes in, säger 
Sportchefen Mats Börjel till Tyre
sö Nyheter. Förbundet valde att 
frysa serierna som de var innan 
säsongen började och det var väl 
tur och skönt. Vi hade ju inlett 
med två segrar så vi kände oss 
ändå rätt säkra på att få vara kvar.

Hur reagerar lagen som kommer 
underifrån på ett sådant beslut?
– Det finns många sätt att avsluta 
säsongen. Nästan lika många sätt 
som det finns lag, men någon
stans blir det här mest rättvist, 
att man stryker allt och börjar om 
från noll.

– Man hade kanske kunnat 
flytta upp två lag från tvåan och 
spelat med fler lag. Det hade väl 
varit det näst bästa alterna tivet, 
men det här kändes nog bäst.

Ni är lite som en katt med nio 
liv …
– Ja Almtuna gick upp på grund av 
att IK Pantern gick i konkurs förra 
säsongen och då blev det en Divi
sion 1 plats ledig i den östra serien.

Vad väntar inför nästa säsong?
– Vi har bestämt oss för att vara 
med och tävla om platserna i det 
nya Division 1, man kommer att ta 
bort tio lag från nuvarande Ettan. 
Man kommer att lägga om det så 
att det endast blir tre serier istäl
let för fyra som det är nu. Det är 
åtminstone det man pratar om. 
Dessutom kommer vi också star

ta den nya säsongen i den nya hal
len så det är en klar målsättning.

Blir det inte väldigt mycket 
dyrare med längre resor i den 
nya serien?
– Jo så blir det ju men där har 
Hockeyettan en stor sponsor och 
en ännu större på väg in, som ska 
täcka de ökade kostnader som 
uppstår. Tanken är ju att man ska 
smalna av seriesystemet och få 
bättre kvalitet.

Ni fick in ett par spännande spe
lare mot slutet av säsongen …
– Det stämmer, först så fick vi nys 

om en spelare som heter Zeke 
Back (forward) som hade flyttat 
upp till Stockholm, och tidigare 
spelat i Kristianstad och Tyringe. 
Sedan fick vi in John Moberg 
som ursprungligen kommer från 
Trångsund men i år spelat med 
Mörrum fram till jul, och det är 
spelare vi vill ha kvar, spelare som 
vi behöver i Ettan, avslutar Mats 
Börjel.
Niklas Wennergren

Fotnot: Vill man höra intervjun i sin 
helhet så kommer den att läggas 
upp på Tyresöradions hemsida under 
nästa vecka.

Zeke Back från Tyringe, är en av de nyförvärv som Mats Börjel hoppas stannar i THH. FOTO: CLAUS MEYER

Klubbar ilskna på  
förbundets beslut
FOTBOLL Svenska Fotbollförbun
det har för elitlagen, tagit till rejält 
drastiska åtgärder. Man har beslu
tat att spela Division 2 och 3 för 
herrar, samt division 1 för damer 
som enkelserie. Något som inte 
direkt faller i god jord hos kom
munens lag.

– Man får acceptera läget som 
är men det är inte riktigt sports
lig rättvisa att bara spela elva 
matcher och sedan ska tre lag åka 
ur, säger Jonas Holtbäck, sport
chef i HSK. Huvudargumentet för 
detta är att man skulle få flytta så 
många matcher i de lägre serierna 
under hösten, nu när riksserierna 
startar så sent.

– Förbundet har inte rådfrågat 
föreningarna på samma sätt som 
man gjort med Allsvenskan, Supe
rettan och Division 1. Jag skulle 
nog till och med våga hävda att de 
inte rådfrågat klubbarna i Divsion 
2 och 3 över huvudtaget.

Även från Tyresö FF så har man 
reagerat starkt på förbundets 
beslut.

– Enkelserie är inte sportsligt, 
säger Claes Brikell. Bättre att 
lägga allt i frysen, som det är nu.

ooo

Sundin förlänger
HANDBOLL Tindra Sundin har 
skrivit på ett nytt kontrakt med 
Tyresö Handboll. Tindra var en 
starkt bidragande orsak till att det 
allsvenska kontraktet säkrades 
för några veckor sedan och kom
mer ha en viktig roll i vårt fram
tida lagbygge. Så det är som alla 
förstår en viktig tegelsten som är 
på plats.

”Tindra har under sina tre 
säsonger i föreningen, succesivt 
tagit stora kliv i sin handbollsut
veckling och vi tror att det finns 
flera växlar kvar i denna explo
siva speedkula” skriver klubben 
på sin hemsida.

Även Sabina Ingemarsson och 
Fanny Norsten förlänger sina 
kontrakt, plus att Tove Höglund 
Är tillbaka efter en sejour i Spår
vägen.

ooo

Oklart läge för 
Innebandytjejerna
INNEBANDY I mitten av mars så 
drog Stockholms Innebandyför
bund i nödbromsen och blåste av 
alla serier i regionen. Nödvändigt 
men tråkigt för TTs innebandyda
mer som tillsammans med Råsun
da IS, fullständigt dominerat 
Stockholmsettan. TT är 15 poäng 
före trean, Huddinge IBS med en 
match kvar att spela. Nu står det 
skrivet i stjärnorna om laget blir 
uppflyttat eller inte.

ooo

Carlsson tar över 
Tyresö Handboll
HANDBOLL Christopher Carlsson 
tidigare konkurrent i Nacka HK, 
tar över tränarsysslan för Tyresös 
Damlag. Carlsson tog upp NHK 
till Allsvenskan under de tre år 
han var tränare där, vilket får ses 
som mycket imponerande. Han 
har även vunnit Division 1 med 
GT Söder. Aggressiv och fartfylld 
handboll utlovas från klubbens 
ledning.

ooo

Idrott i coronatider

Tyresö Nyheter kollade av med 
Hanvikens SKs ordförande Mathi
as Tegnér vad som sker i hans för
ening och vad HSK medlemmarna 
pysslar med i dagar som denna.

Vad kan man hålla på med och 
vad gör HSK?
– HSK och alla deras sektioner 
försöker följa alla rekommenda
tioner från folkhälsomyndighe
ten. Så som jag uppfattar rekom
mendationerna så vill myndighe
ten att barn och ungdomsidrott 
ska fortgå. Man ska göra en ris
kanalys, men försöka genomföra 
så mycket av verksamheten som 
möjligt. Det som både fotbollen 
och friidrotten gjorde var att flyt
ta ut verksamheten ett par veckor 
tidigare än vad man normalt gör, 
men man fortsatte verksamheten.

Vem är det som gör dessa risk
analyser?
– Ytterst försöker vi ha likvärdiga 
analyser, men HSK är ju en sek
tionsförening och väldigt stor, så 
för att det ska bli bra så måste 

besluten tas på sektionsnivå. Vi 
strävar efter att göra likadant men 
det naturligtvis så skiljer sig spor
terna från varandra och då kom
mer man självklart fram till lite 
olika beslut. Bland annat så har 
man bett föräldrar att inte befinna 
sig så nära träningarna som man 
kanske gör annars.

Vad är det då som är igång just 
nu och är det någon sport som 
helt fått stryka på foten?
– Ja, ishockeyförbundet beslutade 
ju över en natt att helt stänga ner 
tävlingsverksamheten. Sedan har 
man ju en pågående eftersäsongs
verksamhet och den pågår ju 
fortfarande, men ser lite olika ut 
beroende på ålder och liknande. 
Det är väldigt mycket cuper som 
är inställda. Friidrottstävlingar 
där det är många deltagare får ju 
också stryka på foten. Det är ju 
även andra saker som påverkas i 
föreningen. Vår cafeteria till exem
pel, är fortfarande öppen men vi 
har inga bord. Det är mer städning 
och man säljer inga saker i lösvikt.

Förlorar föreningen pengar på 
det här?
– Ja alla föreningar förlorar peng
ar på det här. För en elitförening 
som Djurgården till exempel, så 
blir det ju annorlunda. Där kan 
man räkna på det på ett annat 
sätt. Vi förlorar ju pengar på ute
blivna cafeteriaintäkter, och jag 
tror också att vi på sikt kan se 
färre medlemmar som börjar med 
fotboll och friidrott just på grund 
av coronan. Sponsorintäkter 
kommer med största sannolikhet 
också påverkas negativ, men det 
är lite svårt att se de exakta effek
terna just nu.

Får föreningarna någon ersätt
ning från stat eller kommun för 
det här?
– Regeringen avsatte en miljard 
för idrott och kulturliv, och idrot
ten håller fortfarande på med rikt
linjer kring hur det ska fördelas. 
Ett visst stöd kommer vi säkert 
att få men det är inget som tyder 
på att vi kommer få så mycket 
stöd som det vi förlorar. Däre
mot så har kommunerna och RF 
säkrat det så kallade LOKstödet 
(lokalt aktivitetsstöd, reds.anm.) 
inte ska gå ner, trots att aktivite
terna blir färre.

Nyligen blev det intensiv dis
kussion om Stockholms Fotboll
förbunds beslut att starta match
spel redan i april. Efter förtyd
liganden står det nu dock klart 
att det bara gäller barn och ung
domsfotboll. Och medan Sankt 
Erikscupen nu startat verkar 
det sannolikt att såväl Hanvikens 
dam och herrlag inte startar sitt 
seriespel förrän i mitten på juni.
Niklas Wennergren

CORONA Sammankomster för mer än 50 personer ska som de flesta 
känner till undvikas. Detta har inneburit uppskjuten Allsvensk pre-
miär. Att cykellopp, friidrottstävlingar helt har ställts in och att aktivi-
teterna i många fall helt försvunnit ur agendan.

Mathias Tegnér. FOTO: TN
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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 symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

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/

På grund av Coronapandemin är 
många av evenemangen inställda. 
Men det finns fortfarande aktiviteter 
att göra.

NATURGUIDNINGAR PÅ EGEN HAND
Tyresö kommun har tagit fram guid-
ningar som man kan gå själv eller 
med familjen. Kartor och guidningar 
finns på Tyreso.se/natur-ochfrilufts-
liv/naturguidningar

SPANA EFTER GAMLA TORP
Historien på spåret! Denna prome-
nad i centrala Tyresö leder till plat-
ser i centrala Tyresö där torp och 
gårdar har legat och följer de gamla 
vägarna i Tyresö. Ca 5 km lång 
vandring. Karta hittar du på tyreso.
se/uppleva-gora/upptack-tyreso

FRISKIS OCH SVETTIS TRÄNAR UTE
Friskis och Svettis i Tyresö arrang-
erar en rad olika utomhusaktivi-
teter för den som vill fortsätta att 
motionera. Bland annat har man 
utegym, där man kan kan träna 
själv eller i grupp, Parkträning på 
Älta IP, i fornuddsparken och i Alby. 
På onsdagar kl 18.30 har man även 
organiserad löpträning. Mer info: 
friskissvettis.se/tyreso/ute

SÄLJÄGARE PÅ TELEGRAFBERGET
Söndag 26/4 kl 14–16, Trinntorps 
parkering, busshållplats Trinntorp. 
På Stenåldern var Telegrafberget ett 
enskilt skär längst ut i havet. Följ 
med arkeologen Mattias Pettersson 
tar oss med på en vandring som 
berättar om de första människorna 
som klev iland på det lilla skäret. 
Ta rejäla skor, vandringen är bitvis 
i kuperad terräng. Arr: Tyresö kom-
mun. Avgift: gratis, ingen föranmä-
lan krävs.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Utlandspraktik på 
gymnasiet

Michael Krobath som är lärare på Tyresö 
Gymnasium på Hotell och Turistprogrammet 
berättar för Ann SandinLindgren om hur man 
nu jobbar på distans. Man har satsat hårt på 
utlandspraktik men nu får alla jobba hemifrån. 
Michael tror att turistbranschen snart kommer 
att blomstra igen och att internationalisering
en är gymnasiets framtid.

 

Bostadspriserna  
i Tyresö

Anna Svanholm, fastighetsmäklare i Tyresö 
samtalar med Catarina Johansson Nyman om 
vad som händer med bostadspriserna i coro
natider. Hur har utvecklingen varit i Tyresö 
de senaste 5 och 10 åren? Varför bör man inte 
köpa en BRF i ett hus där juridisk person får 
köpa och man tillåter all andrahandsuthyr
ning? Anna ger också tips om vad man ska 
tänka på när man väljer mäklare.

Catrin & Belker  
i lagens tjänst

I serien ”Djur eller hur” möter vi denna gång 
Catrin som är polis och hundförare. Hur ser 
en arbetsdag ut, hur tränar man en polishund 
och vad krävs för för att bli hundförare hos 
polisen? Catrin kommenterar också en del trä
ningsmoment och förklarar skillnaden på en 
väktarhund och en polishund. Har schäfern 
Belker lön och när blir en polishund pensio
när? Lelle Wiborgh ställde frågorna på Tyresö 
Brukshundsklubb.

 

Möt vår nya 
hållbarhetsstrateg

Hans intresse för natur och miljö väcktes 
bland de vilda djuren i Afrika. Skolgång i 
Botswana och Stockholm, examensarbete i 
Indien gav honom magisterexamen. Utlands
arbete lockade och framför allt hållbarhets
frågor i miljö, klimat, sociala och ekonomiska 
aspekter. Efter 15 år i Asien sökte han sig till 
Tyresö. Möt Felix Ockborn som sedan januari 
2020 arbetar med att ta fram ett hållbarhets
program för Tyresö kommun. Programmakare 
Gunnel Agrell Lundgren. 

Fungerar 
fritidsgårdarna nu?

Ohuru Hallström har varit fritidsledare i 29 år 
på Tyresö fritidsgårdar. Ann SandinLindgren 
ringde upp Ohuru för att höra hur Nyboda 
fritidsgård påverkas av Coronaviruset. Kom
mer det några ungdomar? Och hur har det gått 
efter branden tidigare i år? Var håller man hus?

 

Få en bättre livsstil

Agneta Smith är vd/ägare till tyresöföretaget 
AGLivsform. Här hör vi henne berätta om sitt 
stora intresse för att hjälpa andra att få en 
bättre livsstil och en starkare kropp. Hjärt och 
Lungräddning för företag är en annan viktig 
del av verksamheten. Dessutom kunde vi ju 
inte låta bli att dra oss till minnes gamla ”syn
der” från förr. Programmakare: Lelle Wiborgh

 

Fika ute i det fria  
på Notholmen

På Café Notholmen finns som vanligt räksmör
gåsar, kanelbullar och annat gott. Planering 
för sommarens musikkvällar pågår för fullt 
och kanske blir det en del nyheter. Här finns 
också gästhamn och möjligheter till övernatt
ning. Ägarna Anette Berg och Pia Hedberg 
samtalar med Catarina Johansson Nyman.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

När de fysiska gudstjänsterna i Tyresö försam
ling är inställda sänder Tyresöradion ut den 
webbgudstjänst som Tyresö Församling läg
ger ut på sin hemsida och facebooksida. Den 
som inte har tillgång till Internet kan slå på 
radion 91,4 MHz varje söndag kl. 13.00.

Tyresöradion sänder ut 
Söndagsgudstjänsten 
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Kryss nr 3  
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 maj 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 3, 2020”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2020
1:a: Ebba Berglund, Lyckogången.
2–5: MarieLouise Swalander, Sikv.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
AnnMarie Karner, Borevägen.
Greta Johansson, Bollmoravägen.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 3” 
och skicka senast 
den 5 maj 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Maija-Liisa!
Förra bild gåtan föreställde 
bron över Gammelström 
vid Tyresö Flaten, vilket 
MaijaLiisa Larsson på 
Lindalsvägen lyckades  lista 
ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Behagligt vårväder på Tyresö Golfbana. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. 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 söndagen  
den 19 april 2020.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l Vi släcker  
besiktnings-2:or
l MC-däck och 
service
l AC-service

Lördagsöppet
25 april 10–14
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Lördagsöppet
25 april 10–14

Mamsellerna körar på distans
KÖR Mamsellerna är en damkör 
som normalt träffas en gång i 
veckan och sjunger allt från The 
Beatles, Queen och Kent till 
musikal, klassiskt och visor.

Ninni Bautista, körens ledare, 
skriver även egna arrangemang. 
Några gånger om året håller man 
konserter både i och utanför 
Tyresö.

För några veckor sedan insåg 
sångarna moloket att det skulle 
bli svårt att genomföra de vanliga 
körrepetitionerna under rådande 
rekommendationer. Eftersom 
kören har medlemmar som ingår 
i riskgrupper var det dessutom 
ett självklart beslut. Samtidigt 
är sångövningarna för många en 
energi och hälsoboost som ingen 
vill vara utan.

Det var då idén dök upp om att 
istället hålla körövningarna via 

länk. Tre olika system sattes upp; 
Skype, Facebook och Zoomlänk. 
De som inte kunde närvara fysiskt 
deltog på det sätt som fungerade 
bäst. Med upp till fem stämmor, 
körledare och ett piano visade 
det sig fungera alldeles utmärkt. 
Ett fåtal sångare var på plats som 
vanligt, resten deltog via länk och 
alla kunde sjunga tillsammans.

– Med lite innovation, samar
bete och god vilja går det att slip
pa undan isoleringen som denna 
situation bidrar till, säger Katari
na Helling, en av sångarna i kören.

– Det sägs dessutom att kör
sång stärker immunförsvaret, 
ger fysisk träning, ro och har
moni och går att jämföra med ett 
motionspass, ja rena rama ljuva 
musiken för hälsan alltså. Viktigt 
inte minst i dessa tider, påpekar 
Katarina.

ooo

Digital körövning i coronatider. FOTO: SUSANNE RÖNNING Digital kontakt och analoga noter. FOTO: SUSANNE RÖNNING
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