n Bristen på hyresbostäder gör det svårt för de unga att flytta

hemifrån. Nya detaljplaner måste fram för att inte vuxenlivet ska
sättas på vänt. Och det behövs också förändrade villkor för exempelvis RUT och ROT. Hyresrätten är missgynnad vilket gör den
dyrare än andra upplåtelseformer. Ledare, sid 2
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Vuxenliv på vänt

”Romanen
Svartsvala är
helt baserad på
platser som
finns i Tyresö.”
Josefin Roos, sid 11

Kulturen, en enorm resurs
n Kultur- och fritidsaktiviteter har en stor betydelse för livskvali-

teten i livets alla åldrar. I en tid av stora utmaningar stärker de vår
förmåga hantera komplexa samband och vår kreativitet. Vi måste
se till att budgeten för dessa viktiga verksamheter hålls stabil och
intakt. Debatt, sid 4
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(S) vill stärka
vården
n Oppositionen i Region
Stockholm gör stora satsningar för förstärkt vård i länet.
Samtidigt vill man spara på
konsulter som kostar miljarder varje år Sid 3

Trygghets
satsningar
n Kommunen har tagit kraft-

tag för att göra Tyresö till en
tryggare plats. Belysning,
kameraövervakning och
fältassistenter ingår i detta
arbete. -Föreningslivet har
också en viktig roll, säger
Anita Mattsson (S). Sid 5

Skolrenovering
n Kumla skola är över 50 år
och i stort behov av renovering. För ändamålet har
157 miljoner reserverats och
arbetet kommer att påbörjas
nästa år. Sid 7

Arbete i stallet
n Tyresö Dagliga Verksam
heter, TYDA, samarbetar med
Fårdala ridskola och sköter
bland annat morgonstädningen i stallet. Sid 8

Tyresö föll
i dubbelmötet
n Det blev förlust både för
Tyresö Handbolls damer och
herrar när de mötte Göteborgslaget Kärra HF i helgens
allsvenska matcher. Sid 13

Jannice Rockstroh (S) är glad att Tyresös skolor får mer pengar.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Välfärdsmedel till skolan
n Totalt fick Tyresö våren 2020, 24,5

miljoner kronor i välfärdspengar
från regeringen. Tidigare i år fördelades 9,2 miljoner och nu fördelas
ytterligare 9,3 miljoner varav 3,6 miljoner tilldelas Tyresös grundskolor.

Pengar som styret, Tillsammans
för Tyresö (S, MP, L) kommer att
investera i lärmiljöer och böcker.
En satsning som barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jannice
Rockstroh (S) gillar:

Pandemin
är inte över.
Fortsätt hålla ut.

– Tack vare välfärdspengarna kan
vi prioritera att rusta skolors lärmiljöer och ge bättre möjligheter till
arbetsro för alla elever, även barn
med funktionsnedsättningar.
Sid 6

Konst i Tyresö:
Kalksten
och glas
Sid 2
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Bostadssituationen för de unga i Tyresö och i Stockholms län i stort är
mycket svår. Aldrig tidigare har så många unga vuxna ofrivilligt bott
kvar hos sina föräldrar. Det behövs framför allt fler hyresrätter för att
komma tillrätta med problemet. Det går inte att blund för behoven
och det borde vara alla partiers skyldighet att hjälpas åt för att lösa
problemen.

Långsiktig
planering behövs
I

dag är ungas väg till en bostad svår och ofta
kantad med ovälkomna förslag och andra
orimliga hyresvillkor. Hyresgästföreningen
i Stockholm samlar nu på berättelser från unga
vuxna. Dessa berättelser vittnar om en ickefungerande bostadsmarknad där de möts av
ovälkomna förslag, ocker och andra orimliga
hyresvillkor.
En kvinna som är 22 år skriver ”hyresvärden
tyckte att vi skulle vara vänner och onanerade
framför mig. En 27-årig kvinna skriver ”har inneboende hos en kille jag inte kände som brukade
rota igenom min låda med underkläder när jag
inte var hemma”. Hyresgästföreningen vill med
berättelserna, kraftsamla och bygga engagemang hos unga vuxna för att påverka samt att
ställa politiker till svars och kräva förändring.
Det är inte enskilda individer som bär ansvaret för bristen på bostäder. Om samhället inte
ser till att bygga bostäder, så tvingas många
unga till en dyr och en osäker andrahandsmarknad.
Studenter kan behöva tacka nej till sina
utbildningar och flera unga stockholmare tvekar inför att skaffa familj på grund av hur svårt
det är att hitta ett eget boende och hem. Så

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

många som 67 000 unga vuxna i Stockholm bor
ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Det är den
högsta siffran sedan man började mäta.
Tyresö är tyvärr en del av denna bostadsmarknad. Även om det byggts mycket de
senaste åren så är det ofta dyra bostadsrätter som är alternativet. Alla partier
i kommunfullmäktige behöver ta sitt
ansvar för att rätta till obalansen på
bostadsmarknaden. Eller är det vissa
politiska partiers lösningen att de unga
ska flytta från kommunen?
Nu finns en plan för hyresrätter i östra Tyresö
vid Apelvägen. Det är bra i en stadsdel som i
stort saknar denna upplåtelseform. Tyvärr det
parti som inledde arbetet med den detaljplanen och som också fattade beslut om att anta
den har nu helt bytt åsikt. Efter ett formaliafel
behöver ett nytt beslut om planen fattas och
Moderaterna är då alltså inte att lita på längre.
Ett sådant hattande fram och tillbaka löser inte
den svåra bostadssituationen. De unga vuxna i
Tyresö behöver aktion nu.

Noterat
Centerpartiet i Tyresö har i en motion föreslagit att bullernivåerna i alla kommundelar ska kartläggas och att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån kartläggningen.
Det är naturligtvis trafikbullret som avses och enligt motionen behöver arbetet starta redan nu.
På samma sammanträde som C-motionen behandlades
fanns en punkt med förslag om hastighetsbegränsning
på Gudöbroleden, en av kommunens mest bullerutsatta
vägar. En åtgärd som förutom ökad säkerhet och minskade
utsläpp också leder till just minskat buller.
Mot bakgrund av sin egen motion borde väl Centerpartiet bli de första att tillskynda detta förslag, tänker nog
många. Men icke. De röstar obegripligt nej till något som
ger omedelbar effekt. Vill man verkligen det man skriver
eller ska väljarna i Tyresö tänka tvärt om när Centerpartiet
kommer med förslag.
ooo

ooo

Kommunfakta: Trångbott i Tyresö

Jämfört med hela riket har varje tyresöbo 3 kvadratmeter mindre yta att bo på. Det
visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Föga förvånande är trängsel större
i storstadsregionerna och faktiskt något värre i länet i övrigt. Men det gäller inte för
hyresrätter. Där är tyresöbor nu lika trångbodda som snittet i länet.

Konst i Tyresö

Genomsnittlig bostadsarea per person
efter region, hushållstyp, boendeform och år

Skulpturgruppen i kalksten och
glas av Elisabeth Sivard hittar
du utanför enrén till Myggdalsvägen 4.
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Covidsamordnare
OMSORG I och med att besöksförbuden upphörde på landets
äldreboende, beslutades det att
införa så kallade covidsamordnare på kommunens samtliga
äldreboenden.

Linda Wahlund arbetar som
covidsamordnare på Björkbacken. Hennes arbetsuppgifter består
bland annat i att ge stöd till anhöriga som kommer på besök, men
även övrig personal om något är
oklart.
Man kan inte som det var innan
pandemin bröt ut komma och gå
som man vill som besökare utan
man måste ringa och boka upp för
ett besök.
– Alla besökare hämtas i entrén
och får börja med att sätta på sig
ett visir och tvätta händerna.
Sedan följs man upp till respektive enhet. I vissa fall finns det
besöksrum eller så kan mötena
ske i den boendes lägenhet.
Linda är den som har koll och
ansvarar för förrådet med hygienartiklar och engångsmaterial.
– Det finns gott om material att
tillgå för både hemtjänsten och
boendet, säger Linda Wahlund.
Så säkerheten för de boende kan
nästan inte bli.
ooo

75 miljoner i utbildningssatsning för vårdpersonalen.
n 600 fler sommarjobb i regionens verksamheter.
n Billigare resor för unga ger
ökad jämlikhet.
n

SÄKERHET Tyresö kommun har
upprättat en ansökan om att sätta
upp övervakningskameror. Planen är att kamerorna ska sättas
upp på torget vid Granängsringen
och torget vid Trollbäckens centrum.
Enligt ansökan till Datainspektionen ska inte ljud upptas och
inte heller kommer filmen kunna
ses i realtid, utan polisen kan
efterfråga filmen i efterhand.

Feriejobb under
höstlovet
ARBETE Tyresö kommun testade ett nytt grepp och anställde
för första gången 33 ungdomar
för feriearbete under höstlovet.
Ungdomarna fick bland annat att
jobba inom vaktmästerier, förskolor och fritidsgårdar.
En grupp på tio ungdomar
arbetade också med att ge input
för att utveckla Tyresös hållbarhetsarbete.
ooo

Tyresö får nytt
naturreservat

Linda Wahlund är covidsamordnare på Björkbacken.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

budget som nu läggs fram menar
Hadžialić prioriterar sjukhusen,
vårdcentralerna och vårdpersonalen genom en mer ansvarsfull
ekonomisk politik där respekt
visas för skattebetalarnas pengar
och för välfärden.
Region Stockholm är Sveriges
rikaste, som det till trots inte kunnat hushålla med resurserna på
bästa sätt enligt Hadžialić. Bara
kostnaderna för konsulter uppgick förra året till en miljard kronor.
– Vi behöver ta itu med Moderaternas slösaktiga och slapphänta
förhållningssätt. Därför föreslår
vi att de skenande kostnaderna
för konsulter, hyrpersonal och
byråkrati ska stoppas och pengarna gå tillbaka till vården.
Hadžialić vill därför minska
konsultkostnaderna med 250 miljoner redan till nästa år. På frågan
om det verkligen går ihop är hon
tydlig.
– En miljard. Så mycket la den
moderatledda majoriteten på
konsulter förra året. Då är inte
ens konsulterna i investeringsprojekteten medräknade. Det är
därför inga problem att minska
kostnaderna med 25 procent. I
det ekonomiska läge som regionen står i just nu så måste vi göra
en prioritering och säkra att skattebetalarnas pengar används på
bästa sätt.

MILJÖ Naturen i Telegrafbergsområdet består bland annat av sällsynta växt- och djurarter.
För att bevara den fina naturen vid Telegrafberget väntas
kommunstyrelsen i november att
fatta beslut om att området ska
bli naturreservat. Telegrafbergets
naturreservat omfattar drygt 130
hektar mark och 9 hektar vatten och blir kommunens åttonde
naturreservat.
ooo

REGION Under parollen ”En generalplan för att korta köerna och
garantera vård efter behov” lade Socialdemokraterna i Region Stockholm fram sin oppositionsbudget för 2021. Kraftiga satsningar på
vården och minskade konsultkostnader är i fokus.Tyresö Nyheter fick
möjlighet att ställa oppositionsregionråd Aida Hadžialić mot väggen.

S-satsningar på jobb
och tillväxt

Kameror sätts upp
på otrygga torg

ooo

Konsulter för en miljard

Socialdemokraterna i Region
Stockholm har synts mycket den
senaste tiden med högljudd kritik mot moderatstyrda regionens
hantering av coronapandemin
och inte minst de höga konsultkostnader som uppdagats under
hösten. Aida Hadžialić är frustrerad.
– Människor har blivit starkt
drabbade av pandemin och hela
regionen har slutit upp bakom
vårdpersonalens insatser. Vi ser
att krisen blottat de problem som
regionen haft sedan länge. Moderaterna har under fjorton års tid
slösat bort stockholmarnas skattepengar på ständigt nya vårdmarknader och utförsäljningar
där affärintressen går före sjukvården. Regionen behöver en ny
riktning med ordning och reda i
vården, säger Hadžialić.
Hadžialić lyfter behovet av en
generalplan och ett nytt ledarskap för att korta köerna och
garantera vård efter behov. Den
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Aida Hadžialić är frustrerad över oordningen i vården.
FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

Konkreta satsningar i oppositionsbudgeten
310 miljoner ytterligare till akutsjukhusen. För att korta operationsköerna, stärka kvaliteten i vården och ger vårdpersonalen fler kollegor.
n En halv miljard extra till vårdcentralerna. för att stärka den nära vården. Det ska gå snabbt att få tid när du söker vård på din vårdcentral.
n 100 miljoner för en stärkt cancervård. Pandemin och de tillfälligt
avbrutna screeningsprogrammen har medfört att 1 600 stockholmare
har oupptäckt cancer. Vi tillför därför utökade resurser för att korta
köerna och införa mobil bröstcancerscreening som riktas mot de områden som idag har lågt deltagande.
n 90 miljoner i generell sjukvårdssatsning. Går till att bland annat behålla kvälls- och helgöppna vårdcentraler (husläkarjourer).
n

Trollbäcken:
Trollbäcken:
Philip
Stewén
Philip Stewén
072-469 50
50 74
74
072-469
Krusboda/Fårdala:
Krusboda/Fårdala:
Bo Furugård
Furugård
Bo
0705-85
98 44
44
0705-85 98
Jerry Svensson
Svensson
Jerry
08-712 50
50 21
21
08-712
Bollmora
Bollmora
Sara
Granestrand
Sara Granestrand
070-439
71 95
95
070-439 71
Östra
Östra
Mikael Fallmo
Fallmo
Mikael
070-592
85 92
92
070-592 85
S-kvinnor
S-kvinnor
Räty
UllaEija
Johansson
070-486
9936
90
070-531 19

Sammanlagt omfördelar Socialdemokraterna en miljard för att stärka
hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

ooo
Namnlöst-5 1
Namnlöst-5 1

2019-04-14 23:21:53
2019-04-14 23:21:53
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Påstå aldrig att vi inte har råd med kultur- och fritidsaktiviteter!

K

ulturlivet och fritidslivet är en del av samhällets
ekosystem. Det är unikt, sårbart och påverkar hela
samhället vid förändringar. Vi måste alltid se till att
budgeten för kultur- och fritidsaktiviteter hålls stabil och
intakt.
I Tyresö har Sverigedemokraterna, precis som i många
andra kommuner runt om i landet tidigare gjort tydliga försök att angripa kultur- och fritidsnämndens budget, vilket
oroar mig mycket.
Självklart kan det uppstå diskussioner när det pratas
om underskott, budget i balans, höjda skattesatser och
problem att hålla kvalitén i våra välfärdstjänster som förskolan och äldreboenden. När undermåliga förhållanden
under barns skolgång eller när våra äldres ensamhet och
utsatthet sätts i jämförelse mot en fotbollsträning, en
musiklektion, ett biblioteksbesök eller en bouleturnering,
ja då kan det ju låta lite banalt och som ett enkelt val.
Men glöm aldrig att kultur- och fritidsaktiviteter har
en avgörande roll för människors livskvalitet i livets alla

Det finns så
många goda
effekter av
ett gott fritids
och kulturliv.
åldrar. I en tid då vi står inför stora utmaningar stärker de
vår förmåga att rationellt och empatiskt hantera komplexa
orsakssamband och utvecklar vår inlevelseförmåga och
kreativitet. Dessutom ger de framtidstro, hopp och glädje.

Otjänligt vatten
Bostadsområdet Vinrankan på
Vendelsövägen i Trollbäcken har
sedan några månader drabbats
av otjänligt vatten ur varmvattenkranarna. Detta anmäldes till
Tyresö Bostäder som sa att vattnet var ofarligt och att det gick till
och med att dricka. Efter fortsatta
påstötningar från hyresgästerna
lade Tyresö Bostäder ansvaret på

kommunen, som frånsades sig allt
ansvar.
Tyresö Bostäder har dock
skickat personal att rensa avlopp
och kranarna, men likväl fortsätter eländet som pågått över sex
månader.
Nu bör kunnig personal ta över
frågan.
Edmundo Albornoz

Vattenprov.

FOTO: PRIVAT

Svar från Tyresö Bostäder:
Tyresö Bostäder kommenterar
inte enskilda fall men kan konstatera att kommunen tydligt informerat om att de har pågående
arbete som påverkat dricksvattnet i området. Vi beklagar givetvis det besvär detta orsakat våra
hyresgäster i aktuellt område.
Kommunen har också informerat om att vattnet inte är farligt

och kan drickas med rekommendationen att man spolar i några
minuter innan. Provtagningar
har visat att dricksvattnet är helt
ofarligt vilket även vår egen provtagning påvisat. Vi har därför inte
någon anledning att ifrågasätta
denna uppgift.
Maria Öberg
Vd Tyresö Bostäder

Att ge barn och unga förutsättningar för en meningsfull
fritidsaktivitet är en av grunderna till det goda samhället.
Att möjliggöra träffpunkter där någon ser en och någon
saknar en är trygghetsskapande. Att göra det möjligt för
idrotts- och kulturföreningar att hålla aktiviteter är främjande för folkhälsan. Det finns så många goda effekter av
ett gott fritids och kulturliv som vi lätt glömmer.
Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare
varandra, stärker och främjar demokratin, samt motverkar
kriminalitet och otrygghet. I en tid då demokratin behöver
stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha
hög prioritet i Tyresö kommun.
Med fokus på ökad, jämlik tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar och hög delaktighet från
föreningslivet och andra verksamma inom områdena hoppas jag att vi kan fortsätta att utveckla och hålla den höga
kvalitén i Tyresös ekosystem.
Katarina Helling (S)
Gruppledare kukltur- och fritidsnämnden

Uttalande antaget den 27 oktober 2020 vid årsmöte
med Föreningen Kulturcentrum Kvarnhjulet
Tyresöborna bör snarast få sitt
eget kulturcentrum. Sedan fem
år tillbaka har Föreningen Kvarnhjulet arbetat för att förverkliga
detta krav. De allra flesta föreningar med anknytning till kulturlivet har ställt sig bakom idén.
Stödet för ett nytt kulturcentrum
är mycket starkt
Hela kultur- och föreningslivet
i Tyresö, med tusentals medlemmar, saknar idag en gemensam,
fungerande mötesplats för att
kunna fortsätta med och utveckla
sin verksamhet.
Vi vill ha ett sammanhållet och
aktivt kulturcentrum med utrymme för utövande kulturskapare,
för aktivt deltagande tyresöbor i
en skapande gemenskap. Det ska
vara en aktiv plats för besökande
i kommunen och en stolthet för
dess invånare.
Det är välkänt att ett rikt kulturliv ger stora positiva hälsoeffekter, ett säkrare samhälle och
en bättre fungerande demokrati.
Ett rikt kulturliv utgör också ett
värn mot inskränkthet, nationalism och ett stöd för yttrandefrihet, mångfald och gemenskap.

Den svåra coronapandemin har
förstärkt ensamhet och isolering
bland stora befolkningsgrupper.
Ingen vet när pandemin är definitivt besegrad. Den är i sig ett hot
mot demokrati och öppenhet när
det inte längre finns fritt utrymme
för fysisk kontakt. Människor
behöver komma samman för att
återupprätta det värn för demokrati som behövs. Behovet av ett
kulturcentrum har dramatiskt
ökat under det senaste året.
Att bygga ett nytt kulturcentrum i Tyresö är ett stort och lockande projekt.
Samtidigt kräver det stora
resurser i investeringar och framtida drift. Det finns därför all
anledning att undersöka om här
finns samordningsmöjligheter
med andra verksamheter i kommunen. Det är väl känt att kommunen är i starkt behov av ett nytt
förvaltningshus.
Idén har väckts om att bygga
samman kulturcentret med ett
nytt kommunhus. Denna form
av samverkan har med framgång
prövats på andra håll i landet. De
som söker sig till kommunhuset

kan samtidigt få nära kontakter
med pågående kulturaktiviteter,
och de som besöker kulturcentret kan samtidigt inhämta information från eller göra ett ärende i
kommunhuset. Ett levande demokraticentrum.
Det var ingen tillfällighet att vår
förening fick namnet ”Föreningen
Kulturcentrum Kvarnhjulet”. De
nuvarande lokalerna i området
Kvarnhjulet ligger på kommunal
mark. Området ligger centrumnära (och blir alltmer centrumnära
när omgivningen bebyggs) Kommunalt ägande och drift innebär
sannolikt lägre kostnader än den
lösning som gäller för det nuvarande kommunhuset. Kommunen
skaffar sig rådighet över ett par av
de allra viktigaste funktionerna i
en kommun.
Tiden går. Förväntningarna
ökar. Behovet av ett kultur- och
demokraticentrum blir allt större.
Vi uppmanar kommunens ledning
att driva på det arbete som pågår
för att skaffa ett beslutsunderlag
och därefter ta de nödvändiga
besluten. Vi som arbetar för kultur och demokrati väntar otåligt.

Alla generationer ska ha plats för lek i parken!
I dessa coronatider då många
barn inte längre får träffa sina
mor- eller farföräldrar är det extra
viktigt att de utomhusaktiviteter
som finns inte är helt separata.
Sedan jag blivit mormor har jag
upptäckt hur fantastisk Tyresö
stadspark är med speciella områden för de små barnen, lite större
och de äldsta.
Man blir glad varje gång man
går dit och aktiviteterna inspire-

rar både barn och ungdomar till
lek och rörlighet.
MEN de äldstas aktiviteter saknas! Nu när boulebanan i Amaryllisparken i Lindalen ska flyttas
– varför inte lägga den närmast

Centrum på den tomma gräsplanen.
Då kan små barn se äldre ”leka”
och de äldre känna sig yngre när
de är med i samma lekpark.
Nybliven mormor

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
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Hot mot Tyresö gymnasium
SÄKERHET En händelse på Tyresö gymnasium fick uppmärksamhet
i nationell press under oktober. Polisen beordrade inrymning för gymnasiet på grund av ett hot mot skolan. Polisen satte snabbt insatser
både på skolan och mot hotet som man bedömde som trovärdigt.

Martin Lundell, skolchef för Tyresö gymnasium.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Det visade sig så småningom vara
ett falsklarm. Men för både elever och personal så var det ändå
omtumlande och togs på fullaste
allvar av både polis och skolledning. Tyresö Nyheter har pratar
med Martin Lundell som är skolchef för Tyresö gymnasium.
– Inrymningen gick överlag
bra, berättar Lundell. Skolans
högtalarsystem användes som
informationskanal under tiden
den pågick. Detta gjorde att informationen om att inrymningen
skulle göras samt vilka åtgärder
som skulle vidtas kom ut snabbt
till elever och personal.

Medvetenheten har ökat
Efter skolattacken i Trollhättan
har medvetenheten om liknande
händelser ökat i Sverige. Lundell
berättar att det på Tyresö gymnasium fanns färdiga planer inför
inrymningen.
– Ja, På varje klassrumsdörr
finns ett häfte, berättar han. Där
det finns tydlig information om
vad man ska göra vid en akut situation som en inrymning. Rutinhäftet fungerade mycket väl under
händelsen och var till stort stöd
för personalen.

Omtumlande
Allvarliga hot med inrymning som
följd är förstås omtumlande för
både elever och personal. Hur har
ni hanterat det?
– Kort efter det att inrymningen
var över så fanns psykologer från
den centrala barn och elevhälsan i
kommunen på plats, berättar han.
För att kunna stötta i första hand
elever men även personal. Även
skolans kuratorer fanns på plats
som stöd.
Samtalsstöd
– För att säkerställa att alla som
behövde samtalsstöd så fanns
psykologerna på plats även på
fredagen, dagen efter händelsen
samt kuratorerna besökte alla
klasser för att kunna lyfta frågor
och tankar som eleverna hade,
säger Martin Lundell.
– Gemensamma personalsamlingar genomfördes också för att
kunna fånga upp frågor och funderingar.
En utvärdering har genomförts
av händelsen som personalen har
besvarat för att kunna förbättra
rutiner och förutsättningar ifall
det skulle hända igen.

TRYGGHET Tyresö kommun har tagit krafttag för att göra kommunen till en tryggare plats. Med satsningar som ”tryggare Granängsringen”, bättre belysning, ökad kameraövervakning och införandet av
fältassistenter hoppas kommunen kunna göra just det.

Fritidsgårdar eller kameror
Även om hon inte vill peka ut
enskilda satsningar så lyfter hon

ett område som ofta glöms bort
i trygghetsdebatten. Som hon
beskriver som alltför polariserad.
– Det är som att det finns två
läger, menar hon. Ett som bara vill
ha fler fritidsgårdar och ett som
vill bara vill ha kameror överallt.
Det är inte så man skapar trygghet
utan det krävs en kombination av
massor med olika insatser.
– Något som väldigt ofta glöms
bort är vårt fantastiska föreningsliv i Tyresö, fortsätter hon. Föreningslivet har en jätteviktig roll i
trygghetsarbetet, både vad gäller
att fånga upp ungdomar, att skapa
meningsfullhet och bidra till kommunens utveckling.

Svårt utan föreningslivet
Anita Mattson är tydlig med att
utan föreningslivet, vare sig idrotten, kulturen eller andra föreningar, skulle trygghetsarbetet vara
mycket svårare.

Men trenden vände förra året
när gymnasiet visade en förbättring med nästan 7 miljoner kronor. Nu har kommunens andra
delårsrapport släppts och i år
beräknas Tyresö gymnasium för
första gången på många år göra
ett nollresultat, något som glädjer
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, Christoffer Holmström (S).

– Det är klart att det glädjer,
säger Holmström. Kanske inte
främst för resultatet utan för att
vi när vi nu har ordning och reda i
ekonomin kan börja titta framåt.

Möjligt att utveckla
Den goda ekonomiska utvecklingen gör att det nu är möjligt att
utveckla framtidens Tyresö gymnasium.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Arne Wilhelmsson, Trollbäcken
– Just nu läser jag Storkyrkan av
Caroline Krook. Har ingen speci
ell bok att rekommendera, men
dokumentärer i allmänhet är bra.

Ursula Rundin, Farmarstigen
– Jag läser just nu Klubben av
Matilda Voss Gustavsson. Jag
skulle vilja rekommendera Blod
rödare än rött av Arkan Asaad.

Gunvor Björe-Thorild, Centrum
– Just nu läser jag Meningen av
Johanna Ekström. Jag rekommen
derar biografin om Selma Lagerlöf
av Anna-Karin Palm.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, vill kombinera åtgärder
FOTO: TYRESÖ NYHETER
för att göra Tyresö tryggare.

– Vi ser föreningslivet som en
jätteviktig pusselbit, säger hon.
Både i deras dagliga arbete med
kommunen barn, unga och vuxna.

Men också som resurs, som till
exempel de föreningsvandringar
som kommunen har initierat.
ooo

Nya möjligheter på Tyresö gymnasium
GYMNASIUM Tyresö gymnasium har under många år kämpat med
stora underskott. Under 2016, 2017 och 2018 hamnade underskotten på mellan 7 och 9.5 miljoner kronor per år och länge såg det
mörkt ut för kommunens gymnasium.

?

Det satsas på
skolbiblioteken
i Tyresö. Vilken
bok läser du nu
och vilkenvill du
rekommendera?

ooo

Föreningar viktiga i trygghetsarbete
Kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S) ser att en kombinationen av åtgärder ger resultat
för trygghetssatsningarna.
– Vi behöver ha flera tankar
i huvudet samtidigt, säger hon.
Både hårdare insatser som ökad
kameraövervakning och mjukare,
förebyggande insatser som sociala insatser behövs. Det är omöjligt
att peka ut enskilda insatser som
viktigare än andra.
– Jag tycker också att det syns
i budgeten för nästa år, där vi satsar på bland annat bättre belysning och ökad kameraövervakning men samtidigt på fler fältassistenter och stärkt arbete mot
våld i nära relationer. Vi stärker
även tryggheten för äldre med
uppsökande verksamhet.

5

Tyresö gymnasium har sedan
det fria gymnasievalet infördes i
Stockholmsregionen haft en negativ trend för både ekonomi och
elevantal. Båda dessa menar Holmström att det går att göra något åt.
– Helt klart, det har Tyresö
gymnasium redan visat, säger
han. Båda trenderna har vänts
och förra året var det första gången på länge vi hade fler elever än
året innan. Jag är övertygad om
att vi kan höja Tyresö gymnasium
ytterligare och skapa ett ännu
bättre gymnasium.
ooo

Christoffer Holmström, gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens
ordförande (S).FOTO: TYRESÖ NYHETER

Birgitta Wikström, Brevik
– Nu läser jag Sista dansen av
Jansson. Jag rekommenderar
Arvet efter dig av Jojo Moyes.

Malin Lindström, Centrum
– Jag läser Väderkvarnen av Dean
Koontz och jag rekommenderar
Väggen av Pia Dellsson.
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Tyresös röst i Riksdagen

Välfärdspengar möjliggör
satsningar inom skolan
SKOLA Nu tilldelas skolan 3,6 miljoner från regeringens välfärdspengar. Pengar som styret, Tillsammans för Tyresö, (S, L, MP) riktat för att
rusta lärmiljöer och investera i böcker.

Totalt fick Tyresö våren 2020,
24,5 miljoner kronor i välfärdspengar från regeringen. Tidigare i
år fördelades 9,2 miljoner i Tyresös verksamheter och nu fördelas ytterligare cirka 9,3 miljoner
varav 3,6 miljoner alltså riktas till
Tyresös grundskolor.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp
vuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes &
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expan
derade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Lärmiljöer och hjälpmedel
Av de pengarna avsätts 3 miljoner för att stärka arbetet med att
tillgängliggöra skolans lärmiljöer
och inköp av hjälpmedel. En satsning som barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jannice
Rockstroh (S), är stolt över.
– Under alltför många år har
det underinvesterats i elever och
lärares arbetsmiljö. Jag hör allt

för ofta om bristande hjälpmedel
för elever i behov av stöd. Tack
vare välfärdspengarna kan vi nu ta
stora kliv för att stärka lärmiljöerna och öka likvärdigheten mellan
Tyresös skolor och alla klassrum i
Tyresös kommunala grundskolor
kommer att erbjuda en så kallad
basnivå av hjälpmedel, exempelvis skärmar, hörskelkåpor eller
tidshjälpmedel. Att tillgängliggöra lärmiljön innebär att vi ger
bättre möjligheter för alla elever,
även barn med funktionsnedsättningar, att få arbetsro.

Stärka utbud av böcker
Resterande 600 000 kronor kommer gå till att stärka skolornas
utbud av böcker. Ett utbud som

idag markant skiljer sig mellan
skolor i kommunen.
– Tillgången till böcker runt om
på våra skolor ser ganska olika ut
idag, och är generellt för låg. Nu
köper vi in fler böcker och säkerställer på så sätt både tillgång och
tillgänglighet. Därmed stärks likvärdigheten mellan våra skolor,
säger Anja Eklund, gruppledare
(MP).
– Vi vet att språket och läsningen
har stor betydelse för elevers kunskapsinhämtning. Det är en viktig
prioritering, kanske framförallt
för barn och unga som inte växer
upp med böcker omkring sig eller
får med sig läsvanor hemifrån.
Men alla elever gynnas av den här
satsningen, för läslusten är grunden till att vilja lära sig, säger Åsa
de Mander, (L) vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
ooo

P

å rasterna på Stimmets skolgård spelade vi nästan alltid bandy och efter skolan spelade vi bandy
på garageplanerna i Öringe. Vi spelade så mycket
bandy att man kunde känna igen sig i situationer som dök
upp igen och igen. När man lär sig någonting är ju det en
bra sak att det sitter i ryggmärgen, men all repetition är
inte positivt.
Att vi igen har stor spridning av covid-19 är inte goda
nyheter. Med Folkhälsomyndighetens tuffare restriktioner för bland annat stockholmsregionen, så påverkas såklart
”Att vi igen har stor
vi tyresöbor, men på olika sätt.
Vissa individer får arbeta hemispridning av covid-19
från de kommande månaderna
är inte goda nyheter.”
och andra får avboka kommande sociala aktiviteter, fester och
andra arrangemang. Några får åter igen ställa in sig på att
under en tid inte kunna besöka anhöriga på äldreboendet.
En del invånare påverkas mer i grunden, då de kommer bli permitterade eller uppsagda från jobbet. Många
företagare har över en natt blivit av med en stor del av
sin omsättning och riskerar konkurs. Vissa medborgare
riskerar att förlora en nära anhörig och andra riskerar att
själva bli svårt sjuka.
Som socialdemokrat är jag glad över att Tyresö kommun har förlängt sitt åtgärdspaket för Tyresös företag,
att regeringen lagt fram en budget där den förstärkta
a-kassan förlängs, samtidigt som resurserna till välfärden
dramatiskt ökar. Anledningen är ju såklart att regeringen
och samarbetspartierna försöker mildra effekterna av
pandemin. Detta är också spridda exempel på hur vi bygger Sverige starkare genom att
samarbeta och genom att hjälpa
”Precis som att ingen
varandra. Sanningen är ju att vi
enbart kan klara coronapandeklarar av att hantera
min genom att samarbeta. Preklimatkrisen ensam,
cis som att ingen klarar av att
så kan ingen själv
hantera klimatkrisen ensam, så
kan ingen själv hantera en panhantera en pandemi.”
demi. Vi kan rå på pandemin
ihop, men då behöver vi alla ta ansvar för den sociala distanseringen. Nu ska rekommendationerna följas och det
innebär att vi alla får lov att anpassa oss och göra avkall
på sådant som vi annars tycker om att göra.
Detta var också något jag lärde mig under all den tid
jag spenderade där på Stimmet med en innebandyklubba
i handen, nämligen att det nästan alltid är lagarbete som
leder till framgång. Detta gäller även corona. Sverige kan
klara detta, om vi arbetar ihop. Även om högerpopulister
påhejade av ryska pengar, vill göra gällande att Sverige
är på fallrepet, så är sanningen en annan. När vi svenskar arbetar tillsammans är vi oslagbara. Det gäller både i
idrott och i att hantera pandemier. Det vet alla som hängt
på Stimmets skolgård.
Mathias Tegnér

Anja Eklund (MP), Åsa de Mander (L) och Jannice Rockstroh (S).

FOTO: TYRESÖ NYHETER

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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Kumla skola renoveras
för 157 miljoner
SKOLA Undermåliga och slitna
lokaler och ett skolkök som gjort
sitt. När kommunens utredning
av Kumla skola stod klar var
listan på vad som behövde göras
lång. Nu reserverar kommunen
157 miljoner inför framtida renoveringsarbeten. Håller tidplanen
kan en omfattande ombyggnation påbörjas om ett år.

Kumla Skola som är byggd 1967
står inför stora renoveringsbehov.
Enligt en utredning som kommunen låtit göra är lokalerna så
slitna och dåligt anpassade efter
verksamheten att det i dagsläget
är svårt att bedriva en god undervisning. Kommunen gör vidare
bedömningen att en mängd teknisk utrustning som exempelvis kök, tak, fönster, stammar,
ventilationsaggregat är uttjänta
och behöver bytas ut. Kommunstyrelsen har därför beslutat att
reservera 157 miljoner kronor i
reinvesteringar i Kumla skola.
– Vi har länge sett ett ökat
behov inom förskola och skola,
vilket vi också påtalade under vår
tid i opposition. Det här gäller inte
bara i Kumla skola, utan egentligen alla skolor i kommunen. Det
är anmärkningsvärt hur Moderaterna när de styrde inte avsatte
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Stödpaket

FÖRETAG Tyresö kommun förlänger de stödåtgärder för lokala
företagare som sattes in i våras till
följd av coronapandemin. Stödpaketet innefattar bland annat
anstånd med fakturor, snabbare
betalningar från kommunen och
slopad avgift för uteserveringar
och torghandel. Stödpaketet gäller nu fram till och med den 31
mars 2021.
ooo

Mottagning
HÄLSA Tyresö har tillsammans
med andra stockholmskommuner och Region Stockholm kommit överens om ett uppdrag och
samverkan kring ungdomsmottagningarna. Överenskommelsen
ska bidra till at skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd
och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar.
ooo

Närodlat
FÖDA Kan en skola bli självförsörjande på sallad? Det tänker
Tomas Wiklund, köksmästare
på Krusboda skola, ta reda på
genom ett projekt med hydroponisk odling.

Kumla skola har stora renoveringsbehov. Nu avsätter Tyresö kommun pengar för renovering. FOTO: TYRESÖ NYHETER

pengar för löpande underhåll.
Nu ser vi i det politiska styret, S,
L och MP till att göra nödvändiga
och efterlängtade renoveringar
kan göras, säger Anita Mattsson

(S) kommunstyrelsens ordförande.
Tyresö kommun kommer nu
att gå vidare med att under titta
på hur en genomförandeplan av

ombyggnationen kan se ut. Förhoppningen är att kunna påbörja
renoveringsarbeten under hösten/vintern 2021/2022.
ooo

Ny belysning på Granängsringen
TRYGGHET Tyresö Bostäder förstärker belysningen i Granängsringen, med fokus på lekplatserna. Bakgrunden till förändringen
är synpunkter och idéer från
trygghetsvandringar med boende
i området. En av orsakerna till
förändringen är att belysningen
är viktig för att öka tryggheten
när det är mörkt ute.

Bostadsbolaget menar att det
finns en stor potential i att använda belysning för att lyfta fram
Granängsringens vackra naturkaraktär, ge en bättre rumslig
överblick och skapa trevligare
mötesplatser att vistas i när det är
mörkt ute.

Tomas Wiklund, köksmästare på
Krusboda skola vill se till att Krusboda skola blir självförsörjande på
sallat.
FOTO: PETER ERIKSSON

I Granängsringen finns områden som behöver bättre belysning.

– Att arbeta med bra belysning
och en trygghetsanpassad utemiljö är centralt i vårt trygghetsarbete.
– I Granängsringen finns områden som behöver bättre belys-

ning och lekplatserna är några av
dessa platser. Genom en förstärkt
och kreativ belysning med de liljekonvaljformade lamporna vill
vi skapa möjlighet för barnen att
trivas och leka ute även när det

FOTO: TYRESÖ NYHETER

börjar skymma. Första lekplatsen
är nu klar och resterande kommer färdigställas under hösten,
säger Maria Öberg, vd på Tyresö
Bostäder.
ooo

Kraftiga ökningar av bostadspriser i Tyresö
BOSTAD De senaste 12 månaderna har villapriserna i Tyresö sett en
markant uppgång på omkring 19 procent enligt senaste statistiken
från svensk mäklarstatistik. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter ligger nu på runt 48 000 kronor. Villapriserna är därmed uppe på
en högra nivå än under toppen 2017.

För bostadsrätterna är prisökningen något mindre dramatisk.
För bostadsrätter har priset
ökat med omkring 12 procent de
senaste 12 månaderna vilket gör
att det genomsnittliga kvadratmeterpriset just nu landar på 39 500
kronor. Detta är fortfarande en
bit under rekordåret 2017 då kvadratmeterpriset låg på omkring
41 000 kronor.

Enligt SVT kan prisuppgången
för villor har flera orsaker. En
förklaring kan vara de reserestriktioner som påverkar eventuella
utlandsresor eftersom när fler
tvingas tillbringa tid hemma blir
villa med trädgård en mer attraktiv
boendeform. En annan orsak kan
vara det tak på reavinstuppskov
som trädde i kraft den första juli.
ooo

Radhus i Tyresö centrum.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hydroponisk odling är odling
som är helt vattenbaserad och
ingen jord behövs. Du odlar i ett
fönster, på ett matbord eller på en
hylla. Det enda som krävs är vatten, ljus, näring och ett frö av det
du vill odla. Odlingen kan lämnas
i upp till två veckor utan att vatten
behöver fyllas på.
Nu har Tomas WIklund, köksmästare på Krusboda skola, köpt
in 2 hydroponiska odlingslådor
för att testa hur det fungerar.
Premiärgrönsaken som odlas
kommer att bli sallad och Tomas
berättar att han främst gör detta
projekt för elevernas skull:
– Framförallt vill jag testa detta
för att visa för eleverna hur enkelt
det är att odla och de kommer att
kunna följa ett frö till färdigt salladshuvud på tre veckor. Fungerar det bra tänker jag utöka
odlingen och målet är då att vi ska
bli självförsörjande på sallad, mer
närodlat går inte att få! Dessutom
lyfter det trivseln i matsalen med
levande ätbara växter runt om i
matsalsmiljön.
Tyresö Nyheter hoppas att projektet kommer falla i god jord.
ooo
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– Håller ni på att
döstäda?
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.

F

rågan är relevant och kommer från en av våra söner. Han
funderar över varför han får frågor om hans gamla skolarbeten ska sparas eller inte.
Nu är det meningen att det ska rensas på hyllorna, det som
vi inte har tagit itu med på alla år, men när pensionärstiden har
stundat, så ska det ske!
Skolarbeten, uppsatser, utlåtanden från skolan om både ditten
och datten, nu ska det väck ... pronto!
En hög för den yngre och en hög för den äldre, välj själva, kasta
eller spara. Spara innebär i detta nu, att kartongerna ska flyttas
härifrån och tas hem till det egna boendet.
Inte sen, utan nu, med en gång.
– Jajaja, vad ni tjatar, det är väl ingen panik, ni ska väl inte
bocka upp tofflorna i morgon?
Små flygplan, hemska lergubbar, emaljerade smycken, uppsatser och åter uppsatser, Min läsebok, Vi räknar matte och andra
läroböcker av varierande storlek och skick.
Minnen dyker upp från barnens olika tider, när det var roligt
att gå i skolan, när det var skit med skolan, välja inriktning, olika
ämnen innan det så småningom blev dags för gymnasiet.
Hem & skola, inlagor, ombyggnationer, regler, diskussioner
och skriftväxlingar med kommunen.
Det var många och hårda ordväx”… ett helt liv ryms
lingar, nu åker allt i sopcontainern.
i dessa krtonger ….”
Hockeycuper, fotbollsturneringar, sköta fiket på IP, koka korv och
mycket, mycket annat, det finns papper på allt. Snart ska ordet
”finns” bytas ut mot ”fanns”. Det känns som ett helt liv ryms i
dessa kartonger ämnade för kopieringspapper.
”Kommer du ihåg när Vaktis blev inlåst på muggen och” ... det
blir många pauser när man rotar i pappersluntorna. Dråpliga minnen, sorgliga minnen, glada minnen, minnen av alla de slag, det
har hänt mycket på alla dessa år. Ett drag av vemod blåser genom
rummet, ska vi verkligen göra oss av med allt detta?
Svaret är ja, det ska vi och det är nu det ska ske! Bilen knäar en
smula, papper är tunga grejer, kartong efter kartong lastas i bilen
och färden ställs mot återvinningen i Petterboda.
Med ett brak åker den första kartongen ner i containern som
är märkt med ”brännbart, papper, kartong o dyl”. Papper har vi,
kartong likaså, men inget ”o dyl”.
En suck av lättnad när kartongerna har dunsat ner i avgrunden
och ingen återvändo längre finns.
”Vi ska alla den vägen vandra” tänker jag och uttrycket ”döstädning” blir ännu mer tydligt.
När vi åker ut från återvinningscentralen känns det ganska
bra, bilen har återigen fin spänst i fjädringen och i huvudet dyker
den upp, ni vet den där sången som man alltid sjöng...
– Havet och skogen och alla blommorna, vi går på ängen, barfota du och jag, vi älskar Tyresö ...
Den sjöngs först med späda gossröster, senare spruckna målbrottsstämmor, för att sedan stämmas upp med grova basröster
på innebandymatcher för att psyka motståndarlaget.
Det var tider det, fort gick det och nu samlar nästa generation
på sig allt som en gång i framtiden ska hamna i en container,
märkt med ”papper, kartong o dyl”.
Lite av det gamla uttrycket ”cirkeln är sluten” snurrar i mitt
huvud.

Lyckad sam
på Fårdala
Det går undan när deltagarna
i TYDAs verksamhet tar sig an
morgonstädningen i stallet på
Fårdala ridskola. Inom loppet
av några timmar är spiltorna
rengjorda och fyllda med ny
halm. Tyresö Nyheter har
besökt en verksamhet som
nyligen även har blivit bok.
Klockan åtta är det samling i det
mysiga lilla K-märkta torpet mitt
på ridskolans gård. En värmande kopp kaffe hinns med innan
Daniel, Isak, Lena och Staffan tar
sig an dagens sysslor tillsammans
med stödassistenten Carina. Förutom den dagliga städningen av
stallet ingår bland annat ryktning
av hästar och andra stallgöromål i arbetsuppgifterna. Genom
ett samarbete mellan TYDA och
Tyresö ryttarförening jobbar
deltagarna här tillsammans med
stallskötare, ridlärare och ungdomar som går på ridskolan.
TYDA står för Tyresö Dagliga
Verksamhet och innefattar arbetsuppgifter och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
som av någon anledning inte står

till arbetsmarknadens förfogande
eller deltar i utbildning.
– Det bästa med den här verksamheten är att man kan utvecklas efter sina egna förutsättningar,
menar Carina Andersson som
arbetar som stödassistent inom
TYDA. Det här är ett riktigt jobb
vilket också gör det meningsfullt.
Lyckas man på jobbet så växer
självförtroendet och självkänslan.
Isak har nyligen anslutit till
gruppen och gillar att det är
många olika uppgifter.
– Det är kul att köra sopmaskin och att ta i med kroppen. Det
finns alltid något att göra så det
blir aldrig tråkigt, säger Isak.
Lena tycker det är kul att småprata med stallpersonalen och

Isak, Staffan, Carina, Daniel och Lena samla

uppskattar att ha bra jobbarkompisar.
– Alla hjälps åt vad det än handlar om; att rykta eller mata hästar
eller väga hö, berättar Isak.
Nyligen har det getts ut en bok
om verksamheten, där flera av

ooo

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på
010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

Arbetskamraterna Lena och
Isak hjälps åt

att sköta hästen Harry.

n
Isak hämtar in häste

Välkommen till ridskolan

PG: 90 06 03 – 2

Boken Välkommen till ridskolan är utgiven av LL-förlaget (lätt
lästa böcker) och handlar om Lena och hennes arbetskompisar
från Tyda dagcenter och eleverna från gymnasiesärskolan i Tyresö
som arbetar på ridskolan. Den beskriver lusten att arbeta och
vikten av att dela ett sammanhang och intresse med andra. Det
är en bok om kärleken till djur och om att våga, på sin egen nivå.
Författare är Wenke Rundberg och fotograf Erja Lempinen.

Inbunden
80 sidor
ISBN 9789188073907
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Hastigheten sänks
på Gudöbroleden

Trafiksituation som är på väg att förändras.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

TRAFIK Beslut har fattats att sänka hastigheten till 50 km/tim på
Gudöbroleden genom Tyresö.

Frågan har länge funnits på dagordningen och beslutet kommer
efter en utredning som kommunen genomfört. Framför allt
kommer fastigheterna närmast
genomfartsleden att få minskade
bullerstörningar. Beräkningar
visar att bullernivåerna kommer
att minska med 4 dBA.
– En hastighetssänkning på den
här sträckan för med sig många
fördelar, säger kommunstyrel-

sens ordförande Anita Mattsson
(S). Kollektivtrafiken kommer
naturligtvis att ha företräde, vi får
en högre trafiksäkerhet, minskade bullernivåer och utsläpp. Det
kan även innebära att trafiktätheten minskar om fler använder
sig av trafikmotet Vega istället för
Gudöbroleden. Genom åtgärden
ökar restiden med bara 30 sekunder från Skrubba till Gudö.
ooo

Uppsökande
verksamhet
ÄLDRE Nu kommer uppsökande
verksamhet igång i Tyresö kommun.

lade utanför torpet vid ridhuset.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

deltagarna finns med. Staffan och
Daniel tyckte det var roligt att bli
intervjuade.
– Jag blir glad och stolt när
andra säger att boken blev så bra,
säger Lena.
ooo

Socialdemokraterna i kommunen har under flera år försökt få
i stånd uppsökande verksamhet
till personer 80 år och äldre. Syftet med uppsökande verksamhet
är bland annat att tydliggöra vilka
insatser kommunen kan erbjuda.
En annan del är att vid hembesöken kunna ge råd gällande fallprevention och hjälpa till med att
bryta ofrivillig isolering.
– Äntligen kommer denna viktiga verksamhet igång, säger Susann
Ronström (S), vice ordförande i
äldre och omsorgsnämnden.
I vårt grannland Danmark har
det i många år varit lag på att

kommunerna ska erbjuda uppsökande/förebyggande verksamhet
två gånger per år.
– Forskningsresultat visar på
att uppsökande verksamhet gör
personer tryggare vilket i sin
tur resulterar i att äldre i större
utsträckning väljer ett mer självständigt liv, säger Ronström.
I Danmark har man även kunnat se att behovet av hemtjänst
och särskilt boende minskat då de
äldre vet att det finns ett skyddsnät när behovet av hjälp uppstår.
– Det är viktigt att kommunen
hittar en så kallad tyresömodell,
säger Susann Ronström.
Planering och förarbete är i
full gång och kommer starta upp i
början av nästa år.
ooo

Isak tillsammans med hästen Harry.

.
rry som ska bli ryktad

Lena och Daniel tar sig an spiltorna

i stallet.

Susann Ronström (S).

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Dags för konst
runda i Tyresö
KONST Tack vare kreativa lösningar kan tyresöborna även i år ta del
av den uppskattade konstrundan.

Konstrundan Tyresö är ett konstnärsdrivet årligt återkommande
evenemang som startades av 16
konstnärer i kommunen. Den första konstrundan hölls i november
2013 då de deltagande konstnärerna hade en gemensam utställning och under en helg öppnade
sina ateljéer runt om i kommunen.
På grund av den rådande pandemin kommer man i år att kunna
besöka konstnärerna i deras ateljéer via filmer som finns på hemsidan http://konstrundantyreso.se/
Där finns kortare filmer från de
deltagande konstnärerna. Vissa är

som ett reportage eller bildspel,
medan andra mer har formen av
en konstupplevelse. Dessa filmer,
som alltså ersätter de öppna ateljéerna, kan varmt rekommenderas. Den inspirerande och vackra
konstrundan via webben ger en
verkligt fin upplevelse.
På samma hemsida, samt på
Konstrundans Facebooksida och
Instagram, kommer det även gå
att ta del av den konst som skulle
visats på Tyresö slott. Så sätt dig
ner med en kaffe och njut av en
annorlunda konstupplevelse!

Tyresö torp
och gårdar
HISTORIA Följ med på en faktarik resa till de gamla torpen och
gårdarna i Tyresö med omnejd!
Bygdens historia berättas med
ett stort mått av kunnande av
Göran Magnusson och Anders
Brundin.

Torpens, gårdarnas och godsets
historia är tyresöbornas historia.
Hög som låg. Torpare, arrendatorer, indelta båtsmän, godsägare,
grevar, grevinnor – och självägande bönder.
Berättelserna om torpens och
gårdarnas folk kommer främst
från husförhörsprotokoll och
bouppteckningar i samband med
dödsfall.
De sedan länge döda och glömda människorna väcks åter till liv.
De laglydiga förekommer sparsamt i rullorna. Mer står att finna
om de som begick brott. Som stal,
rymde eller rentav mördade. Då
berättar efter-lysningarna i Allmänna kungörelser detaljer som
ger konturer. Som levandegör
både de misstänkta brottslingarna

och deras samtid. Detta samsas i
boken med en del skrönor och
rövarhistorier. Sådant som berättarna inte gjort sämre genom åren
– men där flydda tiders folk ändå
får träda fram.
Om de styrande – alltifrån
godsägare till majestätspersoner
– är källorna rikare. Inte minst
gör de sig hörda genom stränga
förordningar och kungörelser.
Dessa dokument ger besked om
det gamla stånds- och klassamhällets tuffa verklighet.
Med större kunskaper om sin

dåtid kan man bättre förstå sin
samtid. Och lättare spå sin framtid.
Boken ges ut i samverkan med
Tyresö hembygdsförening och
finns i bokhandeln, näthandeln
och där böcker säljs
ooo

Tyresö torp och gårdar
Författare: Göran Magnusson
     och Anders Brundin
Förlag: Kulturhistoriska Bokförlaget
Utges: December 2020
Omfång: 240 sidor, illustrerad
ISBN 978-1-87151-20-0
Kontakt förlaget: Ulf Heimdahl, red@kulturhistoriska.se
Hembygdsföreningen: Ulla Magnusson, magnusson.ub@gmail.com

oo o

FOTO: MARIKA AF TROLLE & JOHN LÖF

Dags att ställa om
Bli medlem på www.naturskyddsforeningen.se

Karlbergs torp.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Lundatösen som älskar Tyresö
BOK Josefin Roos kommer från Lund, flyttade till Stockholm 1999
och till Tyresö 2005. Hon arbetar som lektör och språklärare. Nu är
hon aktuell med sin nya bok Svartsvala som nyligen har getts ut.

Hur hamnade du i Tyresö?
– Det gick inte att få en hyresrätt
i Stockholm, jag försökte i flera
år och till slut dök den här upp i
Tyresö. Det kändes som en evighet att åka ut till Tyresö första
gången minns jag. Nu är jag så
glad att jag fick den, i Tyresö finns
precis allt man behöver. Varje dag
när bussen svänger in i kommunen från storstan så känner jag ett
lugn som inte finns i Stockholm.
Man kan bada, fiska, gå runt slottet, besöka djuren på bondgården
i Alby, promenera och tälta i Tyresta, allt är runt knuten. Dessutom
kan man gå på bio och handla,
simhall och sportplaner. Ibland
fiskar jag och en timme senare
sitter jag på bio. Tyresö är unikt
och fantastiskt.

– Jag debuterade 2006 med romanen Heliotrop. Sedan dess har jag
skrivit fem böcker till. Min senaste bok Om jag inte märks är en
ungdomsroman om en tjej i åttan
som försöker orientera sig i sin
sexuella läggning och i sin könsidentitet. Jag hade tidigare skrivit
om platser hemliga för läsaren,
och ville nu vara lite mer bekväm
och skriva om en plats jag känner väl, därför är den baserad i
Tyresö. Här finns en rad platser
som man känner igen, det var lättare att fiktivt röra sig i en verklig
miljö. Så jag gjorde samma sak i
min senaste roman, Svartsvala.
Den är helt baserad på platser
som finns i Tyresö. Här finns en
stark exilgemenskap av chilenare
som huvudpersonen Lucía tillhör.

Svartsvala är din sjätte bok, vill
du berätta lite om dina tidigare
böcker?

Lucía, huvudpersonen i Svartsvala, handlar om en kvinna som
får en hjärnblödning när hon är
26 och tappar sitt korttidsminne.
– Jag ville skriva om en människa
som inte är tillhörig, varken i tiden
eller i rummet. Det lever väldigt
många människor i Sverige som
känner att de varken tillhör den
plats de ursprungligen kom ifrån
eller den plats de lever på. Lucía
har en pappa från Kalmar men
hon känner sig ändå aldrig riktigt

Svartsvala är
Josefin Roos
sjätte bok.

Josefin Roos.

svensk, hon får inte ens vara lucia
i skolan som liten.
– Jag har intervjuat en mängd
människor i skrivandet av Svartsvala, mitt ibland oss lever personer som har flytt diktaturer, som
har haft en pistol mot tinningen
flera gånger, som har överlevt
koncentrationsläger. De jobbar
och lever här. Jag ville skriva
denna bok som en hyllning till alla
de vänner jag har som vet mycket
mer om vad tillhörighet betyder
än vad jag själv gör, hur viktig tillhörighet är för jagets utformning.
– Temat är omöjlig kärlek. Det
är en välsignelse och en förbannelse att få uppleva den sortens
kärlek. Och att få glömma den.

FOTO: SARAH CARLZON

Om man kan det. Och Lucía kan
ju det, hon och Neruda. Jaques
Werup skrev ”Jag har fått uppleva
dig, jag kan aldrig förlora dig.”
Men hon förlorar dubbelt eftersom hon både väljer bort honom
och glömmer bort honom.
Du har skrivit två böcker som
utspelar sig i Tyresö. Finns det
många intressanta litterära miljöer i Tyresö?
– Alla miljöer kan vara intressanta
om man bara skriver om dem på
rätt sätt. I Svartsvala finns skomakaren med, biblioteket finns
med, Tyresö slott, Tyresta. Det
är skönt när karaktärerna rör sig
inom sin hemmiljö, man kan bara

gå ut och titta på vilka blommor
som växer där eller vilken färg det
är på husen och vilket material de
är byggda av. I mina andra böcker
har jag fått skapa en egen värld.
Det är skönt att kunna luta sig
mot verkligheten. Jag älskar Tyresö och jag älskar att leva här, även
om jag nu tycker att det byggs alldeles för mycket på samma ställe
så att vi som lever i Bollmora blir
av med varje gräsplätt runtomkring oss. Det finns också en samhällskritik i Svartsvala om just
hur vi lever i ett alltför materiellt
och stressat samhälle där vi har
förlorat våra fundamentala livsbehov, avslutar Josefin.
Niklas Wennergren

Konstnärskolonin i Tyresö
Prins Eugen …
… besökte Anders Zorn i
Mora flera gånger under årens
lopp och i Zorngården hänger
fortfarande tre av prinsens
verk. Prins Eugen och Anders
Zorn lärde känna varandra i
Paris vid 1880-talets slut och
de hade fortsättningsvis ett
relativt nära umgänge. Zorn
har även målat prinsens porträtt och i Eugens konstsamling är han företrädd med ett
stort antal verk, merparten av
dessa är grafiska blad. Anders
Zorn besökte också Tyresö.
Då inbjuden av tyresögodsets
ägare Claes Lagergren som vid
tiden för första världskriget
samlade flera av sina vänner ur
den svenska kultureliten där.
Zorn intresserade sig för ljusets
spel över ansikten och kroppar
och som naket- och stoffmålare
har han närmast ingen överman. Som porträttmålare har
han därtill en sällsynt förmåga
att individualisera. Detta framstår tydligt i porträttet av drottning Sophia, prins Eugens mor,
som målades 1909. Drottningens porträtt är innerligt och
mjukt uppfattat, harmoniserat
i grå och vita toner. Det är därtill en okonventionell framställning av en drottning, som framstår vardaglig där hon avspänt
sitter lätt tillbakalutad i sin stol
med huvudet i ena handen.
ooo

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.

När prins Eugen Tyresö i augusti
1891 besökte Tyresö för första 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 Lagergren, 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 konstnärsvänner som också hämtade
många motiv till sina konstverk
här.

Denna målning av Tyresö kyrka från 1896 hänger på Zornmuseet i Mora.
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Tack och farväl
Vickan Sandell!

Victoria Sandells glada leende får vi inte se på Tyresövallen nästa år.
FOTBOLL Efter två lyckosamma
säsonger får Victoria Sandell
lämna Tyresö FF. Eller en och en
halv som hon själv säger. Den
sista blev ju som vi alla vet lite
rumphuggen.
– Ett riktigt år och ett coronaår kan man säga, säger Victoria
Sandell.

– Det är först nu som vi sätter
arbetssättet och det sätt som jag
vill spela fotboll på. Det hade varit
kul med ett år till, och verkligen
satsa på att ta oss till Elitettan,
men det blir det inte. Åtminstone
inte med mig som huvudtränare,
säger Victoria Sandell till Tyresö
Nyheter och hon sticker inte
under stol med att hon gärna hade
varit kvar i klubben lite längre.

– Jag hade gärna sett ett år till.
Vi har fått till en bra mix av rutinerade och unga spelare och en
bra rotationsträning med A-juniorerna och Anders Bengtsson. Det
är det man gärna ser att man hade
fått jobba vidare med.
Under ditt första år såg vi Alice
Bergström kliva upp och axla
manteln som lagets skyttedrottning och i år fick vi se Sara Frigren glida in som en av de tongivande spelarna. Vad finns det för
limit på dem i förlängningen?
– Vi ska inte lägga för stor press
på dem. Alice gör 14 mål i år, men
det skulle kunna varit mer. Hon
skapar väldigt många chanser
och för hennes del handlar det väl
om att bli den avgörande spelaren

FOTO: CLAUS MEYER

mot de bättre lagen om hon vill
högre upp, och hon har alla möjligheter för det.
– Då det gäller Sara Frigren
sticker jag ut hakan lite och säger
att hon är som Caroline Seger.
Sara kan pulsera matcher, styra
tempot från det centrala mittfältet och hon har en fantastisk
teknik. Sedan måste fysen, och
då framför allt närkampsspelet
bättras på och det gäller för hela
truppen, om man vill kliva uppåt.
Det råder inget tvivel om att
Vickan har lite svårt att släppa
sina guldklimpar. Att vara tränare i TFF innebär många gånger
att man kommer i kontakt med
många lovande spelare och det
finns redan ett antal som nått Allsvenskan.

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

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

– Det jag hade hoppats på är
att få arbeta mer med individuellt med forwards i avslutslägen,
medan Kicki (Bengtsson), Peter
(Thörnqvist) och Stefan (Asp)
hade fått jobba med de bitarna
som de är bra på.
– Tyvärr räcker det inte till med
bara tre träningstider i veckan. Då
behöver man lägga tiden på kollektivet.
Vad känner du dig mest nöjd
med efter den här tiden?
– Teamet har funkat så jättebra
ihop och vi slutar trea det första
året och tvåa i år, och det är den
bästa placeringen sedan den Allsvenska tiden som klubben gjort,
så det är väl placeringarna plus de
två segrarna i Victoria Cup.

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Finns det något ögonblick eller
någon match du tycker känns
extra speciell?
– Det var väl när vi slog ut Hammarby ur Svenska Cupen förra
året inför fullsatta läktare och
visar att vi verkligen skulle göra
bra ifrån oss i Elitettan. Även
matchen efter när vi håller ledningen mot AIK i 80 minuter men
förlorar på sluttampen, avslutar
Vickan.
Nu blir det till att leta nytt jobb
för Vickan och hon har naturligtvis siktet inställt på Allsvenskan.
Kvinnliga tränare är en bristvara
och endast två tränare i landets
högsta serie är kvinnor, så efterfrågan finns.
Niklas Wennergren

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40
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Nya friska tag

FOTBOLL Attention Haninge-Tyresö star Robin Carlén tar över efter
Victoria Sandell. Carlén har varit
i Tyresö FF sedan 2013 men har
sina rötter i Västergötland.
– Först och främst så gäller det
att ta till vara på det fina arbete
som gjorts tidigare. Det är ingen
slump att 2020 blev ett så framgångsrikt år och det vore dumt
att ignorera de bakomliggande
faktorerna. Å andra sidan kan alla
verksamheter alltid utvecklas och
jag tror att mitt arbetssätt kommer bli en bra injektion på den
punkten, säger han till klubbens
hemsida.
ooo

ST-cupen inställd

Lukas Herwig vräker sig fram vid ett av sina tre mål för Tyresö i matchen
mot Kärra.
FOTO: MICHAEL GÖTHE
HANDBOLL Tyresö Handboll och
Kärra HF möttes i dubbelmöte i
både Dam och Herrallsvenskan
på lördagseftermiddagen. Ett
både roligt och miljövänligt evenemang som säkerligen sparade
många mil i bussen för Göteborgarna. Tyresös damer var först
ut på banan och fick en bra start
mot de favorittippade Västgötarna. Tyresö höll ledningen till 20
minuter hade gått av den första
halvleken men sedan la Kärra in
ytterligare en växel.

Ni startade bra men sedan så
gick det snett …
– Ja det starten var jättebra och
Kärra är ett lag som är tippat
högre än oss i serien så det här är
inte ett oväntat resultat. Ändå så
blir man besviken när vi har börjat så bra, säger Tyresös lagkapten Fanny Norsten efter matchen.
De kom in i något slags momentum i slutet av den första halvleken …
– Vi åker på en utvisning och de
skärper sig, samtidigt som deras
målvakt börjar stoppa bollar.
Sedan hämtar vi oss aldrig förrän
i slutet när de byter in sin andra
sexa, då kommer vi lite närmre.
Kärra höll Tyresötjejerna på
ganska behagligt avstånd på 4-5
mål och gick i och med segern
upp i serieledning. Tyresö dalade

Frida Höglund var svårstoppad och tillsammans med Anika Näräkke
Tyresösbästa målskytt.
FOTO: MICHAEL GÖTHE

däremot ner mot det förhatliga
nedflyttnigsstrecket.

det längsta strået, berättar Henke
Lundvall.

Före matchen låg ni när kvalstrecket. Nu ligger ni nära det
undre kvalstrecket …
– Ja det är så pass tidigt i serien att
en förlust eller vinst gör att man
åker jojo i tabellen. Hittills så är
det egentligen bara mot OV som
vi borde vunnit. Den här matchen
räknas inte till dem som vi borde
vinna och jag tycker vi är nära och
gör det bra ändå. Problemet är väl
skyttet och det är väl jag och Olivia (Svalstedt) som är skyldiga till
det i första hand, avslutar Norsten
med självransakan i rösten. Bästa
målskyttar blev Anika Näräkke
och Frida Höglund med fem mål
var.
För herrlaget gick det något
bättre, men för ett lag som i
omgång efter omgång får stryk
med uddamålet blir det naturligtvis tjatigt. Tyresö ledde och hade
kommandot i matchen i 52 minuter. När det var åtta minuter kvar
så tog Kärra ledningen för första
gången och efter det släppte dem
den inte.

Sliter det på gruppen?
– Jag försöker tänka tillbaka på
säsonger där man fått mycket
stryk ofta och vilken som varit
mest lik, men jag kan inte riktigt
hitta någon. Där har det varit att
var tredje förlust varit ganska
klar, men så är inte fallet i år. Vi
har kunnat vinna varje match, förutom premiären mot Anderstorp.
Dessutom är det lite tuffare i år
eftersom tre lag åker ur.

En ny tung uddamålsförlust …
– Ja, det var en bra första halvlek och en mindre bra andra om
man säger så. Vi hade ju grepp
om matchen, det vill jag påstå
men sen kom de ikapp och drog

Nästa match möter ni Vinslöv,
ett annat av lagen i botten. Är det
de som har pressen på sig?
– Ja programmässigt så har vi dragit lagen på den övre halvan i inledningen vilket gör att nu kommer vi
möta dem vi slåss med i botten.
Dessutom vänder ju serien mot
dem lagen också så november,
december och januari är väldigt
viktiga månader, avslutar Henke.
Bästa målskytt blev som vanligt Jesper Johansson som satte
12 mål och Fredrik Hellgren som
gjorde 8 kassar. Nästa hemmamatch för Tyresö Handboll är i
Damallsvenskan (Sön.15/11) mot
Kroppskultur från Uddevalla.
Herrlagets nästa hemmamatch
dröjer till lördagen den 21 november mot Lindesberg.
Niklas Wennergren

FOTBOLL Attention Haninge-Tyresö starTyresö FF tvingas ställa
in ST-cupen 2020. Ända sedan
början av 80-talet har man traditionsenligt spelat inomhusfotboll
i Tyresöhallarna. Det har varit lika
säkert som skinka på julbordet.
På grund av den rådande pandemin kommer dock årets upplaga
att ställas in. I en kommuniké på
klubbens hemsida meddelar man:
”Under lång tid har vi bollat med
massor av olika uppslag och idéer
för hur vi ska kunna genomföra
ST-cupen under de omständigheter vi befinner oss i. Tyvärr finns
det inte någon praktisk möjlighet
för oss att kunna garantera att vi
på ett säkert sätt kan genomföra
turneringen och för första gången
sedan början på 80-talet kommer
hallarna i Tyresö gapa tomma och
mängder med fotbollsspelande
barn och ungdomar i Stockholm
får vänta ytterligare ett år på att
få uppleva fantastiskt roliga dagar
tillsammans med oss.”
Tråkigt för alla tyresöbor. Inte
minst handeln i Tyresö centrum
som drar stor nytta av de cirka
50 000 åskådare som följer sina
lag.
ooo

Din Lokala Pool & Spa Butik
Tyresö

Varmt välkommen till oss !
Antennvägen 4
Spabad för omgående leverans !

pooly.se
Vard 11 – 18

Poolservice
08 409 409 02

Lör 10 - 14
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

TIPSPROMENAD
14/11, kl 11–13. Alby friluftsgård
och gå promenaden runt tvåkilo
metersslingan och lär om Tyresös
historia. Samling vid bastun. Gratis.
Arr: Tyresö hembygdsförening.

Hur blev pensionärslivet?

BIO
15/11 och 18/11, kl 18–20. Bio
Forellen visar filmen Honest Thief
med bland andra Liam Neeson.
Entré 80 kr. Arr: Tyresö filmförening.

Med stövlar fulla av
blodiglar

NATURGUIDNING
19/11 och 21/11, kl 13.30–16.30.
Vandring in i Tyrestaskogen. Sam
ling busshållplatsen Nyfors kl
13.30. Gratis, föranmälan till tyre
so.se/biljetter. Arr: Tyresö kommun.
MATINÉ
22/11, kl 13–14.30 visar Bio Forel
len Djuragenterna. Agenten Victor
Willis är toppspionen hos Secret
Service, men han är inget vidare på
att följa order. Från 7 år. Entré 60 kr.
FÖREDRAG
24/11, kl 18.30–19.30. Föredrag
om konstnären John Bauer av
Carina Rech från Waldemarsudde.
Plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet
hus B. Fri entré men föranmälan till
tyreso.se/biljetter. Arr: Tyresö kom
mun och Tyresö konstförening.

De tre programmakarna Lena Hjelmérus, Ann
Sandin-Lindgren och Catarina Johansson
Nyman reflekterar över hur pensionärslivet
har varit sedan de gick i pension våren 2019.

Blev det som de trodde? Vilka farhågor hade
de? Måste man anpassa boendet? Vad tycker
de är bäst med pensionärslivet?

Nytt gym i
Trollbäcken

”En blatte” som blev
Tack och farväl
polis
Vickan!

ORANGE DAY
25/11, kl 18.30–19.30. Sociolo
gen och författaren Carin Holmberg
berättar om sambandet mellan våld
mot kvinnor och våld mot familjens
djur. Ett samband som få känner
till. Plats. Biblioteket i Tyresö centr
um. Fri entré, men föranmäl dig hos
sanna@tyresokvinnojour.se Arr:
Tyresö kvinno- och tjejjour.

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/

Anders Söderqvist berättar om sin händelserika tid i samband med FN-uppdraget i fanérfabriken i det pyttelilla riket Bhutan. Här hade
han det delikata uppdraget att göra en säkerhetsmanual till arbetarna som inte ens hade
skor! Levnadsstandarden i landet skilde sig en
hel del från vår och upplevelserna var många.
Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

HITIO GYM, nytt träningscenter i Trollbäcken. Ett gym för hela familjen, det är ett nytt
koncept som enligt uppgift ska innehålla det
mesta i träningsväg. Japaninspirerat, baserat
på kampsport, men även ett ”vanligt” traditionellt gym. Ivan Melin och hans medarbetare
slår upp portarna inom kort. Varför är det så
viktigt med träning och hur ska vi hitta det
som passar just för oss? Programledare: Lelle
Wiborgh.

Kriminalinspektör Thomas Martinsson berättar för Ann Sandin-Lindgren hur det var att
växa upp i Sverige med en pappa från Afrika.
Kände han och brodern av någon rasism på de
ställen de bodde? Hur var det att som en av
de få mörkhyade börja som polis? Hur ser han
på BLM och förekomsten av strukturell rasism
inom polisen?

Bästa lekkamraten
var grisen Tjolanta

Irenes dröm är en
bostad i BoAktivthus Politikens roll vs
arkitekturen

Hur var det att bo i ett torp mitt i skogen på
1950-talet? Vad lekte man? Fanns det lekkamrater? Var det långt till skolan? Vad åt man?
Hade man husdjur? Iris Johansson samtalar
med Gunnel Agrell Lundgren om sitt liv på torpet, där bästa lekkamraten var grisen Tjolanta.
Hon berättar också om man och barn och husbygge i Trollbäcken.

Tänk att få gå i badrocken genom vinterträdgården till poolen och gymmet och sedan sätta
sig vid ett cafébord utanför sin lägenhetsdörr
med en god bok i handen eller i samtal med en
granne. Ute yr snön och det är minusgrader. Det
här är Irene Anderssons dröm. Hon är besviken
på alla turer kring detaljplanen för Apelvägen.
Catarina Johansson Nyman intervjuar.

Victoria Sandell lämnar Tyresö FF efter två
framgångsrika säsonger. Här ger hon sin syn
på tiden i TFF och hur hon upplevt sin tid här.
Vi vill också passa på att tacka för att du alltid
varit så tillmötesgående, givmild och glad. Vi
önskar dig all lycka till i framtiden, men hade
önskat att du kunnat stanna en stund längre.
Programledare: Niklas Wennergren.

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 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

Ska politiken bestämma över arkitekturen?
Vad händer när medborgarna tycker att det
byggs för mycket eller för fult? Och hur kan
man göra då? Och vad kan Tyresö lära sig av
detta? Catarina Johansson Nyman besökte ett
seminarium där dessa frågor diskuterades.
Även en tyresöpolitiker, Anki Svensson (M)
fanns på plats.

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 24
november 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fotot taget från Fatburen mot Holländartorpet..

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Greta!
Förra bildgåtan föreställde
Medley simhall vilket Greta
Johansson på Bollmoravägen lyckadeslista ut.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen
den 8 november 2020.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FÖRE
DOMINI

BOXARNA
OS-GREN

BOXARNA

NIKEVÄSKA
FRÅGA 1

TRÖJA

Ö

LITEN NÖT

KARLERIK

GÅR UPP

SKID
ÅKARE

BYGGDES
VASA AV

TJEJ

FÖRORT TILL
MALMÖ

DATOR
TOMO
GRAFI
TOA

TAUBE

KÖ

HAVS
FÅGEL

OCH

SKREV
BACH

SKÅP

ODLAS

FÖRE
MASTER’S
VOICE

KAN GÖRA
DIG TILL
MILJONÄR

SITTER
FINSKORNA
PÅ

AS

FÖLL

TIGER

BOSSE

SLUMP
SPELET

VINST
UTAN
MATCH

YTTRIUM

MEN

SAKNAR
SIN MAN

RULLOR
SLUT

TVÅ I
SLALOM

KONSTRUKTÖR:

MUSIK
GRUPP



RINK
UNDER
LAG

UTSKOTT

LUFT
BOLAG

PIGAN I
KATTHULT

”LÖN” FÖR
GAMMAL?

RYSK
TV-KANAL

DEL

CLAUDIA
CARDINALE

SAKNAR
KÄNSLOR?

VILL VI HA
I KASSAN

SÄGS
VARA GLAD

ÅTRÄD

ANDRA
KAM
MAREN

KOMMUN
PÅ ÅLAND

EMMA

F
H
F Ö R A R
F A K I
S
A T P
H I
S T U M
T O R
F Ö T T E
P O S T

SPÖDAM

OGIFTIGA

FRÅGA 2

OS I OSLO

TALAR
BUR
SPRÅK

NORSK
POPGRUPP

FALL

TRAVBANA
FALLER
PÅ KIND

PROBLEM

FISK

TRE LIKA

RIT
ÖMTÅLIG

BOSSE

PARTI

PRONOMEN

FÅR
BAGAR
ELEV

BRA
BETYG
LITEN I
MATEN

FAST

ÄR ALBY

VACKER

UPP
STÖTNING

UTSER

KROPPS
DEL

SJUNGER I
DALARNA?

NÄST
SIST

JUST

LUSTEN

ENTAL
FIGUR I
SJUMILASKOGEN

SPETS
PÅ
SPETS

NATRIUM

FÖRE
KLAV OCH
PUNKT

IRDIUM

MJUK

1:a: Anita Burman, Bollmoravägen.
2–5: M-L Larsson, Lindalsvägen.
Barbro Nordlöf, Sikvägen.
Lars Eriksson, Borevägen.
Inger Wolf Sandahl, Maria Sofias Väg.

PRIS
LISTOR

PÅ DÖRR

ORT VID
ROTTNAN

GÖR
PRAKTIKANT

GÖR TIDEN

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2020

HAR MÅNGA
BLAD

RETFULLA

HAR GOM
PUBLIK

NYSILVER

HAR
HÖGA
KLACKAR

BRÖSTA
SIG

VAK

SKYFALL

KONSTRUKTÖR:

GLADA

HALLOWEENFRUKT

UTMOT
SATS

BILD PÅ ETT AV TYRESÖS GAMLA TORP
HÄMTAD FRÅN TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV.
FRÅGA 1: VAD HETER TORPET? FRÅGA 2: VAD FINNS PÅ PLATSEN IDAG?

KANADE

BELGISK
ORT

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
24 november 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7, 2020”.

GRATIS I
BADHUSET?

SLÅS

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

GADD

DETEKTIVGÖRA

Kryss nr 7

VAGN

HÅLL
TYST!

BANK

S A B
A R A
S A K
L
A
Ä
L A X
L B A
E
Y R E
K
W C
O T T

KORT ID

S
P
B I
G
G
G L I G
R E R
Ä D
A
Å K
S
M A
T
A I R
R N A
K O D L

TIMER

N
N
F O R A
D I S E T
K U
N
I S T O R
R
N K A
O X I E
T R O S S
R
Ö
E
S Ö B O R
K A L V
K A L L A
E R I E T

DEL

STÅL
FÖRETAG

VOLVO
PV 444

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 6, 2020.
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Alla helgons dag och halloween
– tradition och modernitet
KYRKA Under den gångna helgen har många av oss tänt ljus på en
anhörigs grav. Andra har dekorerat med pumpor på balkongen och
hängt upp spökliknande attiraljer vid ytterdörren. Det är dags att reda
ut begreppen kring Allhelgona-helgen.

Allhelgonadagen är en av de
äldsta kyrkliga helgdagarna
som vi känner till i Sverige. Den
finns omnämnd redan vid slutet
av 1100-talet i Vallentunakalendariet och i äldre Västgötalagen
från ungefär samma tidpunkt.
Halloweenfirandet är ett modernt
fenomen i vårt land och finns
omnämnt först under 1950- och
1960-talen.
Kalendariskt infaller Allhelgonadagen alltid den 1 november.
Den kyrkliga helgdagen Alla helgons dag firas den lördag som
infaller mellan 31 oktober och 6
november, ett beslut som fattades
av riksdagen 1952. Samtidigt blev
dagen allmän helgdag. Det råder
olika uppfattningar i Sverige om
vilken dag halloween ska firas på:
den 31 oktober eller dagen före
alla helgons dag. Halloween har
sitt ursprung i Irland och Skottland och firas framför allt i engelsktalande länder.
Inte förrän i slutet av 1990
började firandet av halloween

uppmärksammas av svenska
tidningar och av detaljhandeln.
Svenska Köpmannaförbundet tog
1997 beslut om att försöka införa
detta som en ny tradition för att
stimulera handeln i Sverige. Det
svenska halloweenfirandet kan
nu ses som etablerat och har
blivit en stor inkomstkälla för
affärskedjorna. Till traditionen
hör maskerader men framför allt
är halloween ett tillfälle för barnen att bjuda på ”bus eller godis”.
Alla helgons dag är en kristen
högtid och temat i högtiden är
universellt: döden och minnet
av de döda. I vår tid tycks högtidens betydelse växa, att döma av
de många besöken och utsmyckningar på gravplatser runt om
i landet. Cirka 50 000 personer
besöker Skogskyrkogården i Allhelgonatid.
Levande ljus lyser också upp
kyrkogårdar och begravningsplatser i Tyresö. Här finns två kyrkogårdar och en begravningsplats; i
Lindalen ligger Bollmora kyrko-

Kyrkogården i Lindalen i Allhelgonatid.

gård; vid Tyresö kyrka och slott
finns Tyresö begravningsplats.
Här finns också en minnesplats

FOTO: IRENE PIERAZZI

för anhöriga som vilar på annan
ort. Vid Tyresö kyrka finns en
mindre kyrkogård från 1600-talet.

Vi
Vi utför
utför service
service på
på
alla
alla bilar
bilar –– även
även USA
USA
och
och transportbilar
transportbilar

Tyresö kyrka och Bollmora kapell
är också öppna för ljuständning.
ooo

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

Lördagsöppet
25 april
10–149
NOKIAN
HAKKAPELIITTA

Checka
Checka in
in på
vårt däckhotell
däckhotell
vårt
säker och
och bekväm
bekväm
––säker
förvaring av dina hjul
förvaring
hjul

BILVERKSTAD
BILVERKSTAD

Radiovägen
Radiovägen4,4,Tyresö.
Tyresö.Tel
Tel08-742
08-74271717272

Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
Lördagsöppet
17 okt –28 nov kl 10–14
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