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Välfärdssatsningar
n Pandemin har präglat året men också många välfärdssatsningar 
i Tyresös verksamheter. Med bland annat höjd skolpeng, satsning-
ar på kulturskolan och upprustning av lokaler stärks kommunens 
förmåga att leverera välfärdstjänster. Se till att detta fortsätter 
även kommande år. Ledare, sid 2

Förbättrade skolresultat
n Viktiga satsningar i skolverksamheten har genomförts och 
skolresultaten är nu de bästa på fem år. Men det räcker inte. Vår 
vision är att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. Barn och 
ungdomar ska ha alla möjligheter att lyckas. Oavsett var du bor 
eller vilken skola du går i. Debatt, sid 4

”Människan är 
viktigast. Vi vill 
ha en atmosfär 
som har högt  
i tak.”
Miguel Malaguti, sid 10

Julstämning i Tyresö
n Lagom till första advent tändes 
kommunens julbelysning upp runt 
om i Tyresö. Under högtidliga former 
firades det vid Granängstorget med 
julfika och uppträdande av Tyresö 
musikklasser.

Kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson (S) talade och vände 

sig direkt till alla de förskolebarn 
som bjudits in. Mattsson pratade om 
om julens intåg och att hon hoppades 
att julbelysningen skulle bidra till 
att det blir fint och mysigt.

Eftermiddagens höjdpunkt var 
dock Molly och Belle från Ringens 
förskola som tillsammans tände den 

jättelika julkulan som nu pryder 
Granängstorget. Samtidigt tändes 
också all julbelysning upp i Tyresö.

Kommunen hoppas nu på en ny 
årlig tradition. Tyresö kommun har 
i år satsat extra mycket på julbelys-
ning med fokus på Granängsringen, 
Krusboda torg och Alléplan. Sid 5

Anita Mattsson (S) ser på Molly och Belle från Ringens förskola tände den jättelika julkulan vid Granängstorget. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vaccinera dig om du 
kan – då minskar 
smittspridningen.

Ännu ett år är snart  
till ända. Julen står  

för dörren och det gör  
säkert snön också. Kyla  
har vi fått smaka lite på.

Det nya året betyder 
nya nummer av Tyresö 
Nyheter . Det stöd tidningen 
fått från er tyresö bor under 
året har betytt mycket. 

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

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Nattvandrare
n Trygghetsvandringar har 
startat i Krusboda. Som 
mest har 18 personer delta-
git. Sid 3

Tvärförbindelse 
Södertörn
n Tvärförbindelsen har disku-
terats under flera decennier 
och är nu fullt finansierad i 
Trafikverkets plan. Sid 6

Julmarknad 30 år
n Bildreportage över årets 
julmarknad vid Prinsvil-
lan. Sid 8–9

Jazz i Tyresö
n Efter att ha satt verksam-
heten på coronapaus är nu 
Tyresö Jazz & Blues Club 
igång igen. Sid 11
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Noterat

Året närmar sig sitt slut och det kan kon-
stateras att även 2021 blev ett år präglat 
av pandemin.

Smittspridningen tog ny fart och fler restrik-
tioner påverkade våra liv i början av året. Men 
i takt med vårens intåg och att vaccinationerna 
kom igång kunde livet i viss mån återgå till det 
mer normala. Men pandemin är inte över. De 
senaste veckorna har visat att viruset fortsatt 
påverkar oss. Oron för att nya mutationer ska 
spridas växer. Men det vi nu vet är att vaccinet 
ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död. 
Därför är det nödvändigt att andelen vaccine-
rade ökar och att fler får möjlighet att ta den 
tredje dosen.

I Tyresö har Socialdemokraterna, Liberalerna 
och Miljöpartiet fortsatt göra viktiga satsningar 
på välfärden. Det var många som tackade väl-
färdens hjältar när pandemin var som värst. 
Men viktigare än våra tack, är att politiken tar 
ansvar för att ge verksamheter inom vård, skola 
och omsorg de allra bästa förutsättningarna att 
fullfölja sina uppdrag.

Efter år med sjunkande skolresultat, så 
börjar nu resultaten av satsningar att märkas. 
Tyresös grundskolor har gått från 18 miljoner i 
underskott i till en budget i balans. För att nå dit 
har skolpengen ökat. Fler behöriga lärare finns 
nu i skolorna och för barn med Neuropsykia-

triska funktionsnedsättningar (NPF) har verk-
samheten utvecklats. En ny resursskola med 
behandling har öppnats, elevhälsan har byggts 
ut. Dessutom serveras Tyresös elever en KRAV-
certifierad skolmat.

Tyresö är på många sätt en trygg kom-
mun. Men det är viktigt att inte blunda 
för de problem som finns. Därför var det 
bra att Socialdemokraterna tillsammans 
med sina samarbetspartier beslutade om 
en plan för att minska kriminalitet bland 
unga.

Insatser ska göras för att motverka tidig rekry-
tering och samverkan mellan polis, socialtjänst 
och skolan ska till. Planen är en början på en 
heltäckande brottsförebyggande strategi som 
också har som ambition att stärka det brottsfö-
rebyggande arbetet.

När jultomten kommer i år kan Socialdemo-
kraternas Anita Mattsson berätta att Tyresö sla-
git in på en väg där det ska vara ordning i kom-
munens finanser och våra gemensamma skatte-
medel ska användas till det som är det viktigaste 
nämligen våra barn och ungas skola och våra 
äldres omsorg. Den gamla devisen ”Stolt men 
inte nöjd” kommer väl till pass.

ooo

Ett år präglat av pandemin men också av välfärdssatsningar i Tyresö 
är snart till ända. Ännu ett år med ett mycket gott ekonomiskt resultat 
kan läggas till handlingarna. Och detta utan stora besparingar. Tvärt 
om. Skolpengen har höjts och andra satsningar inom välfärdsområ-
dena bygger Tyresö starkt för framtiden.

När kommunfullmäktige härförleden hade att fatta beslut 
om en måltidspolicy verkade diskussionerna aldrig vilja ta 
slut. I över en timme pågick en närmast obegriplig debatt. 
Främst Moderaterna kunde inte låta bli att gång efter gång 
efter gång begära ordet och ondgöra sig över ett dokument 
på fyra sidor. Ett dokument som på ett tydligt och övergri-
pande sätt ger medborgare och verksamheter vägledning i 
vad som kan förväntas och vad som ska göras inom mål-
tidsverksamheten. Några punkter innan hade beslut fattats 
om kommunens investeringsprogram som för nästa år är 
över 900 miljoner kronor. Det klarades av på 47 minuter. 
Där ser man var Moderaterna prioriterar att lägga sitt krut..

ooo
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Konst i Tyresö

Konstverket Flykt av Mats Åberg 
finns vid Siklöjevägen och tillhör 
bostadsrättsföreningen Rödingen. 
Verket är från 2014.

Kommunfakta: Vaccinkaoset fortsätter
Det börjar likna en tradition. Region Stockholm misslyckas med vaccinationsarbetet 
och de styrande blågröna politikerna skyndar sig ut och skyller på statliga myndig-
heter och regeringen. Trots att alla är överens om att det behövs ökad vaccinations-
grad för att skydda mot en ny smittovåg så misslyckas regionen. Och det är inte 
bara våra äldre som inte får sina doser. Även ungdomar drabbas. Att 12–15-åringar 
ska vaccineras har varit beslutat sedan i september. Det finns regioner där mer än 
60 procent i åldersgruppen är färdigvaccinerade. I region Stockholm är 15 procent 
är färdigvaccinerade.

Andel vaccinerade bland ungdomar

Källa: Folkhälsomyndigheten

Sverige Region Stockholm
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I Tyresö finns sedan tidigare 
hundrastgårdar i Wättinge och 
Sofieberg. Den nya hundrastgår-
den föreslås ligga i Tyresö strand 
i en grönyta mellan Pilvägens för-
längning och Målarprinsens väg.

Dialog med närboende
Kommunen skriver också i beslu-
tet att en dialog med närboende 
ska genomföras innan slutlig pla-
cering och utformning fastställs. 
Vägledande för lokalisering har 
bland annat varit att det ska gå att 
nå till fots och placeras i närheten 
av områden där egen tomt saknas.

Plats för lek
Mikaela Stenström berättar mer 
om bakgrunden till initiativet:

– Jo men vi skaffade en Malti-
poo 2019 och märkte hur hund-
möten bara blir jobbiga och 
potentiellt farliga i koppel. När 
man hittar lekglada hundkompi-

sar så vore det ju fantastiskt att 
kunna leka loss en stund tillsam-
mans på en plats utan bilar och 
vilda djur. Mitt förslag handlade 
också om att rastgården skulle 
vara tvådelad, så det hoppas jag 
att den blir! Då kan man dela upp 
stora/ små hundar eller separera 
tikar som löper eller så.

Roligt och spännande
Hon berättar vidare att hon ser 
fram emot att få en hundrastgård 
i området:

– Det känns så roligt och spän-
nande, många jag träffat har 
uttryckt att de känner att det sak-
nas en rastgård häromkring, med 
tanke på hur många hundar vi har 
här i Strand. Så jag är verkligen 
glad och förväntansfull! Jag tän-
ker vara där dygnet runt med min 
Malte! Nä, jag bara skoja, men det 
ska bli väldigt kul!

ooo

NYHETER

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

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 

kontakta oss:
Trollbäcken:

Philip Stewén
072-469 50 74

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

Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Trygghetsvandringar  
i Krusboda
TRYGGHET Under sommaren bör-
jade några föräldrar i Krusboda 
att nattvandra för att öka trygg-
heten i området. Nattvandringen 
har sedan dess växt, samarbete 
är startat med både kommun och 
samfälligheten (ASK) och anta-
let vandrare har ökat och som 
mest varit 18 personer.

– Jag vill börja med att säga att 
jag uppfattar Krusboda som ett 
i grunden tryggt område, säger 
David Westius, en av initiativta-
garna. Men under året har vi varit 
drabbade av cykel- och bildstöl-
der och under hösten även av en 
del stök runt Krusboda torg.

För att bidra till en ökad trygg-
het för de som vistas ute och för 
att hålla lite koll i området starta-
des en facebookgrupp ”Nattvand-
ringar i Krusboda”. Tanken är att 
grannar i större utsträckning ska 
röra sig ute i området.

– Vi har kontakt med kommu-
nen, med den brottsförebyggande 
strategen Isa Strandberg, che-
fen för fritidsgårdarna Thomas 
Olausson och kommunens nya 
fältassistenter, berättar han. Där 
har vi fått tips och råd men också 
de västar vi har på oss.

Bred uppslutning
De samlas i en av ASKs lokaler 
och Hemköp i Krusboda bjuder 
dem på fika.

– Så förutom grannarna så finns 
det en bred uppslutning kring vår 
nattvandring.

– Principerna för vandringen 
är ganska enkla, berättar David. 
Vi samlas vid 20.00, fikar lite, tar 
på oss västar och ger oss sedan ut 

och vandrar eller cyklar i områ-
det. Vi har en bra dialog med 
fritidsgårdens personal, väktare 
och uppsökande personal från 
kommunen.

– Men främst har vi kontakt 
med de ungdomar som är ute. Vi 

har får verkligen ett jättepositivt 
bemötande, både från grannar 
och ungdomar. Man får lära känna 
sina grannar, träffa ungdomar och 
lite motion, det är verkligen jätte-
kul att nattvandra.

ooo

David Westius är en av initiativtagarna till Nattvandringar i Krusboda. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mikaela Stenström tillsammans med sin Malte, en Maltipoo. FOTO: PRIVAT

Avfallstider under 
jul och nyår
SOPOR För småhus i områdena 
Nyfors, Fårdala, Rotvik, Tyresö 
strand och Gimmersta och har 
hämtning på fredagar kommer att 
få ditt mat- och restavfall hämtat 
onsdag 22 december (vecka 51) 
och onsdag 29 december (vecka 
52). Berörda kunder kommer 
att få information via sms eller 
e-post. I övrigt hämtas avfallet 
ordinarie dagar. Kretsloppscen-
tralen har stängt alla helgdagar.

ooo

Wallenstam säljer 
nyproducerat i  
Tyresö för 1 miljard
BOSTAD Wallenstam säljer sina 
nyproducerade lägenheter på Axel 
Wennergrens väg uppger tidningen 
Fastighetsvärlden. Köpet beräk-
nas till 1 miljard och det är ännu 
inte känt vem köparen är. Wallen-
stam motiverar försäljningen med 
att bolaget vill få in mer pengar till 
kommande nyproduktion.

ooo

Stigande 
boendepriser
BOSTAD Under de senaste 3 måna-
derna har priserna på bostadsrät-
ter ökat med 5,1 procent i Tyresö, 
de senaste 12 månaderna har 
priserna ökat med 8 procent. För 
villor har priserna också ökat. De 
senaste 3 månaderna har priset på 
villor ökar med 1 procent i Tyre-
sö, de senaste 12 månaderna är 
ökningen 13,9 procent. Uppgifter-
na är från Svensk mäklarstatistik.

ooo

Mikaelas idé om hundrastgård 
i Tyresö strand blir verklighet
DJUR I början av föregående år lämnade tyresöbon Mikaela Sten-
ström in ett förslag till Tyresö kommun om att bygga en hundrastgård 
i Tyresö Strandområdet. Det visade sig att politikerna var positiva till 
idéen och ville utreda vidare var en hundrastgård skulle kunna ligga. 
Utredningen är nu färdig och Mikaelas förslag ser nu ut att bli verk-
lighet.
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Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun, det är 
visionen och ledorden sedan Socialdemokraterna 
tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna efter 

valet 2018 tog över den politiska ledningen i kommunen. 
Vi vill skapa en fysisk lärmiljö där alla elever får tillgång 
till en bra, trygg och flexibel undervisning och lärare ges 
de bästa pedagogiska förutsättningar för undervisning i 
moderna lokaler.

Vi kan se att våra gemensamma satsningar har gett 
effekt. Skolresultaten är de bästa på fem år. Samtidigt har 
Tyresös grundskolor gått från 18 miljoner i underskott till 
en budget i balans. Det möjliggör fortsatta investeringar för 
att nå våra mål.

För att nå våra mål har vi satsat på att öka andelen 
behöriga lärare, en ökad skolpeng, säkra verksamheterna 
för barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF), öppnat en resursskola med behandling, infört 
KRAV-certifiering på maten samt skjutit till resurser på 
elevhälsan.

Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för 

elevers kunskapsinhämtning. Därför har vi genomfört en 
riktad satsning på skolbiblioteken, alla skolor har nu till-
gång till böcker för att främja läsandet.

Pedagogernas arbetsmiljö påverkar också barnens 
utbildning. Satsningar på verksamheternas inne- och ute-

miljö har därför genomförts. I förskolan har nu alla med-
arbetare arbetskläder, en viktig arbetsmiljö- och jämställd-
hetsfråga. Sammantaget har alla dessa satsningar har varit 
bra och nödvändiga för att stärka barnens möjligheter till 
bra utbildning. Men vi är inte nöjda.

För att fortsätta vår resa mot Sveriges bästa skola och 
skapa en lärmiljö som möter barns behov och för att stärka 
förutsättningarna för lärares pedagogiska insatser behöver 
vi fortsätta investera. I stora elevgrupper riskerar barnen 
att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande 
som de har rätt till. Vi ser att förskoleklasserna inte är nere 
på de nivåer vi vill, därför lägger vi en särskild ekonomisk 
satsning för att minska barngrupperna.

Våra barns förskola och skola, är en satsning på framti-
den. Som nybliven ordförande för barn- och utbildnings-
nämnden vill jag att barn och ungdomar i Tyresö ska ha 
alla möjligheter att lyckas. Det ska gälla oavsett var du bor, 
vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på.
Klara Watmani
ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö

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

Förskola och skola är en satsning på framtiden

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

Tyresöeken står vid centralköket 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER  FOTO: PRIVAT

Uppskattad adventsljusstake. FOTO: PRIVAT

 FOTO: PRIVAT

Vintereken

Upplyst 
vattentorn 
Så trevligt att kommunen låter 
vattentornet lysas upp eunder 
våra helger. Till jul så ska det 
självklart vara röd!
Kvällspromeneraren

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Alla dessa 
satsningar har 
varit bra och 
nödvändiga.

Till Helén Eijdercrona, Skandia Fastigheter:

Kulturförakt och girighet!

Ljusmys vid brandstation

Korad gran på Koriandergränd

Läser på Skandia Fastigheters 
hemsida att ni satsar långsiktigt i 
er affärsverksamhet. Det är lögn! 
Ni öppnar ju dörren för en pop up 
i Tyresö centrum för att sälja 
böcker till jul och under bokrean 
i februari för att tjäna snabba 
pengar och sedan upphöra.

Vi har en bokhandel i Tyresö 
centrum som har öppet hela året 
och som drivs av Louise som är 
jätteduktig och har tipsat mig 
många gånger vid bokval. En bok-
handel är en del av kulturen i vår 
kommun.

Tyresö bokhandel behöver 
intäkterna från julhandeln och 
bokrea för att överleva.

Om ni med denna mycket korta 
långsiktighet får råda har vi ingen 
bokhandel alls framledes och 
centrum har fått ännu en tom 
butiksyta.

Jag förutsätter att ni återkom-
mer med en förklaring av er lång-
siktighet.
John-Erik Arnberg
besviken och förbannad

Traditionen att klä granarna på 
Koriandergränd lever vidare. 
Förra året kunde vi inte ha en 
gemensam vandring i kvarteret på 
grund av pandemin. I år gjorde vi 
som vanligt och det var nog runt 
50 personer som deltog och rös-

tade. Det blev Gård F som vann. 
Det är en rolig tradition som ska-
par sammanhållning. Tack vare 
vårt gårdsskötselavtal med TYBO 
är detta möjligt.
Jan Håkansson
ordförande LH Koriandern

Dagens rosor 
1. Dagens ros till dig som hittade 

min vante i centrum och la upp 
den på en närliggande bänk så 
jag kunde hitta den.
Klumpig

2. Första vintern med barnvagn 
och kommunen får 5/5 i snö-
röjning. Plogbilen tog mina 
vanligaste promenadstråk 
tidig morgon så det var lätt att 
ta sig ut.
Nöjd tyresöbo

3. Julkulan är tillbaka vid buss-
torget. Blir glad varje morgon 
när jag tar bussen in till stan!
Pendlare

önskar

God Jul
&

Gott Nytt År
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NYHETER

Charlie Nilsson, Haninge
– En klocka skulle jag tro, helst en 
Garmin som min farsa har, men 
det finns ju dyrare som är riktigt 
nice också.

Jonathan Bevinder, Haninge
– Jag skulle nog vilja ge bort en 
lur, kanske den nyaste som finns.

Bo Richter, Graniten
– Jag skänker hellre bort pengar 
till framförallt FNs barnfonder 
istället för att köpa julklappar.

Margareta Tennhage, Bollmora
– Jag skulle säga att jag helst 
skänker pengar till Världens barn 
och Djurskyddet.

Ingegerd Green, Bollmora
– Jag älskar kultur och har i 
många år gett bort teaterbiljetter 
i julkapp. I år har vi bestämt att 
bara köpa en julklapp och spela 
julklappsspel istället.

?
Handeln tycker 

evenemangsbiljett.
Vad tycker du är 

årets julklapp?  
Vad vill du  

helst ge bort?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Efter att Tyresö musikklasser 
invigt med vacker sång tog kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S) vid och vände sig 
direkt till alla de förskolebarn 
som kommit för att vara med och 
tända julbelysningen.

– Det är så roligt att vara här 

och att ni är så många barn här. Ni 
har säkert pratat på förskolan om 
ljus och advent och kanske några 
av er också kommer att tända ljus 
hemma. Idag ska vi tända ljusen 
i Tyresö. Vi har köpt jättemånga 
lampor! Vi som är politiker jobbar 
med att bygga till exempel nya 

hus och förskolor men vi måste 
också göra så att det blir fint och 
mysigt där vi bor. Jag hoppas att 
det här kan bli en ny tradition i 
framtiden.

Barn hjälpte till
Mattsson fick sedan hjälp av 
Molly och Belle som går i Ring-
ens förskola att tända den jätte-
lika julkulan som nu pryder Gran-
ängstorget. Samtidigt tändes all 
julbelysning i hela Tyresö. Från 
kommunens sida hoppas man nu 
att det kan bli en årlig tradition.

Tyresö kommun har i år satsat 
extra mycket på Granängsringen, 
Krusboda torg och Alléplan. Före-
gående år gjordes en satsning på 
bland annat Tyresövägen. När det 
i år var dags för ytterligare inköp 
och satsningar valde därför kom-
munen att titta på de kommun-
delar som inte haft julbelysning 
i lika stor utsträckning. Förhopp-
ningen är att tyresöborna ska 
känna av julstämningen och få 
del av kommunens julbelysning 
också i andra kommundelar.

ooo

Nu tänds tusen  
juleljus i Tyresö

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, med knappen till julbelysningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Molly och Belle hjälper kommun-
styrelsens ordför ande, Anita Matts-
son (S), att trycka på knappen för 
att tända julbelysningen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

LJUS Den 26 november, lagom till första advent, tändes kommunens 
julbelysning upp runt om i Tyresö. Under högtidliga former firades det 
vid Granängstorget när kommunstyrelsens ordförande Anita Matts-
son, tillsammans med barnen från Ringens förskola, tände årets julbe-
lysning. Tyresö musikklasser uppträdde och Tyresö kommun bjöd på 
julfika för barn och vuxna.

SOCIALT Sedan 2009 har kom-
munerna enligt socialtjänstla-
gen 5 kap. 10 § skyldighet att 
erbjuda stöd för att underlätta 
för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt 
sjuk eller en äldre som stödjer en 
närstående som har funktions-
nedsättning.

Stödet kan bestå i rådgivning, 
gruppsamtal eller personliga 
samtal. Redan 2019 tog äldre 
och omsorgsnämnden beslut om 
att en anhörigkonsulent skulle 
anställas. Tyvärr slog pandemin 
till i början av 2020 vilket har för-
svårat och försenat arbetet för 
anhörigkonsulenten.

Susann Ronström (S), vice 
ordförande i äldre- och omsorgs-
nämnden, har träffat Marika Skar-
penhed på Träffpunkten Kopp 
och Själ.

– Det känns viktigt att ha en 

policy som är antagen av nämn-
den, säger Marika Skarpenhed. 
Det känns bra att det finns en 
grund att utgå ifrån.

Trots att det tog lång tid innan 
Marika kunde börja med grupp-
möten och hembesök anser hon 
att det varit bra att hitta och lära 
känna andra anhörigkonsulen-
ter i länet. Under hösten har hon 
haft en första anhöriggrupp som 
bestod av anhöriga till demens-
sjuka.

– Under januari månad kom-
mer en ny grupp att starta upp 
som vänder sig till närstående till 
”unga vuxna” som har diagnosen 
neuropsykiatriska funktionshin-
der (NPF), säger Marika Skarpen-
hed.

Marika gör även hembesök 
och tar gärna emot besök på sitt 
kontor. Hon känner att det finns 
ett stort behov av hennes insatser.

ooo Susann Ronström träffar Marika Karpenhed.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anhörigpolicy antagen i äldre- och omsorgsnämnden
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Rönn
Mycket rönnbär i år. Enligt Bondepraktikan betyder det att vintern blir sträng. Ja vi får väl se hur det blir med det.

Eleverna strömmade ut ur klassrummen i den gamla 
sextiotalsskolan. För er som inte minns den anrika 
Forellskolan, så är det kanske svårt att föreställa 

sig, men i den öppna byggnaden liknade det nog nästan 
ett lämmeltåg. Detaljerna är för mig lite suddiga, men vi 
befinner oss i mitten av nittiotalet. Nedskärningarna slog 
hårt i hela Sverige, men också i Tyresö. På Forellskolan 
innebar det att fritidsledarna skulle sparkas, vilket vi 
elever inte ville acceptera. Därför anordnades en halv-
dagsstrejk mot beslutet, där en stor del av skolans elever 
strejkade utanför kommunhuset. Om alla elever såg 

kopplingarna mellan stat och 
kommun vet jag inte, men utan 
tvekan så hänger sakerna ihop. 
Tyresö är ingen ö, kort sagt.

Detsamma gäller såklart även 
idag. Att Sverige har en ny stats-
minister, landets första kvinnli-
ga statsminister, påverkar Tyre-
sö kommun och oss tyresöbor. 
Sedan tillträdet har Magdalena 
Andersson varit tydlig med att 

hon vill prioritera tre saker, brottsbekämpning, klimatet 
och välfärden. Även om det fokuset funnits förut tror jag 
att viljan att vända på varje sten kommer öka takten i 
arbetet. Detta är bra för Tyresö eftersom alla dessa frågor 
hänger ihop. Även om det S-ledda styret i Tyresö, Tillsam-
mans för Tyresö, har prioriterat trygghet från dag 1, så 
är många av trygghetsfrågorna nationella, men inte alla. 
Jag har exempelvis sett med glädje hur Tillsammans för 
Tyresö redan 2019 återinförde fältassistenter i kommu-
nen och nu fördubblar dem. När det gäller fler poliser, så 
ökar nu antalet i Sverige, men tyvärr inte i stockholms-
regionen. Här är det som tyresöbo viktigt att det blir fler 
poliser som arbetar förebyggande i vår kommun och nog 
är kommunen stor nog för att också ha en polisstation. 
Tyresö är inte heller en ö när det gäller vården av våra 
äldre eller våra barn och ungas skolgång. I Tyresö finns 
nästan 12 000 barn och ungdomar under 18 år. Med de 
resursförstärkningar som nu kommer till Sveriges kom-
muner kan antalet lärare i de lägsta åldrarna öka. I Tyresö 
kommun finns det 8 000 individer över 65 års ålder. Flera 
av dessa har hemtjänst eller bor på ett äldreboende. Där 
kan nu kvalitén och tryggheten i verksamheten öka.

Så när snön förhoppningsvis faller i jul, så kan jag luta 
mig tillbaka och njuta av den klassiska filmen Om en 
pojke från 2002 där Hugh Grant spelar huvudrollen och 
hävdar tesen att en människa visst kan vara en ö. (Jag vill 
minnas att han hävdar att han är Ibiza). Men sanningen 
är att Hugh Grant har fel och den gamla 1700-talspoeten 
John Donne har rätt, ingen människa är en ö. Det är inte 
heller Tyresö och därför är jag övertygad om att det som 
hänt i riksdagen de senaste månaderna kommer vara väl-
digt bra för både Tyresö och Sverige.
Mathias Tegnér

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.

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

”Att Sverige har en ny 
statsminister, landets 
första kvinnliga 
statsminister, påverkar 
Tyresö kommun och 
oss tyresöbor.”

Tvärförbindelse Södertörn 
fullt finansierad i nya  
nationella planen

Ekodukt. BILD: TRAFIKVERKET.SE

En gång varje mandatperiod 
beslutar regeringen om en ny 
nationell plan som innehåller de 
statliga infrastrukturinvestering-
arna för kommande tolvårspe-
riod. Trafikverket presenterade 
den 30:e november åtgärdsplanen 
som ligger till grund för framtida 
beslut. Tvärförbindelse Söder-
törn är med och fullt finansierad.

Bra för hela Sverige
Jens Sjöström (S), som är oppo-
sitionsregionråd med ansvar för 
trafikfrågor är glad över nyheten.

– Det är en fantastisk nyhet 
för inte bara Södertörn utan 
hela Stockholms län. Idag är det 
köbildning och omvägar för att 
den här vägen saknas. Det är dåligt 
för både klimatet och tillväxten. 
Tvärförbindelsen kommer under-
lätta för alla som ska pendla, alla 
företag på Södertörn och är viktig 
för hela Sverige då godstranspor-
terna till och från Norviks hamn 
kommer få en enklare väg vidare.

Viktig för jämlikheten
– Vi socialdemokrater har arbetat 
för att tvärförbindelsen ska bli 
fullt finansierad i många år där-
för att på Södertörn bor hälften 
av Stockholmsregionens invå-
nare men bara en tredjedel av 
alla företag ligger där. Goda pend-
lingsmöjligheter är därför väldigt 
viktigt för arbetsmarknaden och 
jämlikheten i hela regionen, fort-
sätter Jens Sjöström.

Lång process
Tvärförbindelse Södertörn är 

med även i den nuvarande natio-
nella planen men det saknades 
full finansiering. Längs med hela 
vägdragningen kommer man 
bygga cykel och gångväg och 
tvärförbindelsen kommer även 
möjliggöra för bättre kollektivtra-
fik och fler tvärgående busslinjer.

Trafikverket kommer skicka 
in vägplanen innan årsskiftet och 
när den är godkänd och byggna-
tion påbörjas räknar man med att 
det tar ungefär tio år att färdig-
ställa hela vägen.

ooo

Om tvärförbindelsen
Tvärförbindelse Södertörn är en 
två mil lång ny mötesfri motor-
trafikled söder om Stockholm 
med separat gång- och cykelväg 
längs hela sträckan. Tvärförbin-
delse Södertörn kommer att gå 
mellan E4/E20, vid Vårby backe i 
Kungens Kurva via Flemingsberg, 
till väg 73 vid trafikplats Jordbro i 
Haninge kommun.

Jens Sjöström (S). 
 FOTO: TOMAS BERGQVIST

TRAFIK Tvärförbindelse Södertörn kommer leda till snabbare pend-
ling, bättre framkomlighet och möjliggöra för nya kollektivtrafikkopp-
lingar på hela Södertörn. Efter många turer och flera decenniers arbe-
te är den nu fullt finansierad i Trafikverkets förslag till nationell plan.
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MÖTE Mari Schaub-Iggström 
heter Tyresös nyvalda ordförande 
i både byggnadsnämnden och 
valnämnden.

Hur blev du politiskt intresse-
rad?
– Mitt politiska engagemang star-
tade tidigt, jag gick med i SSU i 
Täby som trettonåring och var 
som mest aktiv under gymnasiet, 
säger Mari Schaub-Iggström. På 
den tiden fick man lära sig vad en 
valrörelse innebar. Jag minns ett 
tillfälle i skolan då två MUF:are 
höll i mig och en pucklade på 
mig. Men vi kom förbi det där, 
blev vänner, stiftade borgfred och 
hade gemensamma fester.

– Under mitt vuxna liv har jag 
varit politiskt aktiv av och till, och 
för några år sedan tog jag upp det 
igen. Mina rötter i arbetarrörelsen 
är djupa, säger Mari Schaub-Igg-
ström. En släkting var med och 
startade ABF vid Motala Verkstad 

1916. Han hade gått tre år i folk-
skola och kunde läsa, vilket inte 
alla arbetare kunde på den tiden. 
Det ville han ändra på.

Vad blir den stora uppgiften i 
byggnadsnämnden?
– Som ordförande i byggnads-
nämnden vill jag framför allt bidra 
till att underlätta och effektivi-
sera bygglovshanteringen, säger 
Mari Schaub-Iggström. Under de 
senaste åren har handläggarna 
varit alldeles för få samtidigt 
som vi fått en fördubblad mängd 
ansökningar. Det i sin tur beror 
delvis på pandemin, människor 
har varit hemma mer och priori-
terat hemmets utveckling när det 
inte gått att resa.

– Det har funnits en e-tjänst 

för bygglovsansökningar som 
inte har fungerat så bra och 
flera andra problem, säger Mari 
Schaub-Iggström. Jag vill vara 
med och skapa ett lättfattligt 
informationsmaterial och få till 
stånd en snabbare, mer effektiv 
och rättssäker handläggning av 
medborgarnas ärenden.

Vad sysslar valnämnden med?
– Den andra uppgiften, att vara 
med och organisera valet, är väl-
digt spännande, lite pirrigt rent 
av. Jag är djupt hedrad över att ha 
fått de här uppdragen. Båda upp-
gifterna är utmanande och det är 
jätteroligt att ha fått sätta igång 
och jobba, säger Mari Schaub-
Iggström.

ooo

Ny avfallstaxa 
kommer nästa år
TAXA Taxan höjs generellt med 5 
procent den 1 januari 2022 för att 
bland annat möta ökade kostna-
der för förbränning av avfall och 
styra mot en ökad sortering och 
minskade avfallsmängder. Avgif-
terna för avfall tas ut enligt själv-
kostnadsprincipen.

ooo

Linnea Andrae 
öppnar konditori
BAK Nittonåriga Linnea Andrae 
öppnar konditori vid Strandtorget 
i Tyresö. Andrae har bland annat 
kommit etta i tv-programmet Hela 
Sverige Bakar Junior. Linnea’s 
som konditoriet heter kommer 
att öppna under december.

ooo

Fler platser i 
Tyresö kommun-
fullmäktige
LEDAMÖTER Hur många platser 
som finns i kommunfullmäktige, 
det högsta beslutande organet i 
kommunen, avgörs av hur många 
röstberättigade kommuninvå-
nare Tyresö har. Tyresö har nu 
så många röstberättigade (36 554 
den 1 mars) att antalet ledamöter 
i kommunfullmäktige måste utö-
kas från 51 till 61 efter valet.

ooo

Biblioteken utökar 
öppettiderna
BOK Nu är det möjligt att besöka 
biblioteken i Tyresö Strand och 
Trollbäcken fram till klockan 21 
på kvällen. Biblioteken har infört 
”meröppet” vilket innebär att 
besökare kan låna böcker, stu-
dera eller använda dator även när 
personal har gått hem.

– Tanken är att öka tillgänglig-
heten till våra bibliotek så att de 
kan nyttjas ännu mer, under tider 
som passar biblioteksbesökarna. 
Vill man gå till biblioteket och 
läsa en bok på julafton kan man 
göra det, säger Susanne Gunnars-
son, bibliotekschef i Tyresö kom-
mun i en kommentar på tyreso.se.

ooo

Mathias Tegnér 
ställer upp för 
omval
VAL Mathias Tegnér meddelar att 
han ställer upp till riksdagen för 
ännu en mandatperiod. Tegnér är 
föreslagen på plats 8 på Socialde-
mokraternas lista och har med 
den placeringen stor chans att 
kunna fortsätta tjänstgöra som 
riksdagsledamot. Tegnér är idag 
den enda tyresöbon i riksdagen.

ooo

Brödernas öppnar 
i Tyresö
MAT Tyresö får ett nytt hambur-
gehak när ”Brödernas” öppnar i 
Mafiosos gamla lokaler i Öringe, 
bredvid Syrrans lanthandel. Brö-
dernas är en kedja som finns i fler 
andra kommuner och som serve-
rar hamburgare.

ooo

Tyresö gymnasium hade sitt för-
sta öppna hus den 1 december 
och kommer att ha ytterligare ett 
den 26:e januari. Då har ungdo-
mar möjligheten att komma att 
besöka skolan, elever och lärare 
i de verkstäder och salonger som 
används i undervisningen. 

Nytt på Tyresö gymnasium för 
söket 2022 är att det befintliga 
programutbudet utökas. Nytt på 
Tyresö gymnasium blir försälj-
ning- och serviceprogrammet 
(tidigare handel och administra-
tion) samt vård och omsorgspro-
grammet.

ooo

NYHETER

Mari Schaub-Iggström (S), ordförande i byggnadsnämnden och valnämnden.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Öppet hus och nya program på Tyresö gymnasium

Anton Forslind, William Back: Anton Forslind programmerar spel på Elpro-
grammet Datorteknik. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mari Schaub-Iggström
nyvald ordförande i byggnads-
nämnden och valnämnden

Ålder: 59.

Tyresöbo: Sedan 1995, bor i Troll-
bäcken.

Familj: Två numera vuxna barn 
(som är födda här). Nygift, har en 
häst och två katter.

Yrke: Advokat, främst brottmål.

Fritidsintresse: Hästar, älskar att 
vara i stallet och vill tillbringa så 
mycket tid som möjligt där.

Program på  
Tyresö gymnasium
El- & energiprogrammet – Eltek-
nik
El- & energiprogrammet – Dator-
teknik
Hantverksprogrammet – Frisör
Hantverksprogrammet – Stylist
Fordon- & transportprogrammet
Vård- & omsorgsprogrammet
Försäljning- och Servicepro-
grammet (tidigare handel & 
administration)

Advokat i politiken

SKOLA Den 18 januari öppnas möjligheten för ungdomarna i Stock-
holms län att börja söka till gymnasiet. För att visa ungdomarna vilka 
möjligheter de har erbjöds i år en digital gymnasiemässa och sedan 
har de flesta gymnasier olika öppna hus. 

DECEMBER 2021 7



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

Julmarknaden vid Prinsvillan är ett populärt mål när juletider nalkas. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Julmarknad vid Tyresö slott
Under första advent var det äntligen dags för julmarknad 
vid Prinsvillan efter ett års paus på grund av pandemin. 
I år fyllde julmarknaden hela 30 år vilket firades med ett 
invigningskalas med kyrkoherde Helena Forsberg och 
kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson. 
 Julmarknaden bjöd traditionsenligt på marknadsstånd, 
körsång, julfika och en riklig dos julstämning. De yngre 
besökarna fick möjlighet att både julpyssla och ponny-
ridning.

Bengt Lundin med sitt hemmasnickrade fordon för varm choklad.

Bigge Niklasson, BiNi, Lindalen.

Christina, Klara, Stefan och Axel säljer Klaras hemmagjorda saker, bland annat smycken.
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Julmarknad vid Tyresö slott

Noemi Nilsson, ägaren av Tyresö Honung.

Irina och Elias njöt av god Tyresö Honung.

Jannika, Linnea och lilla Nolli drack glögg.

Tyresö musikklasser årkurs 4 under ledning av Anna Karin Jernberg.

Målen för nästa år klara
En likvärdig skola förskola och skola
– Min långsiktiga målsättning är att inget 
barn ska lämnas efter eller hållas tillbaka. 
Tyresös skolor ska vara likvärdiga, säger 
Klara Watmani som är nytillträdd ordfö-
randen i barn- och utbildningsnämnden.

– Ett steg på vägen är de årliga målen. 
De politiska prioriteringarna för barn 
och utbildningsnämnden är satta och 
huvudfokus är tydligt – en likvärdig för-
skola och skola med hög kvalitet på under-
visningen, säger ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden Klara Watmani.

I november antog barn- och utbildningsnämnden nämndplanen för 
nästa år. Planen, som punktar ned 21 prioriteringar, fastställer bland 
annat att verksamheternas lokaler ska rustas, arbetsmiljön ska förbätt-
ras och andelen behöriga lärare ska öka. Arbetet med att stärka kvali-
tén och nå en högre måluppfyllelse är fortsatt prioriterat, inget barn ska 
lämnas efter eller hållas tillbaka. Målet beskrivs som en trygg, jämlik 
kunskapsskola.

Barnens lärmiljöer är i fokus. Inomhusmiljöer ska förbättras, klass-
rum och matsalar ska rustas. Men också på skolgårdarna ska barn och 
elever ska mötas av utemiljöer som lockar till lek, rörelse och lärande. 
Nya tankegångar finns om att erbjuda uteklassrum och undervisning 
utomhus. Läsfrämjande insatser i verksamheterna är ett annat område 
där resurser skjuts till. Det handlar delvis om att öka tillgängligheten 
av böcker men också att samarbeta med folkbiblioteket. När skoldagen 
är över ska Tyresös barn mötas av bra och likvärdiga fritidshem och en 
satsning görs på att öka personaltätheten.

– Förskolor och skolor i Tyresös håller en god kvalitet i undervisning-
en. Det visar den höga andelen nöjda föräldrar i förskolan och vårens 
höga betygsresultat. Men jag är inte nöjd, arbetet med det långsiktiga 
målet om en trygg och jämlik kunskapsskola fortsätter, säger Klara 
Watmani.

Stärkt äldreomsorg i kommunens 
budget för 2022
I spåren efter pandemin skriver Tillsam-
mans för Tyresö att det politiska styret 
vill satsa på fler fasta tjänster och färre 
timanställningar för att stärka kontinui-
teten. Syftet är att öka attraktiviteten i 
äldreomsorgen och höja kvalitén.

– Jag hoppas att denna satsning på äld-
reomsorgen kommer få de som jobbar i bran-
schen att känna sig mer uppskattade och värde-
rade och att fler väljer att söka sig till dessa yrken. Att införa rätt till 
heltid är särskilt viktigt för ökad frihet och attraktivitet, säger Susann 
Ronström (S) vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Under 2022 kommer också en större satsning på välfärdsteknik att 
göras för att öka äldres självständighet.

Ökad stöd till kvinnojouren i såren 
efter pandemin
Under coronapandemin har våldet i nära 
relationer ökat stort i stora delar av lan-
det.

Bara i Tyresö fördubblades antalet 
polisanmälningar under 2020. Under 
2021 har kommunen i samarbete med 
tyresö tjej- och kvinnojour arbetat före-
byggande mot våld i nära relation – en sats-
ning som nu fortsätter under 2022.

– När vi ser en kraftig ökning av våld i nära 
relationer måste samhället möta upp, säger Christoffer Holmström (S), 
vice ordförande i nämnden. Vi behöver underlätta för kvinnor att söka 
hjälp och stöd, att stärka upp tjej- och kvinnojouren är ett jätteviktigt 
steg i det arbetet.

Holmström säger också att kommunen kommer att fortsätta satsa 
på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder under 2022 – 
bland annat görs en satsning på avhopparverksamhet med syftet att 
motverka kriminalitet och möta upp polismyndighetens önskemål.

Vidare görs en satsning på kommunens öppna insatser mot personer 
med missbruksproblematik I spåren av pandemin har beroendeproble-
matiken i Tyresö ökat.

Mer pengar till kulturskolan nästa år
Det politiska styret satsar på kulturskolan 
i nästa års budget. En riktad satsning på 
kulturskolan för att locka fler deltagare 
till kulturskolans kurser görs. Kommu-
nen vill också utreda hur fler personer 
som vanligtvis inte tar del av kultursko-
lan eller Tyresös föreningsliv ska kunna 
delta i dessa verksamheter.

– Vi vet att kultur- och konstutövning 
har flera positiva effekter för samhället. 
Det bidrar till att stärka det offentliga samta-
let genom att möjliggöra arenor för dialog, säger Katarina Helling (S), 
gruppledare i kultur och fritidsnämnden.

ooo
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Pingstkyrkans Second Hand firar 30 år
NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu

hemsida: www.tyresonyheter.nu

BISTÅND Evy och Ingvar Hellberg startade det som senare skulle bli 
Pingstkyrkans Second Hand. Från sitt garage i Fårdala började de 
köra hjälpsändningar till Lettland 1991, efter att pastorer där tagit 
kontakt för att be om hjälp.

– Tvättmaskinen gick dygnet runt, 
berättar Evy, som Tyresö Nyheter 
träffar i Pingstkyrkans lokaler vid 
Masten.

Trots att Evy och Ingvar på den 
tiden redan hade ett företag och 
familj att sköta om, jobbade de 
med att ta emot och packa saker 
på kvällar och helger. Det som 
först var ett familjeprojekt, med 
hjälp av vänner i församlingen, 
utvecklades senare till vad det är 
idag med ungefär tjugo personer 
på plats i butiken varje dag. Per-
sonalen består både av volontärer 
och personer som arbetstränar 
och rehabiliteras. Så samtidigt 
som människor får möjligheten 
att rensa bort prylar som de inte 
behöver, och överskottet går till 
behövande, får individer möjlig-
het att komma tillbaka till arbets-
marknaden, finnas i ett socialt 
sammanhang och växa som 
människor.

Många olika hjälpprojekt
Tyresö Nyheter träffar även Migu-
el Malaguti, som är butikschef för 
Second Hand-butiken, också han 
med lång erfarenhet av gemen-
skapen och arbetet i försam-
lingen. Han berättar att tack vare 
butikens arbete får 30–40 hushåll 
hjälp med matkassar varje vecka.

– Vi samarbetar med lokala 
livsmedelsbutiker när det gäl-
ler matkassarna. Tack vare vår 
verksamhet kan vi även stödja 
LP-kontakten (missbruksvård på 
kristen grund, reds anmärkning) 
och ett projekt i Kongo för funk-
tionshindrade.

Det finns även samarbeten med 
PMU (Pingstmissionens utveck-
lingsarbete) och Tyresö kommun.

– Människan är viktigast. Vi 
vill ha en atmosfär som har högt 
i tak, där vi kan hjälpa människor 
från det sammanhang de kommer 
från, till det sammanhang de ska 
till, tillägger Miguel som också 
framhåller att de har plats för att 
ta emot fler volontärer.

Flytten går under 2022
Planerna på att bygga en ny kyr-
kolokal vid platsen för den befint-
liga kyrkan vid Granitvägen har 
pågått ett tag och under 2022 ska 
förändringen bli verklighet.

– Det ska byggas ett allaktivi-
tetshus, som ska inrymma både 

Second Hand, lokaler för guds-
tjänst och idrott samt kontor och 
bostäder, avslutar Miguel.
Ursula Rundin

Evy och Ingvar Hellberg lade grunden till det som idag är Pingstkyrkans 
Second Hand i Tyresö. FOTO: URSULA RUNDIN

Miguel Malaguti är butikschef för 
Pingstkyrkans Second Hand-butik i 
Tyresö.  FOTO: URSULA RUNDIN Här hittar du allt från julpynt till sommarens fräckaste solglasögon!  FOTO: URSULA RUNDIN

Pingstkyrkans 
Second Hand
Adress: Bollmora gårdsväg 6 
(hållplats Masten)

Aktuella öppettider 
Tisdagar och torsdagar kl 12–18 
Lördagar kl 10–14, fram till den 
18 december

Under julperioden 
Tisdagar kl 12–18

Nyöppning från 11 januari 
Tisdagar och torsdagar kl 12–18 
Lördagar kl 10–14

1 Tyresö kommer i nästa års val 
att ha fler än 36 000 väljare. 

Det innebär att det blir fler leda-
möter i kommunfullmäktige. Hur 
många kommer det att bli i KF?

1 51
X 61
2 71

2 Tyresö styrs av en koalition 
där kommunstyrelsens ordfö-

rande är socialdemokrat. Vem?
1 Anita Mattsson
X Martin Nilsson
2 Anders Linder

3 Hur hög är kommunens hög-
sta byggnads?

1 66 meter
X 72 meter
2 84 meter

4 Tyresö slott är en av kultur-
byggnaderna i kommunen. 

När byggdes det?
1 På 1400-talet
X På 1600-talet
2 På 1800-talet

5 Vem lät bygga Tyresö kyrka?
1 Gabriel Oxenstierna

X Magnus Gabriel De la Gardie
2 Axel Oxenstierna

6 Tyresö kommun äger ett 
bostadsbolag. Vad heter det?

1 Tyresöhem
X Tyresö bostäder
2 Tyresöhus

7 Ekonomin i Tyresö kommun 
har gått bra under de senast 

åren med Socialdemokraterna i 
ledningen. Ungefär hur stora har 
överskotten blivit (prognos 2021) 
blivit under åren 2019–2021?

1 200 miljoner kronor
X 300 miljoner kronor
2 400 miljoner kronor

8 Det senaste tillkomna natur-
reservatet i kommunen är 

Klövberget. Hur många naturre-
servat finns det i Tyresö?

1 4
X 7
2 9

9 Det finns många mysiga sjöar 
i Tyresö. Vilken är den dju-

paste?
1 Barnsjön
X Albysjön
2 Tyresöflaten

10 Vilken är Tyresös högsta 
punkt i naturen?

1 Vattentornsberget
X Klövberget
2 Telegrafberget

Första pris är tre ”Glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”Julnötter 2021” och skicka din lös ning senast den 1 mars 2022 till:  
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö eller mejla till redaktion@tyresonyheter.nu

 Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Vinnarna presenteras i nr 1, 2022.
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Jazzklubben har vaknat!
KULTUR/NÖJE

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började 
byggas i början av 1960-talet 
Då hade kommunen bara cirka 
6 000 invånare. De flesta bodde 
i villorna i Trollbäcken. Tio år 
senare var invånarantalet över 
27 000 och staden i skogen, 
som Bollmora kallades, hade 
vuxit fram med sina många 
bostadsområden. Med denna 
artikelserie presenteras ett 
antal av dessa.

Brf Delfinen
Området med adresserna Vit-
löksgränd 1 till 9 blev det andra 
bostadsområdet som byggdes i 
Farmarstigen. Det blev också 
det första bostadskvarteret 
med bostadsrätter i Farmarsti-
gen. De fem huskropparna med 
fasader av gult tegel innehåller 
94 bostäder i varierande stor-
lek. Delfinen ligger ett stenkast 
från både Tyresö gymnasium 
och förskolan Kardemumman. 
Det har den egna skogen invid 
knuten och bara tio minuters 
promenad till den mysiga Barn-
sjön.

Byggår  1984
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal hus 5
Våningar 5
Antal bostäder 94

Blåsarna i Terassorkestern. FOTO: TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUBTerassorkestern med sångerska. FOTO: TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB

MUSIK Tyresö Jazz & Blues Club 
har vaknat till liv efter den långa 
ofrivilliga coronadvalan och har 
under hösten haft tre välbesökta 
konserter på restaurang Tosca-
nini i Tyresö centrum.

Inledningen skedde i mitten av 
september med Gwyn Lewis Cre-
ole Quartet. En djupdykning i jaz-
zens rötter i New Orleans under 
ledning av krusbodabon Gwyn 
Lewis, kornettist från Wales som 
satt färg på den äldre jazzen i hela 
landet.

I oktober bjöds på modernare 
tongångar i Clifford Browns anda 
med Palmberg/Söderlinds Kvar-
tett. Erik Söderlind är en lysande 
jazzgitarrist och Erik Palmberg en 
av de mest uppmärksammande 
unga jazztrumpetarna just nu.

Tyresötrumpetaren Thomas 
Driving välkomnade i november 
jazzpubliken med bandet Jaz-
z4an. Dicken Hedrenius, trom-
bon, piano, Hasse Larsson, bas 
och sångerskan Ragnhild Sjögren 
bjöd tillsammans med Thomas 
på ett varierat och mångsidigt 

jazzprogram med härliga, tidlösa 
låtar.

Tre fantasiska jazzkvällar i väl-
fyllda Toscanini. Jazzklubben är 
igång! Härligt!

Höstens avslutande konsert, 
nr fyra, var ett besök 9 december 
av det festliga gänget Terassor-
kestern som spelar svensk swing 
med mycket sång från 1930- och 
40-talen.

En kul och underhållande tids-
resa, och klubben äntligen tillba-
ka i Kvarnhjulets Nyforssal som 
annars hela hösten varit upptagen 

för vaccineringar av oss tyresö-
bor. Tolv personer på scen och lite 
mer plats för publiken och till och 
med utrymme för en svängom! 
En trivsam jazzkväll med ett band 
som hittat en alldeles egen nisch 
framgrävd ur den äldre svenska 
jazzmyllan.

En fin och svängig höst som 
bådar gott för framtiden. Vi vän-
tar på våren!

Mer info på hemsidan och klub-
bens facebooksida: www.tyreso-
jazzclub.com.
Peter Inghe

Ansök om 
kulturstipendium
KULTUR Kulturellt verksamma 
personer i Tyresö kommun kan 
söka kulturstipendium 2021. 
Ansökan kan lämnas fram till den 
31 mars 2022.

ooo

Hundparkering

DJUR Utanför Entrén till Tyresö 
centrum finns det nu möjlighet att 
lämna sin hund på ett varmt och 
tryggt ställe. Tyresö centrum har 
nämligen satt upp en hundparke-
ring där man kan lämna hunden 
medan man är inne och handlar.

ooo

Att göra i jul
JULPYSSEL Kolla evenemangska-
lendern på tyreso.se – där kan du 
få tips på saker att göra.

ooo

 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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MÖTEN Nu har Tyresö slagit 
upp dörrarna för en träffpunkt 
för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Träff-
punkten är i samma lokaler som 
träffpunkten för äldre, i Bollmora-
dalens kyrka.

På den nya träffpunkten har besö-
kare möjlighet att komma och 
umgås, fika, pyssla, delta i tema-
kvällar, quizkvällar eller karaoke-
kvällar.

Träffpunkten vänder sig till de 
som är 18 år eller äldre. I nuläget 
är träffpunkten öppen en kväll i 
veckan, onsdagar klockan 17.30–
21.00, men målet är att utöka med 
en kväll till i veckan under våren 
2022.

Träffpunkten är alltid beman-
nad med personal och om besö-
karna behöver ha med egen per-
sonal är även de välkomna.

ooo

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

KULTUR/NÖJE

December är tid för eftertanke och tillbakablick. Dagsljuset 
och förrådet av värmeljus minskar snabbt. 1921 var min 
mamma 10 år. Difteri höll närapå att ta livet av min mor-

mor. Kriget var slut men det var nöd och matbrist. Det var året 
då kvinnorna fick rösträtt. 2021 har vi en kvinnlig statsminister. 
Glastaket är sprängt och alla små flickor kan sträcka på sig för 
det omöjliga blev möjligt.

Det här året har vi behövt tålamod, massor av tålamod. Det 
är lätt att räkna upp allt som pandemirestriktioner, skyfall och 
torka, el- och bensinpris. Sjukvården knäar, barnmorskorna 

knäar, företagare knäar men 
vi har hittills stått pall. Året 
har inneburit åtskilliga idrotts-
prestationer på elitnivå inom 
ridsport, fotboll, handboll, 
bordtennis. Ni vet själva hur ni 

har haft det under 2021 i smått och stort. Armbågshälsningar, 
avstånd till andra, inga stora fester. Det blev rutin att undvika 
trängsel och ha munskyddet och handspriten med sig i väskan.

Själv hade jag en absurd upplevelse i maj när jag för första 
gången på över ett år skulle ta bussen in till stan för en stu-
dentuppvaktning utomhus. Plötsligt var det så ovant att betala 
en bussbiljett, hitta rätt genom virrvarret vid Gullmarsplan och 
till slut gick jag storögd längs Ringvägen där de flesta små butiker 
hade förvandlats till tomma skyltfönster och en och annan yoga, 
nagelvård eller kontorslokal.

Tyresöborna började cykla och fotvandra, vi upptäckte nya 
smultronställen i närområdet. Visst drog man en lättnadens suck 
när restriktionerna lättade och vi kunde börja träffas igen. Och 
tack och lov vaccineras!

Personligen har mitt fokus flyttats från drömmar och visioner 
till de små händelsernas mirakel. I decembertider med julbak, 
julgardiner och annat pyssel hittade mina händer i kökslådan min 
mormors gamla redskap. Där ligger sporren i mässing som har 
sin plats i kakbaket. Den bredbladiga järnkniven som använts i 
så många brödbak är lika skarp som för hundra år sen och raspen 
för fiskfjällning har perfekt passform i min hand. Museiföremål? 
Nej då. De tillhör de små miraklerna, precis som doften av fuktig 
mossa, våt hund och mogna äpplen.

December är en sinnlig tid med doft av pepparkakor, glögg 
och saffran. Jag bor så till, att vindarna brukar svepa in doften 
från Annas Pepparkakor och det tröstar i mörkret när fabriks-
försäljningen fortfarande är stängd. De populära och numer så 
saknade julkassarna med prov på årets sortiment har i många år 
varit familjens givna decemberinköp. Turligt nog hittade jag en 
limited edition 2021 i det välsorterade Coop i centrum. Karde-
mumma är årets smak hos Annas.

För många år sen odlade jag egen kardemumma i köksfönst-
ret. Det var en populär krukväxt med vackra blad som doftade 

kardemumma men några blom-
mor eller frön blev det aldrig. 
Till miraklerna hör att se apel-
sin- och citronkärnor gro, låta 
toppen på en morot bli en palm 
och odla krassefrön på hushålls-

papper. Avocadokärnan är den ultimata utmaningen. Ha bara 
tålamod. Till slut önskar jag er god jul och gott nytt år.

ooo

TN-doktorn:
Tillbakablickar  
ger framtidstro

Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare, 
specialist i geriatrik och diplomerad i pallia-
tiv medicin. Hon är även St Lukasterapeut. 
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö. 
Radiomakare vid Tyresöradion.

”Armbågshälsningar, 
avstånd till andra, 
inga stora fester.”

”Till miraklerna hör 
att se apelsin- och 
citronkärnor gro.”

Utsidan på träffpunkten. FOTO: TYRESÖ NYHETER

För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning:

En träffpunkt har öppnat

Som om det inte 
vore nog …
LITTERATUR Kaffet smakar pre-
cis som det ska. Ska sanningen 
fram så var jag tvungen att lyss-
na på det radioprogram som jag 
gjorde med Anette Nyberg i förra 
månaden, för att komma ihåg hur 
hon får fram det perfekta kaffet. 
Nu lät jag baristan på Sur & Deg 
blanda göra hennes kaffe efter 
hennes instruktioner. Som före 
detta kaféägare så tänker jag 
att hon är noga med hur kaffet 
smakar.

Vi träffas för att Anette precis ska 
släppa sin andra bok Som om det 
inte var nog. Hon gör det knappt 
ett år efter hon släppt sin första 
bok Som om ingenting hänt.

Debuten handlar om en kvinna 
som ”blir med kafé” när hennes 
mamma insjuknar och kretsar 
kring den miljön, något som även 
uppföljaren gör. Anette har ett 
långt förflutet i restaurangbran-
schen, bland annat drev hon Sval-
lings och Kumla Herrgård i Troll-
bäcken, och toppade året med att 
baka runt 4 000 semlor på ett dygn.

Hennes nya bok tar vid där den 
gamla tar slut, men nu ska Lisa 
också ut i dejtingsvängen. Det två 
böckerna handlar om relationer, 
företagande och att försöka nå 
sina mål även när det går en emot.

– Nu ska Lisa leva på det här 
vilket ställer nya utmaningar på 
henne.

Anette förlorade nästan sitt 
företag i restaurangbranschen 
när covidpandemin bröt ut. På 
två veckor tvingades företaget fri-
ställa all personal utom tre. Den 
ofrivilliga ledigheten fick henne 
att skriva klart sin bok som hon 
börjat på, sex år tidigare. Uppföl-
jaren ordnades på ett år.

– Jag skickade manuset till 20 
förlag ungefär och det brukar ta 
mellan tre och sex månader innan 
man får svar. Nu fick jag ett posi-

tivt svar redan efter två dagar, så 
alla refuseringar kom ju efteråt.

Företaget har hon alltjämt 
kvar men har överlåtit driften åt 
andra, för att kunna fokusera på 
skrivandet. Hon har också insett 
att bok och förlagsbranschen är 
intressant och går som bäst en 
utbildning på området. Detta för 
att i framtiden kunna hjälpa andra 
författare att ge ut sina böcker.

Har boken sålt bra?
– Det har den, och framför allt har 
den gått bra som ljudbok (Inlä-
sare: Charlotte Åkerblom. Reds 
anm.) Även hon har rötter i Tyre-
sö, så hon undrade ju lite vilka de 
här karaktärerna är.

Hur mycket är skapande och hur 
mycket är redaktionellt arbete?
– Jag skulle säga ungefär 50/50. 
Jag visste ju inte vad boken skulle 
handla om när jag satte mig ner 
och skulle börja och först tänkte 
jag ”vad tusan har jag sagt ja till?” 
Sedan så kom det bara, eller rät-
tare sagt det bara sprutade ur mig 
och jag älskar att befinna mig i 
den där bubblan man är i när man 
skriver.

För de som tänker sig en härlig 
bok med tyresöanknytning som 
julklapp så kommer Anette att 
signera sin bok på Tyresö Bok-
handel den 18 december mellan 
klockan 13 och 15.
Niklas Wennergren

Anette Nyberg med sin första bok, väntandes på den andra. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN
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KULTUR/NÖJE

Jane Harvey:

Musikalisk mångsysslare

UKULELE TN har gjort ett hem-
besök hos en av Tyresös många 
eldsjälar. I Janes fall handlar 
det mycket om sång, musik och 
dans.

Jane växte upp i Camborne i 
Cornwall; musik blev tidigt ett 
intresse och redan som 5-åring 
tog hon lektioner i både piano och 
blockflöjt.

Under ungdomstiden lärde sig 
Jane även att spela både gitarr, och 
orgel. Efter fyra års språkstudier i 

Tyskland, Frankrike och London 
nappade hon 1975 på ett sätt att 
lära sig ytterligare ett språk – ett 
au-pairerbjudande i Krusboda.

Tillbaka till Krusboda
Jane blev kvar i stockholmsområ-
det, fick jobb inom Stockholm stad 
och flyttade 1985 tillbaka till Krus-
boda. Vid pensioneringen förra 
året var hon systemansvarig i en 
av Stockholms stadsdelsförvalt-
ningar, men fritiden ägnades bland 
annat åt engelsk folkmusik (nu 

även på mandolin och concertina) 
och engelska folkdanser – morris – 
med kulturföreningen Eken.

Studiecirkel
2010 ville en grupp inom fören-
ingen börja spela ukulele och en 
studiecirkel bildades som fick 
namnet UkulEken. Jane blev 
med sin musikerfarenhet snabbt 
bekväm med det nya instrumen-
tet och tillsammans med Agneta 
Östlund har hon lett cirkeln 
sedan dess. Engelsk musik är 

huvudinriktningen men numera 
består kursmaterialet av över 250 
melodier från många olika länder 
och två sångböcker har det bli-
vit hittills. Under pandemin har 
undervisningen skett via internet 
men efter sommaren har man 
börjat träffas igen. Studiecirkeln 
är öppen för tolv deltagare, och i 
dagsläget är fem från Tyresö. Alla 
fem har börjat som nybörjare vid 
Janes köksbord (och där finns det 
plats för nya ukulelespelare låter 
hon hälsa!).

Researrangör
Jane har också ett företag som 
arrangerar vandringsresor i Stor-
britannien och Irland: hon guidar 
runt bland cideräppelodlingar, 
whiskeydestillerier eller vackra 
trädgårdar. Sambon Ove kör mini-
bussen och guidar gruppmedlem-
mar som av hälsoskäl kanske inte 
orkar vandra så långt. Verksam-
heten har legat nere under pande-
min men Jane hoppas snart vara i 
gång igen.

ooo

Agneta Östlund och Jane Harvey. FOTO: JAN RONSTRÖM Morrisdansare i Gamla stan. Jane i mitten. FOTO: OVE NORRMAN

Jane vid köksbordet där hon utbil-
dat många nybörjare. 
 FOTO: JAN RONSTRÖM

FORTSATT SATSNING FORTSATT SATSNING 
PÅ VÄLFÄRDENPÅ VÄLFÄRDEN

Vill du vara med  
och påverka, gå med, 
socialdemokraterna .se

Vi fortsätter sats 
ningen på skolan, 
sjukvården och 
äldreomsorgen. 
Det handlar om  
våra barn och de äldre  
som byggt upp Sverige  
och Tyresö. En stark välfärd 
är vårt bästa verktyg för 
ökad trygghet och jämlikhet.

Välfärden ger lika bra 
förskola och skola åt alla barn 
oavsett föräldrarnas ekonomi 
och sjukvård efter behov  
– inte efter plånbok.
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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/

DISCGOLF: MELLANDAGSDUBBELN
28/12, 9.00–16.00 Alby friluftsom-
råde. En partävling där alla inkom-
ster går till Barncancerfonden. Gå 
in på appen Tjing för mer informa-
tion. Arr: Tyresö Discgolf. Kontakt: 
Emanuel Ringbom, 0707-57 49 66, 
emanuelringbom@gmail.com.

LÄTTVANDRAD NATURGUIDNING
14/1, 10.00–13.00, Alby natur-
reservat. En vintervandring i Alby 
naturreservat: följ med längs Kolar-
dammarna, den slingrande Fnysk-
bäcken, genom öppna hagmarker 
och i den tätare skogen. Ta med 
egen matsäck, varma kläder och 
grova skor eller kängor. Cirka 3 km. 
Samling: Busshållplats Öringe kl 
10.00 (buss 875). Arr: Tyresö kom-
mun. Biljetter: Gratis men föranmä-
lan på tyreso.se/biljetter.

JAZZ I TYRESÖ
24/1, 19.00–22.00, Restaurang 
Toscanini. Tradjazzbandet Mandy’s 
Blue Seven inleder konsertserien 
våren 2022. Arr: Tyresö jazz- och 
bluesklubb. Biljetter: Endast i 
entrén, 120 kr för medlem, 150 kr 
för icke-medlem, under 30 år går 
gratis.

DRIPP, DROPP, DRIPPELIDROPP
29/1, 11.30–12.05, biblioteket 
Tyresö centrum. En musikalisk barn-
föreställning med Annika alias Aqua 
och dockan Vesi. Den musikaliska 
föreställningen Dripp, Dropp drip-
pelidropp är fantasifull och lekfull, 
där Annika alias Aqua och dockan 
Vesi far på äventyr både över och 
under vatten. Arr: Tyresö kommun. 
Biljetter: Gratis men föranmälan på 
tyreso.se/biljetter.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Mys-Lelles 
julbetraktelse

Ernst i all ära, årets julvärd Tareq Taylor eller 
någon annan mysgubbe till jul. Nu får de passa 
sig för nu får de konkurrens. Mys-Lelle sam-
manfattar året som gått, minns lite om hur 
radioåret har varit och vad programmen har 
innehållit. Naturligtvis ska ljuset tändas och 
Mys-Lelle ska önska alla lyssnare en riktigt 
God Jul. Det här blir en riktig mysstund.

Vad innebär ny 
regering för Tyresö?

Kan den nya regeringen göra skillnad när det 
gäller kriminalitet och otrygghet? Det disku-
terar Ann Sandin-Lindgren med Tyresös riks-
dagsman Mathias Tegnér (S) och den erfarne 
polisen Tommy Hansson. Om fältassistenter, 
avhopparverksamhet, övervakningskameror 
och om vi kan få fler poliser i Tyresö. De dis-
kuterar även regeringsförklaringen och vilka 
åtgärder som är på gång.

Kommundirektörens 
farvälhälsning

Det här programmet är en avskedsintervju 
med vår kommundirektör Stefan Hollmark. 
Här berättar han för oss om hur han kom hit 
och hur tiden som högste tjänsteman i Tyresö 
har varit. Hur han som rorsman fått varit med 
om att förverkliga ambitioner hur en förvalt-
ning kan fungera som bäst. Programmakare: 
Leif Bratt.

Vandring mot 
Södergården

Den här vandringen går från Kumla skola till 
Södergården i serien ”Bernts vandring” där 
Bernt Karlsson fortsätter att berätta vad han 
minns från 40- och 50-talet. Om Nisse Navin, 
Bohlins Glas, Antennservice, Södergårdstor-
pet och mycket annat. Programmakare: Ann 
Sandin-Lindgren.

På jakt efter Knärot

I serien Änglamark fortsätter biologen och 
pedagogen Anders Erixon att vandra i Tyre-
sös skogar och berättar vad han finner. Den 
här gången går han tillsammans med Henry 
Gudmundson och Tiina Winter i nationalpar-
ken vid torpet Gammelmyra och letar efter en 
liten orkidé som heter Knärot. Producent: Ann 
Sandin-Lindgren.

Byggs det för 
mycket i Tyresö?  

Byggs det för mycket i Tyresö? Eller på fel 
platser? Hur kan vi får vackrare hus? I detta 
första program av Byggpanelen diskuterar 
Berit Assarsson (M) fd kommunstyrelseord-
förande, Anders Linder (S) ordförande i kom-
munfullmäktige och Björn Andersson (M) fd 
vd för Tyresöbostäder. Catarina Johansson 
Nyman programleder.

Carina lär ut hur 
man räddar liv

Carina Högberg är HLR-instruktör och lär 
ut hur man gör hjärt-och lungräddning. Hon 
berättar för Ann Sandin-Lindgren om sin 
breda erfarenhet inom vården och ambulan-
sen men även om hur hon på sin fritid adminis-
trerar flera grupper på Facebook. Hur mycket 
tid tar det att vara admin för Tyresös största 
FB-grupp? Hur snälla är tyresöborna i sociala 
medier

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Julklappstips  
från Louise

 

Lyssna på Tyresöradions traditionella bok-
tips inför jul. Radiomakaren Lena Hjelmérus 
och Louise Amunder från Tyresö Bokhandel 
diskuterar julens hårda klappar som räcker 
länge. Allt från lyrik till historiska romaner, 
kokböcker och ungdomsböcker och varför 
inte ett puzzel?
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Kryss nr 8  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
8 mars 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2021
1:a: Helena Jansson, Lindevägen.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
Irene Tisell, Axel Wennergrens väg.
Lars Ericsson, Borevägen.
Bengt Wallén, Lummergången.

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 8” 
och skicka senast 
den 8 mars 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Anna!
Förra bild gåtan föreställde 
Brf Sjötungans garage 
längs Myggdalsvägen. Det 
lyckades  Anna Thalin i 
Vimmerby lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen 
den 12 december.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Granängsringen. FOTO: KENTH ERIKSSON
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