
Skyddsvärt
n Protester drev fram en 
kulturhistorisk inventering. 
Rekommendationen är att 
Hällberga skyddas. Sid 3

Unga tycker till
n Tre unga tyresöbor har 
intervjuat andra unga i Tyresö 
om deras syn på sitt framtida 
boende. Undersökningen 
visar på ett stort underskott 
av bostäder som unga kan 
hyra. Sid 5

Tomma skollokaler
n Den nyrenoverade Nyboda 
skola kan i delar stå outnytt-
jad länge. Kommunens egna 
prognoser pekar på ett vikan-
de elevunderlag. Sid 6

Nya hyresrätter
n Ungefär 75 hyresrätter 
kommer att byggas i kors-
ningen Njupkärrsvägen och 
Töresjövägen. Närboende 
protesterar. Sid 7

Gymnasiet och FN
n Varje år arrangerar Tyresö 
gymnasium ett FN-rollspel. 
I år handlade det om kon-
flikten i Mellanöstern och 
inledningstalade gjorde före 
detta statsminister Ingvar 
Carlsson. Sid 10

Slut i Superligan
n Trots vinst mot tabelltvåan 
Falun blir det inget fortsatt 
spel för TTIBK i Super-
ligan. Sid 13
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Välbesökt gala i Tyresö 
n Tyresö Kultur- och idrottsgala 
arrangerades den 8 mars. Det var 
tredje gången som galan genom-
fördes och Tyresö gymnasium var 
åter igen platsen där vinnarna i 
nio olika kategorier presentera-

des. Årets kulturstipendiater fick 
också sina priser på galan. Nytt för 
i år var priset för årets brottsfö-
rebyggande insats. Totalt hade 33 
föreningar och enskilda personer 
nominerats till de nio priserna. 

Juryn bestod av sex ledamöter 
från kultur- och fritidsnämnden 
samt två representanter från 
Tyresö  föreningsråd. Festligheter-
na besöktes av över 250 personer. 
    Sid 8–9

… minns  
Gamle Svarten.
     Sid 2

Bollmoran …
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Tyresö ungdomskörs unga män inledde galan som därmed började på en hög musikalisk nivå. FoTo: GUNNar FriSell

Saknar svar
n Moderaterna spelar oärligt på sin tidnings facebook-sida när 
inlägg som påtalar felaktigheter omedelbart raderas. Det har 
hänt vid ett flertal tillfällen, ibland bara efter några minuter. Det 
är uppenbart att man är rädd att ta debatten. Och man vägrar 
säga varför. Ledare, sid 2

Sälj billigt, bygg dyrt
n För få lägenheter i hyresrätt byggs och över 1000 har omvand-
lats till bostadsrätt i Tyresö. Ungdomarna vill att det ska byggas 
fler små och enklare lägenheter som de har råd att hyra. Modera-
ternas metod är att sälja de billiga hyresrätterna och bygga nya 
dyra. Debatt, sid 4

”För tyresöborna 
får förslaget 
ekonomiska  
konsekvenser .”
Iréne Pierazzi,  
sid 16

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO



Noterat

Den moderata partitidningen Vi i Tyresö 
stoppar kommentarer som ifrågasätter 
de ”nyheter” som tidningen publicerar 

på nätet.
Tidigare var tidningen en papperstidning men 

det senaste året finns tidningen bara på nätet. 
På tidningens facebook-sida sägs inget om att 
tidningen är kopplat till Moderaterna – men 
går man in på websidan framgår det tydligt. I 
de nyheter som förmedlas via facebook varvas 
traditionella nyheter med mer partipolitiskt 
vinklade nyheter. Det är de senare som nu väckt 
debatt.

När miljöpartisten Marie Åkesdotter lade 
en interpellation till fullmäktige om polisverk-
samheten så fanns det en felaktig uppgift i den. 
Därför drog hon tillbaka den. Moderaterna som 
hade fått tag i interpellationen valde dock att 
publicera den efter det att den dragits tillbaka. 
När Marie Åkesdotter ville påpeka detta rade-
rades hon och hennes kommentarer från Vi i 
Tyresös facebook-sida. 

Någon vecka senare var det socialdemokra-
ten Martin Nilssons tur. Moderaterna försökte 
säga att det var skillnader mellan vad Social-
demokraterna i Tyresö och partiet nationellt 
tyckte om vinster i välfärden. Martin Nilsson 
visade i en replik vad Socialdemokraterna fak-
tiskt föreslagit. Tre minuter efter inlägget hade 
Moderraterna raderat inlägget.

I helgen hoppade så tidningen på Miljöpartiet 
i Tyresö för bristande närvaro i kommunens 
demokratiberedning. Peter Bylund (MP) visade 
alla de aktiviteter och förslag som partiet lagt 
i demokratifrågor. Det skulle han inte ha gjort 

för efter bara någon timme var även hans inlägg 
raderade.

Tyresö Nyheter har skrivit frågor till Vi 
i Tyresö på deras Facebook-sida – men 
även dessa har raderats. Vi har därför 
skickat följande frågor till redaktionen:

n Varför raderas kommentarer av de som 
ni skrivit om och som anser att nyhe-
terna innehåller direkta felaktigheter?

n På vilket sätt anser ni att de kom-
mentarer som ni tagit bort av Marie 
Åkesdotter, Martin Nilsson och Peter 
Bylund har stridit mot era regler?

n Är det inte viktigt med en fri och öppen 
debatt? Ska inte nyhetsförmedling 
kunna debatteras öppet?

Vi har inte fått något svar på dessa frågor.

Fotnot 1 – Även Tyresö Nyheter finns på nätet 
och Facebook. En del av våra nyheter publice-
ras där och det är fritt att kommentera dessa 
så länge man inte kränker alla människors lika 
värde eller kränker enskilda individer. 

Fotnot 2 – Tyresö Nyheters ledarsida utgår från 
Socialdemokratiska värderingar. I vår nyhets-
värdering utgår vi från vad som är intressant 
för Tyresös befolkning. Vi vill låta många olika 
krafter i samhället komma till tals.

ooo

När den moderata partitidningen Vi i Tyresö stoppar kommentarer som ifråga-
sätter det som publicerats går tankarna till mörkare regimer. Det ges heller inte 
någon förklaring till det hela. Trots att frågan ställts först på deras facebooks-sida 
och sedan skriftligt. En riktig tidning vill skapa och öppna för debatt. Det inträf-
fade tyder på att moderaterna både saknar argument, ryggrad och att man är vett-
skrämd inför en publik debatt.

Knappt har bläcket hunnit torka i revisorernas svidande rap-
port över hanteringen av upprustningen av Nyboda skola för-
rän Moderaterna gör det igen.

Den här gången handlar det om utökade byggrätter på yttre 
Brevikshalvön. Utan nödvändiga ekonomiska underlag fattas 
beslut som kan få långt större konsekvenser än det havere-
rade och kritiserade Nybodaprojektet.

Likheten med Nyboda stannar inte i avsaknaden av ekono-
miska beräkningar. Även denna fråga har bara diskuterats i 
de slutna rummen utan möjlighet till demokratisk insyn.

Det som tidigare var regel i Tyresö, att resonera och känna 
in tycks vara bortblåst. Vissa saker var faktiskt bättre förr.

ooo
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Moderaterna 
räds debatten

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Gamle Svarten, kamrat på vida färden
Gamle Svarten, den bäste här i världen
när din vandringsfärd är över
vill så många tjäna klöver
på dig och köttinblandningen.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

HisToRiA Gården Hällberga vid 
Nyfors har inventerats för att ta 
reda på om det finns några kul
turhistoriska värden. svaret blev 
att den är mer intressant än de 
flesta trott.

Som Tyresö Nyheter rapporte-
rade om i förra numret har kom-
munstyrelsens ordförande, Fred-
rik Saweståhl (m), undantagit 
Hällberga när en kulturhistorisk 
inventering gjordes i Nyforsområ-
det inför det kommande detaljpla-
nearbetet. Skälet var att underlät-
ta rivning av gården för att istället 
bygga ett 10-tal radhus på tomten, 
som den nuvarande ägaren pla-
nerar. Kritiken från oppositions-
partierna och de närboende fick 
Fredrik Saweståhl att backa, och 
nu har en inventering genomförts. 

särskilt värde
Inventeringen visar att Hällberga 
har ett särskilt kulturhistoriskt 
värde. Det gäller allt från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig 
till konstnärlig synpunkt. Bland 
annat kan nämnas att tillbygg-
naden av storstugan ritades av 
den berömda arkitekten Ralph 
Erskine.  

Rapporten rekommenderar 
alltså att Hällberga skyddas i den 

kommande detaljplanen, både 
mot rivning eller förvanskning. 
Däremot kan ”viss kompletteran-
de bebyggelse tillåtas” och ska 
utföras så att tomtens och bebyg-
gelsens befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. Om 

Hällberga skyddas så innebär det 
alltså att de 10-talen radhus inte 
kommer att kunna byggas. 

Återstår att se
Dock återstår att se hur mode-
raterna kommer att förhålla sig 

till rapporten. Fredrik Saweståhl 
har tidigare sagt att inventeringen 
inte kommer att förändra något 
i sak, och antyder därmed, mot 
expertisens rekommendationer, 
att Hällberga bör rivas.

ooo

Nytt äldreboende i 
Trollbäcken…
ÄLdRe Äldreomsorgen i Tyresö 
kommer att vara i behov av ett 
nytt äldreboende omkring 2017. 
Man har därför börjat se sig 
omkring redan nu, och störst är 
behovet i Trollbäcken. Där bor 
det många äldre i villor, och det 
innebär en trygghet att kunna bo 
kvar i områden. Därför kommer 
kommunen nu att börja titta på 
om ett nytt boende kan byggas 
intill Fornuddsparken. 

ooo

… och omsorgs
boende i Bollmora
oMsoRG Förskolan Tärningen 
kommer att byggas om till ett 
omsorgsboende. Just nu är inte 
efterfrågan så stor på förskolor i 
de centrala delarna av Bollmora. 
Däremot saknar socialförvaltning-
en platser för omsorgsboende. 
Detaljplanen kommer att utfor-
mas så att det går att ändra tillbaka 
om andra behov skulle uppstå.

ooo

Många äldre
PRoGNos 3,2 procent av Tyresös 
äldre bor på ett särskilt boende 
och 6,9 procent har någon form av 
hemtjänst. Av dessa 6,9 procent 
är 3 procent mellan 65–79 år, 19,9 
procent mellan 80–89 år och 40,9 
procent 90 år eller äldre. Enligt 
den senaste prognosen kommer 
behovet av äldreomsorgen inte 
vara lika högt som tidigare före-
speglats.

ooo

Hällberga skyddsvärd enligt utredning. FoTo: GUNNar FriSell

Hällberga bär på kulturhistoria

Nya hyressättningen orsaken:

Skolan i Tyresö gör  
stort underskott

Plus och minus i 
kommunens kassa

ekoNoMi Tyresö kommun visa
de på ett bra resultat för 2012. 
det rekordstora överskottet 
berodde till stor del på försälj
ning av kommunal mark. Men 
bakom det fina resultatet döljer 
sig ekonomiska problem.

Såväl gymnasiet som socialnämn-
den visar sedan tidigare kända 
underskott. Nytt när bokslutet 
presenterades var dock att barn- 
och utbildningsnämnden visar på 
ett underskott om nästan 18 miljo-
ner jämfört med budgeten. Sedan 
september har prognoserna pekat 
på ett underskott om 10 miljoner. 
Nu blev det alltså ytterligare 8 
miljoner i underskott. Något som 
oppositionen är kritisk mot:

– Vi har sedan september krävt 
att nämnden och kommunstyrel-
sen ska vidta åtgärder för att sko-
lorna inte ska drabbas av neddrag-
ningar på grund av underskottet. 
Men inget har gjorts. Det leder nu 
till ett underskott som kan drab-
ba verksamheterna 2013, säger 
Martin Nilsson, vice ordförande 
i Barn- och utbildningsnämnden.

Orsaken till det stora under-
skottet står delvis att finna i 
engångskostnader för flytten från 
Forellskolan till Nyboda skola. 
Det syns inte i investeringskost-
naderna för Nyboda men har ändå 
kostat 8 miljoner under 2012.

Den andra stora orsaken är det 
nya hyressättningssystem som 
kommunen infört. Detta system 
har varit omdebatterat alltse-
dan det infördes. Systemet som 
innebär att skolorna ska få en 

mer marknadsanpassad hyres-
nivå har kritiserats både för att 
elever som går i nybyggda skolor 
med högre får mindre resurser 
kvar till undervisning och för att 
det tvingar skolor och förskolor 
att tränga ihop verksamheten så 
att det drabbar den pedagogiska 
verksamheten.

Nu visar det sig att kommunen 
under 2012 kompenserat de sko-
lor som förlorat i systemet – vilket 
inneburit att kommunen inte kla-
rat sin budget.

Det innebär samtidigt att om 
kommunen inte subventionerar 
hyressättningen under 2013 kom-
mer flera skolor att drabbas i år i 
stället.

– Det är ett dåligt system och 
för att dölja hur dåligt det är så 
försöker de styrande släppa ige-
nom besparingskraven succes-
sivt. Det blir inte bättre för det. 
Tyresö borde fortsätta ta ut själv-
kostnadshyror från all skol- och 
förskoleverksamhet, säger Martin 
Nilsson.

ooo

ekoNoMi kommunen redovi
sade ett överskott 2012 på 108 
miljoner kronor. en stor del av 
förklaringen till det är försäljning 
av mark och andra engångsin
täkter.

Resultatet från kommunens 
ordinarie verksamhet på total-
nivå blev 25 miljoner kronor, mot 
budgeterade 44 miljoner kronor. 
Trots det positiva resultatet har 
upplåningen ökat ytterligare till 
rekordnivån 590 miljoner kro-
nor. Detta beror på de extremt 
höga investeringsnivåerna. 2012 
uppgick investeringarna till 329 
miljoner kronor, och det är den 
högsta årliga investeringsnivån i 
kommunens historia. Den i sär-
klass största investeringen 2012 
var Nyboda skola.

Underskott i alla nämnder
På nämndnivå har i princip alla 
nämnder underskott, som de 
kommer att behöva hantera 2013. 
gymnasie- och arbetsmarknads-

nämnden har ett underskott om 
nästan 20 miljoner kronor.

En av anledningarna är att inom 
gymnasieverksamheten budgete-
ras för att inga elever ska gå mer 
än 3 år, trots att det är relativt van-
ligt med ett fjärde år, exempelvis 
vid byte av program. Därmed 
uppstår stora underskott. Barn- 
och utbildningsnämnden har ett 
underskott på 18 miljoner kronor, 
vilket bland annat beror på hante-
ringen av det nya hyressättnings-
systemet. 

Skolor som tjänat på systemet 
har fått behålla vinsten, medan 
de skolor som förlorat har blivit 
kompenserade, vilket inte budge-
terats för.

snöröjning
En utgift som är svår att budgetera 
är snöröjningen. 2012 var ett snö-
rikt år, och snöröjning ska utföras 
oavsett budget i den omfattning 
som behövs. Den kostade 5 miljo-
ner kronor mer än beräknat.

ooo

Dyr nota för snöröjningen svår att förutse. FoTo: GUNNar FriSell

– Vi vill vidta åtgärder, säger Martin 
Nilsson. FoTo: GUNNar FriSell
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Tyresö Bostäder äger fastigheten Diamanten 7 som 
består av 152 hyreslägenheter. Brf Diamanten vill 
köpa fastigheten och ombilda hyresrätterna till 

bostadsrätter. 2003 beslutade Tyresö kommun att inte sälja 
Diamanten, men nu har de ändrat sig. 

Sedan år 2002 har drygt 1000 lägenheter ombildats till 
bostadsrätter i Tyresö, det vill säga cirka 1/5 av hyresbe-
ståndet. Under samma tid har det byggts cirka 150 hyres-
rätter. Tidigare har Tyresös bo-stadsbestånd varit uppdelat 
i tre ungefär lika delar hyresrätter, bostadsrätter och villor. 
Nu utgör hyresrätterna knappt 1/4 av bostadsbeståndet. 
2011 fanns det 17 364 bostäder i Tyresö, varav cirka 4 300 
är hyresrätter.

Bostaden är basen för trygghet i livet. Kommunen har, 
enligt lag, bostadsförsörjningsansvar för sina invånare. I 
Tyresö behöver vi hyresrätter för att alla ska ha tillgång 
till bostadsmarknaden. Det blir allt fler äldre i kommu-
nen, som snart behöver en mindre bostad till låg kostnad. 
Omkring 13 000 personer står i Tyresö Bostäders bostads-
kö, varav 7 774 är ungdomar mellan 16 och 25 år. 85 procent 
av dem behöver en bostad inom fyra år, en liten lägenhet 
till låg kostnad. En rörlig arbetsmarknad kräver en flexibel 
bostadsmarknad. Människor har olika behov vid olika till-
fällen i livet, och det måste finnas valmöjlighet när livet tar 
en annan väg. 

Hyresrätterna har en positiv inverkan på tillväxten och 
utvecklingen i kommunen. Blandade boendeformer ger ett 
starkt och dynamiskt samhälle med rörlighet. Hyresrätten 
är ett smart och flexibelt boende för livets olika skiften.

Förra året flyttade cirka 35 000 fler personer till länet, 
men färre än 6 000 bostäder började byggas. Var ska alla 
bo?

Kommunen har planer för att bygga fler bostäder, men 
tyvärr blir det mest bostadsrätter. Tyresö Bostäder är kom-
munens verktyg för att bygga hyresrätter. Bolaget har en 
plan för byggande som de kallar Projekt Gluggen, vilket 
innebär en förtätning av befintliga bostadsområden. Det 
första området i projektet är Hasselbacken i korsningen 
Bollmoravägen/Granängsvägen. Enligt kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl (M) ska intäkterna från för-
säljningen av kv Diamanten finansiera delar av kostnaden 
för Hasselbacken. Kommunen vill alltså sälja 152 lägen-
heter för att delfinansiera byggandet av drygt 200 nya. 
Lägenheterna i Diamanten har en förhållandevis accepta-
bel hyresnivå, men nybyggda lägenheter i Tyresö centrum 

lär få en betydligt högre hyreskostnad. I Tyresö behövs det 
små lägenheter med enkel standard, så att kostnaden blir 
så låg som möjligt. 

Enligt en nyligen genomförd enkät, vill Tyresös ung-
domar att det ska byggas små, enkla lägenheter i Tyresös 
centrala delar Bollmora, Strandtorget och Alléplan. En 
absolut majoritet vill bo kvar i Tyresö, och vill inte behöva 
flytta från kommunen för att få tag i en lämplig bostad. Ung-
domarna tycker det är dags att kommunen satsar mer på 
bostäder för ungdomar.

Villor och bostadsrätter får nästan 40 miljoner kronor 
per år i statliga bidrag – hyresrätter får 0 kronor. Hyresgäst-
föreningen i Sverige driver just nu en kampanj, Hyresskat-
ten, för att påverka regeringen att fatta beslut om föränd-
ringar för rättvisa mellan boendeformer, och för att gynna 
byggande av hyresrätter:

 ■ Ta bort fastighetsskatten på hyresrätter
 ■ Tillåt skattefria underhållsfonder för hyresrätter 
 ■ Inför ROT-avdrag även för hyresvärdar
 ■ Inför stimuleringsinsatser för byggande av hyresrätter

Om dessa förändringar genomförs räknar vi med att fler 
lägenheter byggs i Sverige. Utöver nybyggande kan fler 
lägenheter renoveras – utan att någon behöver flytta på 
grund av hyreshöjningar. 

Vi hoppas att inga lägenheter kommer att ombildas i 
Tyresö, och att Tyresö Bostäder ändå kan genomföra alla 
sina planer i Projekt Gluggen.

Hyresgästföreningen Tyresö arbetar för att bevara och 
utveckla hyresrätten i Tyresö! 
Tina Norrström
Ordförande Hyresgästföreningen Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

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

Hyresrätter behövs för utvecklingen

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Villor och bostadsrätter får 
nästan 40 miljoner kronor 
per år i statliga bidrag  
– hyres rätter får 0 kronor.

FoTo: GUNNar FriSell

Skandal angående Hällberga

Chikan på Vendelsövägen

Fredrik Saweståhl (M) bör sna-
rast möjligt avgå som kommun-
styrelsens ordförande. Han har:

 ■ underlåtit att informera eller 
diskutera med övriga partier 
om försäljningen av Hällberga. 
Den blivande fastighetsägaren 
kunde utan problem köpa den. 
När övriga partier upptäckte 
att försäljningen var aktuell så 
var det för sent.

 ■ ”lovat” nuvarande fastighetsä-
garen att han skulle få exploa-
tera marken när området skulle 
detaljplaneläggas.

 ■ informerat kommunen om 
att Hällberga ska förtätas och 
således behandlas annorlunda 
än övriga fastigheter i området 
och att Hällberga skulle undan-
tas vid den kulturhistoriska 
inventeringen.

Denna härskarmentalitet måste 
stoppas! Detta är mygel på hög-
sta nivå. Vi kommuninvånare kan 
inte acceptera att det går till på 
det här sättet. Alla inblandade 
personer bör avgå.
Nyforsälskare

I korsningen Vendelsövägen–
Måndalsvägen finns det sedan i 
höstas en chikan. Fiber har lagts 
i vägen och vid återasfalteringen 
gjordes arbetet inte korrekt, utan 
underkändes vid slutbesiktning-
en. Närboende upplever markvi-
brationer som fortplantar sig till 
husen. För att slippa skador på 
byggnaderna sänktes hastigheten 

till 30 km/h och en kraftig chikan 
ställdes dit.

Sedan kom vintern.
När våren kommer ska proble-

met rättas till och vägen återfå sin 
ordinarie hastighet.

Vi boende hoppas att alla bilis-
ter respekterar begränsningen 
och tar hänsyn så vi slipper olä-
genheter.

Lugnare trafik för boendes skull. FoTo: GUNNar FriSell

Härlig vy över Erstaviken – en del av Tyresös underbara natur. FoTo: GUNNar FriSell
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Nyheter

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter 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!

Rätt att hyra

BosTAd i Tyresö står det 
7 774 ungdomar mellan 16–28 
år i bostadskö. de köar till ett 
bestånd på 4 300 hyresrätter. så 
det är inte konstigt när ungdo
marna får frågan vad de tycker 
om framtidens boende, att svaret 
blir att de tycker att det ska byg
gas fler hyresrätter.

– Jag ville göra något för att ung-
domarna skulle få säga vad de 
tycker, säger Lennart Spång, vice 
ordförande för Hyresgästfören-
ingen i Tyresö, som är en av initia-
tivtagarna till projektet som kall-
las Engagerade ungdomar.

Projektet, som pågått under 
2012, har inneburit att tre tyresö-
ungdomar fått formulera frågor 
och ställa dem till andra ungdo-
mar runt om i Tyresö.

När projektet var klart hade 
drygt 100 ungdomar berättat vad 
de har för synpunkter på framti-
dens boende.

Projektet engagerar
De tre ungdomarna, Alice Sjö-
stedt, Lucas Hammarstrand och 
Victoria Louma som alla är 19 år 
och som bor i olika delar av kom-
munen, hade kanske inte innan 

funderat så mycket på hur de 
skulle få tag i en bostad. 

– Helt klart har projektet inne-
burit att man funderar på var man 
ska bo i framtiden och jag är mer 
engagerad på samhällskunskaps-
lektionerna i skolan, säger Alice 
Sjöstedt.

– Jag står i bostadskö, säger 
Lucas Hammarstrand men tilläg-
ger jag förstår att det kommer att 
dröja innan jag kan få någonstans 
att bo.

– Jag blev lite halvchockad över 
att det var så här, säger Victoria 
Louma, som hoppas på att studier 
i Skåne ska underlätta hennes 
möjligheter till en egen bostad

På ungdomars vis
De tre ungdomarna har själva 
fått formulera frågeställningarna, 
genomfört intervjuerna och gjort 
sammanställningen.

– De var också själva poängen. 
Vi behöver ha fler unga som enga-
gerar sig och då är det bästa om de 
får jobba på ett sätt som de tycker 
känns rätt. Hyresgästföreningen 
har funnits som ett stöd i bak-
grunden, säger Lennart Spång.

Och det finns hopp för fram-
tiden, för av de ungdomar som 

intervjuas, så kan 24 procent 
tänka sig att bli aktiva i Hyresgäst-
föreningen.

Ungdomarna tycker att det 
behövs fler hyreslägenheter 
runt Tyresö centrum men också 
i de delar av kommunen där det 
bara finns villor. Ett område som 
pekats ut är Tyresö strand, där 
skulle flera ungdomar vilja se 
fler hyresrätter. De tillfrågade vill 
också att man måste göra något 
åt segregationen och tycker inte 
om att kommunen är uppdelad 
och att det blir en klassfråga hur 
man bor.

driver frågorna vidare
Projektet har redovisat sina slut-
satser för de politiska partierna i 
Tyresö och där fick ungdomarna 
många följdfrågor. Nu samman-
ställer Hyresgästföreningen de 
intervjuade ungdomarnas syn-
punkter och kommer att driva 
det som de tyckte var viktigast. 
I nämnd ordning handlar det om 
ungdomsfrågor, fler hyresrätter 
och att göra något åt segregatio-
nen. Nästa år är det val. Då kom-
mer man ställa samtliga politiska 
partier till svars.

ooo

Alice Sjöstedt, Lucas Hammarstrand och Victoria Louma. FoTo: aNderS liNder

HÄLsA Under ett antal år har 
sjukfrånvaron sjunkit inom soci
alförvaltningen vilket varit posi
tivt. Men nu verkar trenden vara 
bruten.

Sjukfrånvaron ökar inom social-
förvaltningens samtliga områden. 
Inom äldreomsorgens boenden är 
ökningen 1,3 procent från 9,6 pro-
cent till 10,9 procent. Inom hem-
tjänsten är ökningen 1,6 procent 
från 8,0 procent till 9,6 procent 
inom avdelningen för funktions-
nedsättningen är ökningen 0,8 
procent från 6,3 procent till 7,1 
procent och inom avdelningen 
för individ- och familjeomsorgen 
är ökningen 0,2 procent från 4,6 
procent till 4,8 procent.

– Jag ser med oro på ökningen 
och tror att det finns en viss kopp-
ling mellan den ökade sjukfrånva-
ron och att verksamheterna stän-

digt måste spara i försök att hålla 
sig inom de av majoritetens alltför 
snäva budgetramar, säger Susann 
Ronström, Socialdemokraternas 
gruppledare i socialnämnden.

ooo

Sjukfrånvaron ökar inom 
socialförvaltningen

Susanne Ronström oroas av ökan-
de sjukfrånvaro. 
 FoTo: GUNNar FriSell

sTUdieR Företrädare för 
Tyresö gymnasium hade i 
början av mars besök från 
University of east London 
där syftet var att undersö
ka möjligheter till ett fram
tida samarbete. Ursprunget 
till besöket finns i den pro
filsatsning med kriminal
vetenskap som gymnasiet 
gör inför höstterminen.

University of East London (UEL) 
fick status som universitet år 1992 
och har idag cirka 26 000 studen-
ter på i huvudsak två campusom-
råden i östra London, Stratford 
Campus och Docklands Campus.

störst i ämnet psykologi
Bland sina många utbildningar 
har UEL även utbildning i psyko-
logi och universitetet är störst i 
Storbritannien inom just ämnes-
området psykologi.

UEL har idag studenter från 
cirka 120 länder men är fortsatt 
intresserad av att rekrytera nya 
studenter från olika länder utan-
för Storbritannien, framför allt på 
grundnivå.

intressanta diskussioner
– Det blev ett mycket intres-
sant möte med positiva 
ambitioner från båda sidor 
att komma fram till konkre-
ta möjligheter för ett fram-
tida samarbete, konstaterar 
Kristjan Vaigur som repre-
senterade gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden 
vid mötet.

studiebesök och stipendier
Diskussionen rörde bland annat 
studiebesök, stipendier och 
studiemöjligheter i London för 
elever från Tyresö, gästföreläs-
ningar och andra gemensamma 
satsningar.

Gästföreläsare nästa läsår?
Nästa steg blir ett gemensamt 
dokument som anger inriktning-
en och som blir det första steget 
mot mera formella samarbetsfor-
mer. Om parterna lyckas komma 
överens talar mycket för att 
Tyresö gymnasium kan glädja sig 
åt gästföreläsningar från London 
redan nästa läsår.

ooo

Londonuniversitet  
söker sam arbete
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ekoNoMi Nyboda skola blev 
för dyr och för stor. kommunled
ningen och kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik saweståhl 
(M) har hävdat att skolan kom
mer behövas så småningom när 
det blir fler bostäder i centrum
området. Tyresö Nyheter kan 
nu avslöja att kommunens egen 
befolkningsstatistik säger något 
helt annat. det finns en risk att 
skolan till stor del kommer stå 
tom ett bra tag till.

Det byggs i centrumområdet just 
nu. I ett första skede kommer cen-
trum få skyskrapan Tyresö wiew 
och tillhörande hus i anslutning 
till centrum. Till det kommer nya 
bostäder vid C3L/Masten, vid UR-
tomten och vid Curres corner. När 
det varit uppenbart att Nyboda 
skola blivit för stor har det hetat 
att skolan snart behöver antalet 
studieplatser då det kommer bli 
fler ungdomar i området.

statistiken talar
I verkligheten verkar det spela en 
mycket mindre roll än vad kom-
munen hittills har hävdat. Genom 
att studera kommunens egen 
befolkningsstatistik framgår det 
tydligt att problemen kan bestå 
länge än. Den totala befolkningen 
ökar förvisso kraftigt i området. 
Totalt ökar Bollmora från drygt 
22 300 personer till 24 600 perso-
ner – men det handlar huvudsak-
ligen om att det blir fler i vuxen 
ålder i området. Antalet barn 
och ungdomar (0–15 år) beräk-
nas i princip vara oförändrad 
(från 4 312 till 4 369). Eftersom 
befolkningen till och med beräk-
nas minska i skolåldern 6–15 år 
kommer sannolikt problemen 
bestå betydligt längre än de 8 år 
framåt i tiden som befolknings-
prognoserna nu visar. En orsak 
till missräkningen kan vara att de 
styrande moderaterna beslutat 
att bostäderna i centrumområdet 

huvudsakligen ska vara (dyra) 
bostadsrätter – vilket mest lockar 
till sig medelålders Tyresöbor 
som sålt villan.

Behov på andra ställen
Vad som samtidigt kan visa sig 
bekymmersamt för kommunen är 
att behoven av skolplatser kom-
mer öka betydligt mer i andra 
kommundelar. I både Trollbäck-
en och Tyresö Strand är ökningen 
av högstadieelever större vilket 
aktualiserar behovet av fler skol-

platser där. I Tyresö strand beräk-
nas antalet högstadieelever öka 
från knappt 400 till 470 elever. 
Strandskolan har delvis byggts 
ut under de senaste åren och det 
finns en långsiktig plan att bygga 

en ny skola på Brädgårdstom-
ten. Just nu har den dock lagts i 
malpåse – och frågan är om kom-
munen kommer ha råd efter de 
senaste årens stora investeringar.

ooo

Nyboda skola kan stå tom länge än. Nybyggda lägenheter i centrum beräknas inte locka barnfamiljer. 
 FoTo: GUNNar FriSell

Nyboda kan stå delvis 
tom längre än väntat

Nyheter

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

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

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

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

Stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–16
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: G
un

na
r 

Fr
is

el
l

Befolkningsprognos för Tyresös kommundelar
Total befolkning 2013  

(totalt)
2021  

(totalt)
2013  

(6–15 år)
2021  

(6–15 år)
Bollmora 22 306 24 629 2 769 2 696

Trollbäcken (inkl Lindalen) 13 802 14 304 2 034 2 155

strand 7 809 9 457 1 465 1 573

Källa: Tyreso.se

Stora besparingar inom 
individ - och familjeomsorgen
BUdGeT På socialnämndens sammanträ
de i februari begärde socialdemokraterna 
att förvaltningen skulle redovisa vilka ned
dragningar förvaltningen var tvingas att 
göra för att hålla budgeten 2013.

Den borgerliga majoriteten hade inte haft 
för avsikt att redogöra för dessa.

– Majoriteten tar inte ansvar för de ned-
dragningar socialnämnden ständigt måste 
göra då de år efter år är underbudgeterade, 
säger Susann Ronström, Socialdemokra-
ternas gruppledare i socialnämnden.

Fyra stora neddragningar redovisades 
på nämndens marssammanträde:

Nedläggning av elektronikåtervinning-
en, den verksamheten erbjuds som rehabi-
litering för personer med tung missbruks- 
och beroendeproblematik. 

Indragning av en tjänst som verksam-
hetsutvecklare, det arbetet som den tidi-

gare verksamhetsutvecklaren gjort ska nu 
läggas direkt på enhetscheferna inom indi-
vid och familjeomsorgen som redan idag 
har en stor arbetsbörda med många över-
tids timmar. Uppsökartjänsten som idag 
arbetar direkt ute på fältet med ungdomar 
i riskzon tas bort. Det arbetet kommer nu 
läggas ner.

Stegets verksamhet läggs ner. Även den 
verksamheten vänder sig till ungdomar 
men i direkt behandlings form.

Enligt förvaltningens egna risk- och kon-
sekvensanalyser som gjorts finns det stor 
risk att både personal och inte minst kom-
muninnevånare som har behov av hjälp 
drabbas hårt av dessa neddragningar.

– Majoriteten visar ett genuint ointresse 
av riskerna med ovanstående neddragning-
ar, säger Susann Ronström.

ooo

särskilt bidrag
TANdVÅRd Från och med första 
januari 2013 kan patienter som 
har sjukdomar och funktionsned-
sättningar som medför risk för 
försämrad tandhälsa få ett sär-
skilt tandvårdsbidrag för betal-
ning av ersättningsberättigande 
förebyggande tandvårdsåtgärder. 
Försäkringskassan administrerar 
bidraget.

ooo

Upplag

MAssoR Vid Strandrondellen 
ligger området som innehöll Tyre-
sö brädgård. Området är tänkt 
att framgent innehålla skola och 
förskola. Nu är området rensat 
från alla gamla byggnader med 
dess innehåll. I dagens expansiva 
skede på Brevikshalvön och Rak-
sta behövs plats för massor av 
olika slag och området har tagits i 
anspråk för det ändamålet.

ooo

Lägenheter vid 
strandtorget

BosTÄdeR Kvarteret Porträttet 
nära Strandtorget har delvis låtit 
täckelsen falla. Nu kan man få en 
uppfattning om hur det ska bli i 
det nya kvarteret som är tänkt i 
huvudsak för seniorer. Cirka 60 
lägenheter med balkonger och 
uteplatser. Upplåtelseformen blir, 
enligt vad TN erfar, den i Tyresö 
så vanliga, bostadsrätten.

ooo

FoTo: GUNNar FriSell

FoTo: GUNNar FriSell
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Nyheter

ingrid Johansson, krusboda
– Nej, inte en enda krokus! Bara 
en koltrast som sjungit ibland. 
Så det finns hopp om vår.

Camilla sundkvist, Hanviken
– Förutom all hundbajs som 
gömts i snön, så har jag sett 
några blomknoppar i Plutoparken 
och hört lite fågelkvitter.

Pedro Nygren, Granängsringen
– Att man ser marken och alla 
barn som är ute och springer 
med jackorna öppna.

dennis Bengtsson, Gimmersta
– Fågelkvittret, har jag hört!

Barbro Gentele, Tyresöalperna 
på Brevik
– Jag har utsikt över en telefon-
stolpe. Där är det en spillkråka 
och en annan hackspett som 
konkurrerar om samma stolpe!

? Har du 
sett något 

vårtecken?

FoTo: KaijSa KeUSch

HyRsesRÄTT kommunen pla
nerar för att det ska byggas nya 
bostäder i korsningen Njupkärrs
vägen–Töresjövägen, och kom
munstyrelsen väntas fatta beslut 
om att gå vidare med detaljpla
neringen. det handlar om bortåt 
75 nya mindre hyresrätter och 
tanken är att det är främst ung
domar som ska bo där.

Trots att man redan i planerings-
stadiet ville att det skulle byggas 
hyresrätter i området så fördes 
inga samtal med kommunens eget 
bolag Tyresö Bostäder.

– Jag tycker att det är märkligt, 
säger Anita Mattsson, opposi-
tionsråd (S). Men det viktiga är att 
det byggs hyresrätter i kommu-
nen. Det finns många ungdomar 
som vill flytta hemifrån, men inga 
lediga lägenheter.

Hösten 2011 gick en förfrågan 

ut till ett antal andra byggherrar 
och valet föll på Bygg Vesta. Kon-
ceptet är mindre hyresrätter och 
ett miljökoncept bestående av 
lågenergihus med gröna tak och 
vertikal vegetation.

Hoppas unga tilltalas
Förslaget omfattar tre byggna-
der i fyra våningsplan, placerade 
i u-form. Lägenheterna kommer 
att vara 2:or, i ett par olika stor-
lekar. Läget nära kollektivtrafik 

och Tyresö centrum gör att man 
hoppas att husen ska tilltala bland 
andra studerande och ungdomar. 
Därför kommer det att behövas 
färre parkeringsplatser än vid 
andra områden. Däremot kom-
mer det att finnas 2,5 cykelparke-
ring per lägenhet.

Många protester
Planerna har omgärdats av många 
protester, bland annat var för-
skolan Speldosans personal och 

föräldrar oroliga för att förlora 
värdefull lekyta. Kommunen har i 
diskussioner med de inblandade 
kommit fram till möjliga lösning-
ar och kompensation med andra 
lekytor och lekredskap. De när-
boendes synpunkter och noterats 
och besvarats och kommunen har 
för avsikt att kalla in till ett möte 
för att redogöra för de olika ställ-
ningstagandena.

ooo

Här planerar kommunen att bygga hyreslägenheter. FoTo: GUNNar FriSell
Gården sett fån väster. 
 ill: WiNell & jerN arKiTeKTer

Nya hyresrätter vid Pluto

BeTyG Moderaterna vill ha 
betyg redan från årskurs tre. För
slaget som kom i februari i år har 
orsakat kraftiga reaktioner bland 
lärare, föräldrar och inte minst 
bland eleverna själva. Nu är det 
hög tid att Tyresös invånare får 
besked om var Tyresömodera
terna står i frågan om betyg från 
årskurs tre.

Att alliansen är djupt splittrad 
i frågan är ingen nyhet. Center-
partiet och Kristdemokraterna är 
mot förslaget medan Folkpartiet 
inte oväntat är för. Det är dock 
inte bara den egna regeringsalli-
ansen och oppositionen man har 
emot sig; de bägge lärarfacken är 
starkt kritiska till förslaget.

Lärarnas Riksförbunds betygs-
undersökning från januari i år 
visar att en klar majoritet av lärar-
na anser att betyg ska ges första 
gången i årskurs sex eller sju. Det 
måste väga tyngre vad våra välut-
bildade lärare, vana vid betygs-
sättning, anser i denna fråga, än 
vad politiker föreslår, skriver man 
i en kommentar.

Lärarförbundet säger ett 
bestämt nej till att införa tidigare 
betyg och menar att dokumenta-
tionshetsen har gått för långt. 

Psykologer och läkare har mött 
förslaget med stark skepsis och 
hävdar att det är kontraproduk-

tivt. Barns utveckling är komplex 
och kan inte mötas med ensidiga 
mätmetoder. Barn som upprepat 
upplever misslyckanden riskerar 
att bygga in dessa negativa erfa-
renheter i sin självbild, menar 
man.

En nioåring befinner sig mellan 
barnalandet och tonårslandet. En 
nioåring är vetgirig, påhittig och 
skamlöst sugen på nya äventyr. 
Ena stunden leker nioåringen 
med lego för att i nästa ställa 
svåra frågor om döden. Nioår-
ingen rör sig framåt, i sin alldeles 
egen takt.

Vad den moderatledda ledning-
en i Tyresö står i frågan om betyg 
från årskurs tre är höljt i blått 
dunkel. I god tid inför nästa års 
val bör Tyresös väljare få besked 
om en röst på Moderaterna är en 
röst på en siffra på en nioåring.

ooo

kyRkA Begreppet social eko
nomi har funnits i sverige sedan 
1990talet. i samband med den 
överenskommelse som reger
ingen tecknade med idéburna 
organisationer inom det sociala 
området och sveriges kommuner 
och Landsting i oktober 2008 
blev begreppet mer känt. Många 
menar nu att här har svenska 
kyrkan en stor roll att fylla. 

Tyresö församling anordnade ett 
välbesökt seminarium om social 
ekonomi och socialt företagande 
tillsammans med församlingarna 
i kontraktet. På seminariet disku-
terades frågor som

 ■ kan en församling bedriva 
näringsverksamhet, 

 ■ bör församlingen vara en profe-
tisk röst för de svaga, eller 

 ■ kan en församling vara utförare 
av välfärdstjänster?

social ekonomi och social 
företagande
Social ekonomi är inget nytt i vårt 
land. Det är bara ordet, som kom-
mer från franskan, som är nytt. I 
grunden handlar det om hur män-
niskor organiserar sig för att lösa 
gemensamma angelägenheter 
utanför det offentliga och privata 
sektorerna i samhället. 

Verksamheter inom den sociala 
ekonomin är till exempel byalag 
och båtklubbar, bostadsrätts-
föreningar, föräldrar som tränar 
knattelaget i fotboll och Koope-
rativa butiker. Det finns omkring 

200 000 sådana sammanslagning-
ar i Sverige. Omsättningen upp-
skattas till 120 miljarder.

Socialt företagande är en mju-
kare form av företagande som tar 
vara på den enskildes kompetens 
och samtidigt ger den enskilde 
möjligheten att kunna komma till 
sin rätt utifrån sina egna förutsätt-
ningar. 

samhällets olika sektorer
Medan den privata sektorn drivs 
på marknadsmässiga villkor med 
vinstintresse i första rummet, 
prioriterar den sociala ekonomin 
andra värden som demokrati, 
människovärde och gemenskap. 
Medan den skattefinansierade 
offentliga sektorn drivs av stat, 
kommun och landsting på riksda-
gens uppdrag, bygger den sociala 
ekonomin på frivilligorganisatio-
nernas arbete. 

Fram till år 2000 var Svenska 
kyrkan en del av staten. Nu är kyr-
kan en del av den ideella sektorn 
och är också en del av den sociala 
ekonomin. Församlingen är där-
med tillbaka där den en gång bör-
jade som en frivillig sammanslut-
ning av människor som har som 
uppdrag att omsätta evangeliet i 
tro och handling.

Överenskommelse mellan 
regeringen, idéburna organisatio-
ner inom det sociala området och 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting finns att läsa på: http://www.
regeringen.se/sb/d/108/a/127687

ooo

Betyg mot  
sämre vetande

Social ekonomi

20 MVG A 20,0

  B 17,5

15 VG C 15,0

  D 12,5

10 G E 10,0

0 IG F 0,0
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Årets unga ledare
Linnea Nyström, Tyresö Ryttarför-
ening . Som ledare för föreningens 
ungdomssektion inspirerar, moti-
verar och stärker Linnea Nyström 
de övriga ledamöterna genom kam-
ratanda och ett moget ledarskap. 
Hon beskrivs som en fantastisk 
förebild för alla de hundratals ung-
domar som är aktiva i föreningen.

Oscar Sundman, Brännpunkten 
Korpförening Tyresö Oscar Sund-
man kännetecknas och beskrivs av 
sin omgivning som en stor glädje-
spridare och inspiratör. Med sitt all-
tid glada och skämtsamma humör 
har han en enorm förmåga att få 
barn att tycka träning och rörelse 
är något kul. En beundransvärd egenskap. Trots sin ringa ålder så har 
han förtroendeuppdrag på förbundsnivå.

Årets förening
Tyresö Teaterförening har ända 
sedan starten berikat Tyresö med 
ett brett utbud och ett varierat 
innehåll. Föreningen har lyckats att 
både hålla fast gamla och engagera 
nya medlemmar under de 25 år som 
gått sedan starten. Jubileumsåret 
2012 sammanföll med Strindbergs-
året, vilket uppmärksammades genom att Hemsöborna åter flyttade in 
på Notholmen under några kvällar i juni. Föreningen visade samtidigt 
förmåga till utveckling och nytänkande genom att även spela barnteater 
och nyskriven radioteater som sändes i Tyresö närradio.

Årets kulturpersonlighet
Kalman Olah, som har ett brinnan-
de intresse och en outtröttlig vilja, 
sprider genom sin gärning musik-
glädje till andra. Han har sett ett 
par generationer av unga tyresöbor 
bli vuxna och ändå fortsätta i den 
gemenskap som han byggt upp.

Det började som en gemensam 
konsert mellan gitarr- och stråkverksamheten på Tyresö kommunala 
musikskola för många år sedan, och sedan dess har ett stort antal kon-
serter hållits både i Tyresö och i andra delar av världen. Under 2012 
firade Strängstyrkan sitt 30-årsjubileum under Kalman Olahs ledning.

Årets kvinnliga idrottare
Veronica Boquete, Tyresö FF. 
Årets kvinnliga idrottare karaktäri-
seras av en bländande teknik och 
ett spelsinne av yppersta världs-
klass. Hon är också en stor kreatör 
och, inte minst, en stor lagspelare. 
Efter att 2011 blivit utsedd till ame-
rikanska ligans bästa spelare tog 
hon inför säsongen 2012 steget över till Tyresö FF. Säsongen kröntes 
med en ny utmärkelse, årets bästa mittfältare och naturligtvis, ett SM-
guld!

Årets manliga idrottare
Noghor Jemide, Tyresö Amerikan-
ska FF.  240 kilo i bänkpress impo-
nerar. Likaså 290 i knäböj. Han har 
också kastat gris med gladiatorer. 
Men det är i rollen som ankare 
i klubblag och landslag han satt 
ordentligt avtryck. Med sin snabb-
het i händer och fötter är han för 
sina motståndare ett ständigt hot av internationell klass. Genom sitt 
arbete som fritidsledare i Tyresö så kommer han dagligen i kontakt med 
unga människor och bland dessa så ses han som ett stort föredöme och 
vägvisare.

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Kultur- och idrottsgala

I en fullsatt lokal hyllades tyresöbor som lyckats. Peppe Eng och Dick Bengtsson inledde kvällen.

Galan som tydliggjorde 2012 års bedrifter fyllde Tyresö 
gymnasiums  matsal med musik, sång, trolleri och glada 
människor . att många tyresöbor är värda beröm är tydligt.

Vinnare och motiveringar för 
2012 års insatser

Två unga kvinnor fick kultursti-
pendier: konstnären Sofia Karl-
ström och dansstuderande Nelly 
Zagora.

Därefter började prisutdelning-
en till årets förening – Tyresö Tea-
terförening, ledare – Sylvia Ljung-

dahl och Anna-Lena Almgren, 
unga ledare – Linnea Nyström och 
Oscar Sundman, eldsjäl – Solveig 
Dahl, idrottsprestation – Tyresö 
FF damlag, kulturpersonlighet 
– Kalman Olah, kvinnliga idrot-
tare – Veronica Boquete, manliga 

idrottare – Noghor Jemide och 
brottsförebyggare – Göran Köl-
born.

Listan är lång och kan säkert 
bli ännu längre! Kanske har våra 
läsare ytterligare någon kategori 
att föreslå till nästa år?

Peppe Eng hjälpte till att sätta fart 
på galan.

Minitrutarna med Tessan och 
Kalman  underhöll.

När trollerikonstnären Seth Eng-
ström berättade hur lätt det är att 
trolla fick han publiken att tappa 
fattningen när de skulle vrida hän-
derna och vifta med fingrarna som 
han visade. Skrattet ljöd.

tyresö ruNt
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Årets brottsförebyggande 
insats
Göran Kölborn är en brottsföre-
byggande eldsjäl i Hanviken. Efter 
att kvarteret under en tid haft pro-
blem med stölder i trädgårdarna 
kallade han samman grannarna 
och startade grannsamverkan. Med 
en god portion av intresse, social 
kompetens och envishet fick han och grannarna inom kort bukt med 
problemet.

Dessutom tog Göran sig an en äldre man i närområdet som drabbats 
av flera bostadsinbrott, trots att han egentligen inte ingick i grannsam-
verkansområdet. Med ännu mer engagemang och envishet fick Göran 
och grannarna bukt med det problemet också. De goda erfarenheterna 
av grannsamverkan i Tyresö tog Göran med sig till sitt sommarhus i 
Norrtälje – och startade grannsamverkan där också!

Med mycket hjärta, enkelhet och ett stort intresse för sina medmän-
niskor har Göran lyckats öka tryggheten i närområdet i Hanviken!

Årets idrottsprestation
Tyresö FF damlag.  För att nå en 
position att vara laget som alla vill 
slå fordras styrka, svett och myck-
et attityd. Att ständigt spela under 
press och med omvärldens krav på 
tre poäng krävs professionalism 
och lagarbete av yppersta världs-
klass.

Och när pressen var som störst visade laget att de är bäst när det 
verkligen gäller.

Årets ledare
Sylvia Ljungdahl har funnits där 
för väldigt många människor just 
när det har behövts. Genom sitt 
engagerade ledarskap har hon 
varit en förebild för andra. I många 
år har hon varit ordförande för två 
av Tyresös mest aktiva föreningar: 
Tyresö kvinno- och tjejjour och 
Tyresö Ulands- och FredsFörening, TUFF. Hundratals utsatta kvinnor 
och flickor har tack vare jouren fått en fristad i Tyresö. Ofta har Sylvia 
Ljungdahl själv hämtat dem och hjälpt dem till rätta. Genom TUFF:s 
biståndsprojekt i framförallt Indien – men även Guatemala, Bagdad, 
Afghanistan och Kongo – har flera skolor, hundratals brunnar och över 
100 000 mangoträd finansierats.

Anna-Lena Almgren, Tyresö 
Hanviken Hockey, har varit sin 
förening trogen i mer än 25 år. 
Hennes stora passion och hjärta 
för sin sport har varit betydande 
för föreningen då hon verkat som 
både ledare och sedan många år 
som ordförande. Signifikativt för 
pristagaren är hennes engagemang, 
lojalitet och envishet. Anna-Lena Almgren är en stor profil inom sin 
idrott och en betydande orsak till att ishockeyn i kommunen nu är på 
ordentlig frammarsch.

Årets eldsjäl
Solveig Dahl har ett engagemang 
som smittar av sig på andra. Hon såg 
tidigt värden som var osynliga för 
de flesta. Hon ser möjligheter där 
andra ser svårigheter och genom 
mångårigt och enträget arbete 
bygger hon hållbart för framtiden. 
Under Solveig Dahls ordförande-
skap har Naturskyddsföreningen vuxit till närmare 1 400 medlemmar. 
På hennes initiativ har Tyresö berikats med Naturskolan, Naturens rum 
och oräkneliga aktiviteter som ökar kunskapen och intresset för natur, 
miljö och klimat. Hon får priset för hennes mångåriga engagemang och 
stenhårda arbete för att bevara naturvärden i Tyresö.

tyresö ruNt

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Nelly Zagora, dansare 
Nelly Zagora hade tidigt en passion för rörelse och musik, 
som fick sitt utlopp i Tyresögymnastiken och i barnkören 
Minitrutarna. Som ungdom gick hon i skola på Kulturama 
samtidigt som hon dansade på Lasse Kühlers. Hon dan-
sade titelrollen i avslutningsproduktionen Peter Pan på 
Kulturama och hon koreograferade och dansade i musi-
kalen Dracula på Victor Rydberg gymnasiet. Därefter 
kändes det naturligt att gå vidare till vidare dansstudier 
på Balettakademiens yrkesutbildning.

Nelly Zagora har ett spännande sceniskt uttryck och 
ett gränsöverskridande utforskande arbete där hon 
gestaltar sina funderingar över människans medvetande.

Hon får 10 000 kronor för att kunna delta i Impulstanz 
Wienna International Dance Festival och få nya perspek-
tiv på sitt konstnärskap.

Kulturstipendiater
sofia karlström, konstnär
Sofia Karlströms bilder och berättelser bjuder på ovän-
tade och absurda möten mellan sagofigurer, monster, 
människor och djur - en slags egensinnig fablernas värld.

På ett elegant och drivet sätt skapar hon tidlösa sagor, 
förföriskt vackra och motbjudande på en och samma 
gång. Fulla av svart humor och berättarglädje.

Sofia Karlström rör sig obehindrat och oförskräckt 
mellan de olika materialen; teckning, grafik, textil eller 
film spelar ingen roll, hennes uttryck lyser igenom och 
speglar tydligt ett starkt och personligt konstnärskap. 

Hon får 20 000 kronor för fortsatt arbete, bland annat 
med sin nästa bok, en illustrerad novell om två personer, 
den ena mer vilsen än den andra.

Kultur- och idrottsgala

I en fullsatt lokal hyllades tyresöbor som lyckats. Peppe Eng och Dick Bengtsson inledde kvällen.

GalaFoTo: GUNNar FriSell

I stället för att sluka ett svärd 
käkade Seth Engström en uppblåst 
ballong. Man undrar hur han bar 
sig åt fast han visade tydligt vad 
han gjorde.

Therese Badman Stenius vandrade 
runt i publiken och sjöng Carmen 
ackompanjerad av Valter Gran.
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Ta chansen att träna med

Åtta gånger om året kan
du utan kostnad träna med
TyResÖ NyHeTeR genom

att dela ut tidningen till cirka
hundra hushåll i Tyresö.

Vill du veta mer?
Ring 070659 72 84 eller

eposta till lars@hohforlag.se

tyresö ruNt

FN-rollspel nära 
verkligheten

Ungdomspanel
deMokRATi Vid socialdemo
kraternas framtidsmöte ingick 
tre ungdomar från Öringe i en 
ungdomspanel. de fick svara på 
frågor om hur det är att ha växt 
upp i Tyresö och vad man har 
saknat.

Ungdomarna är ense om att sko-
lorna i Tyresö måste bli bättre 
på att möta elever som inte trivs 
i skolan eller som har en funk-
tionsnedsättning. De vill också 
att den fina naturen i kommunen 
ska bevaras inför framtiden. Den 
trygga uppväxt de själva upplevt 
vill de också att de kommande 
generationerna ska få uppleva.

Men det finns en hel del för 
Tyresös skolor att göra. Nora 
Wåhlstrand, 13 år, som är elev vid 
en högstadieskola, tycker att sko-
lan gör för lite för de elever som 
av olika anledningar inte trivs i 
skolan.

– De väntar alldeles för länge, 
menar hon.

– Jag skulle vilja ha fler utbil-
dade lärare. Vi har bytt lärare 
varje år mellan 6:an och 8:an. 
Jag har haft fyra mentorer under 
den tiden. Vi elever hinner inte 
lära känna lärarna och de lär inte 
känna oss. Dessutom lär de ut på 
olika sätt och det nya betygsyste-
met är svårt att förstå, säger Isa 
Wåhlstrand, 15 år.

Hugo Keusch, 18 år, har saknat 
en skola som fungerar för elever 
med någon form av diagnos. 
Han flyttade till Tyresö för att 
komma till en bättre skola, men 
det fungerade inte alls. Han gick 

bara några månader i en av kom-
munens skolor. Därefter blev det 
ett långt skoluppehåll, eftersom 
Tyresö kommun inte hade någon 
skola att erbjuda. Till slut började 
han i en skola vid Globen istället.

Ungdomarna saknar även en 
fungerande kollektivtrafik, fri-
tidsgårdar och hyresrätter att 
flytta till i framtiden.

– Bussarna går inte som de 
ska. Ibland går de före tidtabel-
len ibland blir de försenade eller 
kommer inte alls, säger Nora. 
Hugo instämmer och menar att 
det behövs smidigare kommuni-
kationer både inom kommunen, 
till Stockholm och Haninge.

Isa och Nora tycker att det ska 
finnas fritidsgårdar för högstadie-
elever. Där skulle de kunna träffa 
kompisar, ta en fika och kanske 
läsa läxorna tillsammans. Vi sak-
nar även mer utbud för ungdomar 
på t.ex. sportlovet. Både Isa och 
Nora önskar att det skulle finnas 
fler sommar jobb:

– Vi ungdomar behöver också 
pengar och något litet jobb. Vi 
vet att det är många som tycker 
som oss, så det skulle vara bra om 
industrin fick upp ögonen för oss 
unga också!

– Om tio år är jag 25 år, Då hop-
pas jag att jag har barn. Då måste 
den fina naturen och lekparkerna 
finnas kvar, säger Isa.

– För att jag ska kunna bo kvar 
här i Tyresö i framtiden måste det 
finnas fler hyresrätter i kommu-
nen, och kollektivtrafiken måste 
byggas ut, avslutar Hugo.

ooo

VÄRLdeN Tyresö gymnasium har 
numera som tradition att varje 
år arrangera ett FNrollspel. i år 
knöt gymnasiet an till verklig
heten genom att inbjuda ingvar 
Carlsson, före detta statsmi
nister med bred erfarenhet från 
olika FNuppdrag, att inleda 
spelet.

Årets rollspel hade konflikten 
mellan Israel och Palestina som 
tema och inleddes alltså av att en 
tyresöbo med stor FN-erfarenhet 
höll inledningstalet.

svår och farlig konflikt
Ingvar Carlsson gjorde en histo-
risk översikt över en av de längsta 
konflikterna i världen och pekade 
också på enskilda händelser som 
påverkat konflikten, exempelvis 
mordet på Folke Bernadotte 1948 
och på Israels premiärminister 
Yitzhak Rabin 1995, som på olika 

sätt kan sägas ha ändrat histori-
ens gång. 

Ingvar Carlsson gav också 
glimtar av de många kontakter 
han haft med olika internationel-
la politiker från en lång rad stater 
som på olika sätt spelat en roll i 
konflikterna i Mellanöstern och 
framför allt Israel-Palestinakon-
flikten.

kräver skarpa hjärnor
– Ni tar i rollspelet upp en fruk-
tansvärt svår och farlig konflikt. 
Den kräver skarpa hjärnor som 
säkert finns här på Tyresö gymna-
sium avslutade Ingvar Carlsson 
sitt inledningsanförande.

Efter det fick delegaterna från 
15 länder plädera för sitt respek-
tive lands ståndpunkt i konflikten, 
för att sedan under det fortsatta 
spelet i de olika delegationerna 
och i utskottsförhandlingar for-
mulera sina resolutioner.

Spelet avslutades sedan med 
förhandlingar och röstning om 
resolutionerna i FN:s generalför-
samling.

internationellt spel
FN-rollspelet har en internatio-
nell omfattning med över 100 000 
studenter i olika FN-rollspel värl-
den över, där man i förhandlingar 
och debatter försöker komma 
fram till lösningar på internatio-
nella problem. 

– Drömmen vore att få spela 
FN-rollspelet i ett internationellt 
samarbete, alltså tillsammans 
med elever från andra länder, 
sade Fredrik Pettersson, pro-
gramansvarig lärare på samhälls-
vetenskapsprogrammet, efter 
förra årets FN-rollspel. 

Spännande att se om det kan 
bli verklighet om något eller 
några år.

ooo

Här ställs krav och ges eftergifter i ett försök att lösa en av de längsta konflikterna i världen. FoTo: larS FUGleSaNG

Hugo Keusch, Isa Wåhlstrand  och Nora Wåhlstrand. FoTo: KaijSa KeUSch

Ingvar Carlsson med elever. FoTo: larS FUGleSaNG

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress
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Köp 4 
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för 3
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erbjudande!



Adress: Byggnation:
Långsjövägen 62 Bygglov för mur/plank
Pluggvägen 4 A Bygglov för nybyggnad av avfallshus
Östangränd 18 Bygglov för skylt/ljusanordning
Marknadsgränd 26 Ändringslov av beviljat bygglov för konstnärlig utsmyckning och skyltar
strandtorget 10 12 Bygglov för skylt/ljusanordning
Granängsringen 6 Bygglov för nätstation
Granängsringen 52 Bygglov för anordnade av nätstation
Bränneribacken 1 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Amaryllisvägen 9 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
snövits väg 21 B Ändring av beviljat bygglov 20120329 § 31 avseende markarbeten
Lindalsvägen 8 Bygglov för tillbyggnad av takkupa

Tranmyravägen 5 A–d Bygglov för fyra stycken tvåbostadshus samt marklov och rivningslov

orrnäsvägen 6 Rivningslov för rivning av tre förråd
Noretvägen 16 A Bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus
Brakmarsvägen 28 Bygglov för tillbyggnad av 

en bostadshus
skälsätravägen 46 Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
skolvägen 19 B Bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus
strandvägen 139 Rivningslov för rivning av fritidshus
Tjärnstigen 54 A Bygglov för mur/plank
Centralvägen 34 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Vendelsövägen 49  Bygglov för telemast och teknikskåp
Brakmarsvägen 47 Ändrad placering av befintliga byggnader
Fårdala skola  Tidsbegränsat bygglov för matsal

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FoTo: GUNNar FriSell

FoTo: GUNNar FriSell

Höghus i centrala Tyresö

serVICe, yrKes- & haNtVerKshJÄLP

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com
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Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

sPort/FrItId

VÄLJ
FAIRTRADE-

MÄRKT

NÄR DU
HANDLAR!

 

Läs mer på fairtrade.se

Många nappade på pimpelfiske
Fiske Tyresö Fiskevårdsförening 
ordnade gratis pimpelfiske för 
allmänheten på Albysjön och 
Tyresö Flatens isar två sönda
gar i februari och mars. Man höll 
med utrustning, bete, goda råd 
och färdigborrade hål. 

Många lockades till Alby den 
28 februari då dagen bjöd på 
ett underbart vinterväder med 
strålande sol och vindstilla. Fri-
luftsgården är inte bara en här-
lig rekreationsplats sommartid, 
på vintern plogas det banor för 
långfärdsskridsko och planer 
för spel och lek. Denna söndag 
ökades allmänhetens utbud med 
pimpelfiske i Tyresö Fiskevårds-
förenings regi. Närmare 40 perso-
ner prövade lyckan i de hål som 
föreningen borrat i den nästan 
halvmetertjocka isen. Finaste 
fiskarna var två rejäla abborrar 

på närmare halvkilot, men även 
några mindre borrar fastnade på 
kroken. De som blev utan fångst 
fick njuta av vintersolen och av en 
härlig dag i Tyresös fina natur.

Söndagen den 3 mars var det så 
dags för pimpel- och angelfiske på 
Tyresö Flaten. Även här var upp-
slutningen god, trots lite blåst och 
både utförsåkning och Vasalopp 
på tv. Ingen lyckades upprepa 
fjolårets gäddfångst, men några 
abborrar blev det i alla fall. Gla-
daste fiskaren var Ira som drog 
upp en riktigt fin abborre på ett 
halvt kilo!

Mer fiske 28 april
Fiskevårdsföreningens nästa eve-
nemang blir ett gäddfiske i Kalv-
fjärden för medlemmar den 28 
april. Läs mer på hemsidan www.
tyresofiske.com.

ooo
Ira visar stolt upp sin fångst.
 FoTo: PrivaT Många provade fiskelyckan i det vackra vintervädret. FoTo: PeTer dicKe
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TTIBK får lämna Superligan
iNNeBANdy Lördagen den 9 
mars åkte TTiBk ur superligan, 
men gjorde det med flaggan i 
topp. efter en knackig säsong 
gjorde laget ett sista försök 
att hålla sig kvar och vann över 
serietvåan Falun med 11–5, men 
lyftet kom för sent.

Slutfacit blev fem vinster och 
femton förluster vilket gav sam-
manlagt 22 poäng. Avståndet till 
Jönköping ovanför nedflyttnings-
strecket blev två poäng. Tyresö 
Trollbäcken hade visserligen en 
vinst mer än Jönköping men föll 
bland annat på att konkurrenten 
hade lyckats bättre i matcher där 
Sudden death fick avgöra poäng-
en.

Ödesdiger förlust i slut
sekunderna
Näst sista matchen, borta mot FC 
Helsingborg blev också het i dis-
kussionerna efteråt, eftersom TT 
föll med uddamålet på straff 15 
sekunder före slutsignalen.

Laget hade då tagit ut målvak-
ten för att med en utespelare mer 
få till en seger, men föll istället på 
att man åkte på en straff för spel 
med hög klubba, när en av spe-
larna räddade ett målskott mot 
öppet mål.

Chansen att klara kontraktet 
fanns kvar i sista matchen men 
då hade det behövts att Jönkö-
ping förlorade sin bortamatch 
mot Pixbo. Det blev i stället vinst 
också för konkurrenten och res-
pass för Tyresö Trollbäcken.

omstart i Allsvenskan
Efter två säsonger i Superligan är 
laget nu tillbaka i Allsvenskan och 
får göra en omstart för att ta sig 
tillbaka till finrummet.

– Det är klart att det blev en 
besvikelse i år, konstaterar TT:s 
sportchef Håkan Eklund. Vi ska 
sätta oss ned och summera vad vi 
har gjort fel. Men vi ser positivt på 

framtiden och ska vinna allsvens-
kan nästa år för att vara tillbaka i 
Superligan 2014!

Nu byter TTIBK plats med 
uppsalalaget Sirius, som föll ur 
Superligan förra året men som, 
med en match kvar, hittills gjort 
en förlustfri resa genom Allsvens-
kan och nu är klara för comeback 
i högsta serien.

Unga spelare på gång
Nu har TTIBK också en möjlighet 
att bygga upp laget med en del nya 
unga spelare som efter året i all-
svenskan kan vara mogna för spel 
i Superligan.

Laget har gjort resan tillbaka 
för några år sedan och har goda 
chanser att göra det igen!

ooo

Året är 2011 när TTIBK efter sista matchen i Allsvenskan firades för avancemanget till Superligan. FoTo: UlF raGNar

Torsdag i Trollbäcken  
 
 

 
 

Inspirationskväll  
”Att leva med funktionshinder! 

11 april 19.00 
 
 
 

Seminariet är kostnadsfritt och (S) i Tyresö bjuder på kaffe och räksmörgås,  
Eventuell annan dryck betalas själv.  Tid; 19.00 till ca 21.00 

Anmäl dig till ; Jannicer@gmail.com 

 

Anna ger dig en bred kunskapsöversikt över 
vanligt förekommande diagnoser. Vilka är 
skillnaderna och finns det likheter?! 
Hon kommer att beröra riktlinjer och vad som 
gäller inom verksamheter för funktionshindrade. 
 

I läraryrket möter jag många individer varje dag och varje undervisningssituation har något att lära 
mig som pedagog. En härlig utmaning och mötet med varje elev är oerhört viktigt. Hur kan man 
som pedagog arbeta med förhållningssätt och inlärningsmiljö?  Vilka krav kan vi ställa på skolor 
gällande inkludering? 
 
Jag vill lära mig mer i viktiga frågor som berör min vardag och min familj. Därför har jag startat 
”Torsdag i Trollbäcken”. Jag bjuder in dig och dina vänner, tillsammans med Socialdemokraterna i 
Tyresö, till en inspirerande kväll.  
 

Umgås, ställ frågor, fika, ta ett glas vin, och lär dig mer inom ämnen som engagerar och berör!  

Maria är mamma till ett 
funktionshindrat barn 
och är det någon som 
med glimten i ögat kan 
berätta om, en bitvis tung 
vardag med många 
frågor, är det Maria. 
Maria Klasson är 
ateljerista och pedagogisk 
utvecklare och en 
fantastisk inspiratör. 

Du hittar mer information på Facebooksidan: Torsdag i Trollbäcken 

Vad innebär det att leva 
med en diagnos? Vilka 
förhållningssätt kan minska 
svårigheter i vardagen? 
 
Anna Thomsson har 
mångårig  erfarenhet som 
ledare inom verksamheter 
för funktionshindrade. Hon  
är oerhört kunnig och en 
fantastisk person. 

Vad är normalt?  Livet blev annorlunda! 

Maria berättar om hur hon låter sin resa bli till en 
styrka i sin yrkesroll och i sin strävan efter att skapa 
en förskola för alla. Maria delar med sig av tankar 
kring  förhållningssätt till barn, hur man kan stötta 
föräldrar samt skapa pedagogiska inlärningsmiljöer.  

Vill du vara med och tycka till om hur Tyresö 
ska utvecklas i framtiden. Nu startar fyra 
framtidsgrupper med olika teman. 

- Att växa upp i Tyresö
- Att åldras i Tyresö
- Boende och miljö i Tyresö
- Arbete och utbildning i Tyresö

Vill du också vara med? Anmäl dig:
skicka ett mail till: sap.tyreso@telia.com 
eller ring 08-712 80 30.

VISIONER FÖR TYRESÖs 

FRAMTID

- dina idéer behövs
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Naturguidningarna 
i Tyresö fortsätter

GUidNiNG Tyresö kommun har 
sedan 2011 arrangerat natur-
guidningar. Det har inneburit, att 
många tyresöbor, som i vanliga 
fall inte skulle upptäcka vad Tyre-
sös natur har att erbjuda, fått möj-
lighet att uppleva den rika mång-
falden som finns i vår närhet.

Hälften av guidningarna går 
på vardagar och är lite lättare än 
helgvandringarna. Vandringarna 
är öppna för alla men en del har 
haft speciellt inbjudna. För elever 
från sfi (svenska för invandrare) 
har det inneburit både kunskap i 
svenska, allemansrätten, artkun-
skap och förståelse för vår fina 
natur. Handikappade, äldre, barn-
vagnsförare och rullstolsburna 
alla har vandrat på sina egna pre-
misser och det har varit väldigt 
uppskattat berättar Martina Kii-
bus som leder vandringarna.

Under åren 2011–2012 gjordes 
drygt 60 guidade turer.

I år fortsätter guidningarna och 
30 turer är planerade. Verksamhe-
ten är väldigt gynnsam ur ett folk-
hälsoperspektiv.

ooo

FoTo: liSe-loTTe aNGléN
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KuLtur/NöJe

pågång
deT HÄNdeR i TyResÖ

Fåglar, tennis, TUFF, politiker m m på 91,4

En världsdel har varit föga respre-
senterad, nämligen Australien. 
Men nu hörs 16-åriga australien-
siskan Brook Garland, som till-
bringar ett läsår i Trollbäcken och 
på gymnasiet. Ett komplement till 
detta ungdomliga inslag utgörs 
av de två kloka Tyresögubbarna 
Bror Perjus och Lennart Liedén.

Global är också Tyresöradion, 
eftersom den hörs världsvida 
på www.tyresoradion.se Jobbar 
lokalt för något globalt gör Tyre-
sö Ulands- och Fredsförenings 
Radio Tuff, som hörts varenda 
vecka sedan 1985. En nyhet i det 
varierande programutbudet är att 
Leif Bratts intervjuer med olika 
partiers företrädare nu börjar 
sändas.

Diakonen Jonas Bodin hörs på 91,4 
till den 7/4.

Brook Garland (16) hörs på 91,4 
MHz.

Oppositionsrådet Anita Mattsson 
intervjuas av Leif Bratt.

Klubbchefen Thomas Jakobsson på 
Sportcenter hörs på 91,4.

leif Bratt intervjuar oppositionsrå-
det anita Mattsson (S) om hennes 
åsikter, förslag och politik.

24/3–14/4
jerker Pettersson: ”Min mormors 
kusin sägs ha varit styrman på Tita-
nic”. Skröna eller verklighet?

leif Bratt frågar ut Tyresös ledande 
kristdemokrat leif Kennerberg om 
hans politiska åsikter.

leif Bratt intervjuar vänsterpartiets 
elisabeth hedlund om hennes poli-
tiska åsikter och arbete.

radio Tuff (1337-38):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

31/3–21/4
Bror Perjus; ”det reformistiska 
manifestet”, de rikas makt, kriser, 
skatteparadis och global demokrati.

lennart liedén: ”omställningens 
tid”, detroit, Portland, havanna, 
Samsö, Fjällbete och lokalsam-
hälle.

en av Tyresös ledande Sverigede-
mokrater, ove Karlsson, utfrågas av 
leif Bratt om partiets politik.

Sen ger sig leif Bratt på Tyresös 
miljö partister Marie Åkesdotter och 
Peter Bylund om grön kommun.

läs mer på www.tyresoradion.se

Christina Melzén och Ann Sandin-Lindgren är radiomakare på 91,4.

Nina Brogärd, Terje engh och Peter 
dicke: historier, limerickar, gåtor, 
glammande och mobbning.

Tyresö Ulands- och FredsFörenings 
radio Tuff (1335-36):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

10/3–31/3
Brook Garland (16): australiens 
djur, klimat och historia, aboriginer, 
lära svenska, tennis, snö.

juan chamorro: 
chile>Brandbergen, jordbävning, 
tsunami, mat, svärdfisk, jobb, men-
talvård, radio.

Bjrörn Malmberg, anita jonsson: Nu 
kommer alla olika vårfåglar, vilka är 
de och hör deras sång!

Thomas jacobsson: Tennisminnen 
och stjärnor. rackethallens mångsi-
dighet, nyheter, utebanor.

17/3–7/4
diakonen jonas Bodin: att hjälpa 
människor. Pilgrimens dag 21 april. 
Pilgrimsvandring i Spanien.

Simon Mogren, 20: ordf. i Ung 
Media, Nacka gymn., Kalmar, 
radioerfarenheter, offentlighetsprin-
cipen.

christina Melzén (FP) och ann 
Sandin-l (S). frågar leif Bratt hur o 
varför han intervjuat 7 olika partier.

SWiNG iT Med TyreSö jazzBaNd
Svängig jazz med Tyresös tongivan-
de jazzband. 
Måndag 25 mars på café vindfång-
et, Trollbäckens kyrka 
cirka 10.45, fika/smörgås serveras 
före, 15 kr. Fri entré 
arr: Församlingen

värMaNde jazz i aPrilrUSKeT
Gamla fina godingar att dansa eller 
bara stampa takten till. 
onsdag 3 april på Kvarnhjulet, 
hus B, Nyforssalen 
entré: 60 kr inkl kaffe o kaka 
cd utlottas på biljetten 
arr: Tyresö jazzband o aBF

cheT haPPeNS a TriBUTe To cheT 
BaKer
johan Setterlind trumpet, Mikael 
jansson sång Björn hugardt bas 
håkan jansson tr,leif österlund 
piano framför och tolkar chet Baker 
en av de största företrädarna för 
begreppet cool jazz på restaurang 
Spis & vin Bäverbäcksvägen 14, 
måndag 8 april kl 19.30. 
Förband kl. 18.45 bokning@spiso-
vin.se tel 742 80 00 
entré 120 kr, 100 kr för medlem, 
gäst under 25 fri entré 
arr: Tyresö jazz & Blues club

KolardaMMarNa och alBy
– lättvandrad guidning i albys 
omväxlande natur 
cirka 3 timmar inklusive matsäcks-
paus. 
Samling: tisdag 9 april vid busshåll-
plats öringe (buss 875) kl 10.05. 
avslutning vid alby friluftsgård (när-
maste busshållplats är Nyfors, buss 
873).

TeleGraFBerGeT Till ällMora 
TräSK
– där Strindberg upptäckte skärgår-
den (Terrängen är stundtals kuperad) 
Stövlar/grova kängor rekommende-
ras. 
cirka 4 timmar inkl två kortare mat-
säckspauser; en vid Telegrafberget 
och en vid ällmora träsk. 
Samling: lördag 20 april vid buss-
hållplats Trinntorp kl 9.45 (buss 
873 från Gullmarsplan, byte till 805 
i Tyresö centrum). avslutning vid 
busshållplats Solstigen, ällmora 
(buss 805).

annons@tyresonyheter.nu

Programmen den närmaste 
tiden:

3/3–24/3
Marianne Bohlin, distr-sköterska: 
Sommar på halvön, tennis, simsko-
la, mediciner, patienter, ingarö.

Terje engh intervjuar helen Grid 
om segling i Karibien, fiolspel för 
kungen, gatumusik, memoarer.

NÄRRAdioN Tyresöradion med det tjusiga smeknamnet succékana
len 91,4 har låtit många tusen Tyresöbor höras. Men denna lokalpatri
otiska kanal är ofta global, eftersom det är så många av kommunens 
invånare som är födda i olika länder.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
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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!

Omsorgsboende på Strandallén
oMsoRG Byggandet av omsorgs
boende på strandallén i hörnet 
slumnäsvägen pågår för fullt.

Tomten var ursprungligen 
mycket kuperad med höjdskill-
nader på 4–6 meter där huset nu 
byggs. Tomten har under några 
år använts till upplag för massor 
och har planats ut. Boendet kom-
mer troligtvis att kunna tas i bruk 
under året.

ooo Här byggs det. FoTo: GUNNar FriSell
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kryss nr 2  
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  
9 april 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2013
1:a pris: Gudrun Lejenäs, Vinkelv.
2–5: Lena Sjögren, Sikvägen.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Lars Ericsson, Borevägen.
Lennart Fleischer, Kristiansstad.

KuLtur/NöJe

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 2” 
och skicka 
senast den  
5 mars 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Förra bildgåtan före-
ställde Centrumbolagets 
konst ovanför Espresso 
House. Ett svar som 
dessvärre ingen lyckades 
skicka in.

FoTo: GUNNar FriSell

HÄLsA efter all denna snö 
och kyla står nu äntligen 
den fantastiska våren 
framför oss. Vi gläds åt 
solen och åt att grönskan 
trotsigt bryter sig fram 
ännu en gång. Men alla 
gläds inte lika mycket åt 
pollen, alltså växternas frö
mjöl som sprids i luften.

Många är allergiska, och 
många utan att inte ens veta 
om det. Det är inte alltid lätt 
att skilja på en pollenallergi 
och en förkylning. Ögon som 
rinner, näsan är täppt, nys-
ningar, huvudvärk och trött-
het förekommer ofta i båda 
fallen. Men om det dessut-
om kliar i ögon och hals kan 
det vara fråga om allergi. 
De flesta kan behandla sin 
allergi själva med recept-
fria läkemedel som säljs på 
apoteken. Däremot bör man 
kontakta läkare om proble-
men kvarstår. Handlar det 
om barn bör man alltid upp-
söka läkare.

Vår innerligt älskade 

Sofie Wenander 
* 3 maj 1933  

✝ 26 februari 2013  

har stilla somnat in. 
ANN och BOSSE 
Theodor Sofia 

LENA och PETER 
Jakob Isa 

Björn och Solveig 
med familj 

Övrig släkt och 
många vänner 

Vi kommer aldrig glömma 
din oräddhet,  

din lojala vänskap,  
din tro på kärlek 

och solidaritet 
och kamp för en bättre värld. 

Begravningen äger rum fredag 
12 april kl 14.00 i Ö Tyresö 

församlingshem. Efteråt 
inbjudes till minnesstund med 

förtäring, OSA till FONUS 
08-7098430 tyreso@fonus.se 

före 5 april. Valfri klädsel. 

Tänk gärna på TUFFs 
skolprojekt pg 793636-2 

Under Kulturgalans festliga former
utdelas pris för Årets eldsjäl.
Det finns nog många tyresöbor 
som gjort sig förtjänta av pris
för sitt engagemang under många år.
Jag tänker särskilt på en brinnande själ
för fred, gemenskap och solidaritet i vardagen.
Men nu är det för sent för pris.
Det gör inget om inte alla förstår 
vem jag menar.
Det räcker med att de många 
som kände henne förstår.

S.

Nu kommer våren med pollen

Knopparna kommer snart. FoTo: GUNNar FriSell

så lindrar du din pollenallergi
Det finns en hel del du själv kan göra för att mildra besvä-
ren när det är som mest pollen i luften.

 ■ Håll sovrumsdörren stängd på dagen så att pollen som 
far runt stannar i resten av lägenheten.

 ■ Byt lakan ofta.
 ■ Tvätta håret på kvällen.
 ■ Häng aldrig ut kläder, täcken eller filtar.
 ■ Stäng vädringsluckor.
 ■ Öppna endast fönstren på morgonen eller kvällen då pol-
lenhalterna är som lägst.

 ■ Städa ofta. Våttorka hellre än dammsug.
 ■ Tänk på att det finns massor av pollen i pälsdjur.
 ■ Träna inte utomhus när pollenhalterna är höga.
 ■ Klipp inte gräs. Det virvlar upp massor av pollen.
 ■ Skölj bort pollen ur näsan. Det finns nässpray med salt-
lösning på apoteken.

(Källa: Astma- och allergiförbundet)

Tyresö Nyheter  
önskar alla läsare

Glad
Påsk!
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tyresö ruNt

Service av
alla bilar 
– även USA

Bilverkstad och däck

Service av
transport-
bilar

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16. Lör 10–14 i april

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

u TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

Begravningsavgiften höjs för tyresöborna
AVGiFT Regeringen har under 
en längre tid utrett frågan om 
en enhetlig begravningsavgift 
för alla församlingar i landet där 
svenska kyrkan är huvudman för 
begravningsverksamheten. det 
undantar stockholm och Tranås 
där kommunerna har huvudman
naskapet.

– Är detta ett bra och rättvist 
förslag? undrar Iréne Pierazzi, 
kyrkorådets ordförande i Tyresö 
församling. Det kan man fundera 
över. En sak är säker och det är att 
alla tyresöbor får en högre begrav-
ningsavgift jämfört med idag.

ska betalas av alla
Begravningsavgift ska enligt 
lagen betalas av alla som är 
folkbokförda i Sverige, men den 
varierar stort över landet. Stock-
holms kommun har den lägsta om 
7 öre därefter kommer Danderyds 
församling med 8 öre.

– För tyresöborna får försla-
get ekonomiska konsekven-
ser, konstaterar Iréne Pierazzi. 
Begravningsavgiften höjs från 
nuvarande 9 öre till cirka 24 öre. 
Folkbokförda i Stockholms kom-
mun, kommer som en jämförelse, 
att tills vidare betala nuvarande 7 
öre. Förslaget har ingen betydelse 
för den service som finns kring 
begravningen, den kommer fort-
satt att vara densamma, oavsett 
vem som är ansvarig, säger Iréne 
Pierazzi.

Bakgrunden är att regeringen 
i en remiss till lagrådet den 21 
februari föreslår en enhetlig 
avgiftssats för den begravnings-
verksamhet huvudmännen inom 
Svenska kyrkan har ansvar för. 
Enligt Begravningslagen kan 
huvudman för begravningsvä-
sendet vara en församling inom 
Svenska kyrkan eller kommun. 
Begravningsavgift ska enligt 
lagen betalas av alla som är folk-
bokförda i Sverige.

Alla omfattas inte
Regeringens förslag innebär såle-
des att kommuner som ansvarar 
för huvudmannaskapet – Stock-
holm och Tranås – inte omfattas av 
förslaget. Visserligen avser reger-
ingen att utreda hur även begrav-
ningsavgiften för dessa kommu-
ners verksamhet kan inlemmas i 
systemet med en enhetlig begrav-
ningsavgift men omfattas inte av 
det nu lagda förslaget. Den nya 
enhetliga begravningsavgiften 
kommer att fastställas under 2016.

– Det ska bli intressant att se 
hur kommunerna i Storstockholm 
ställer sig till en avgiftshöjning 
för sina invånare samtidigt som 
invånarna i Stockholms kommun 
undantas. Man kan också befara 
att regeringen med det här försla-
get öppnar upp för att fler kom-
muner vill ta över ansvaret för 
huvudmannaskapet, säger Iréne 
Pierazzi avslutningsvis.

ooo – Regeringens förslag till begravningsavgift är orättvist, säger Irène Pierazzi (S). FoTo: GUNNar FriSell
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