Panikåtgärder

”Vi skulle inte
vara här i Superligan, det var
i alla fall inte
meningen.”

n Platsbristen inom barnomsorgen i Trollbäcken startar panikartade åtgärder. Innan beslut hinner fattas börjar biblioteket
byggas om till förskola. Enligt beslutsunderlaget beror bristen
på att privata förskolorna tar in barn från Haninge. Den moderata lösningen är fler privata förskolor. Ledare, sid 2

Håkan Eklund, sid 11

Dålig kostnadskontroll
n Bristande kostnadskontroll kommer att drabba undervisningen i skolan genom att ökade hyreskostnader tas från lärarresurserna. Den borgerliga hysterin med en rad första spadtag
och investeringsbeslut på minimalt underlag innan höstens val
kommer att bli dyrt för Tyresös skattebetalare. Debatt, sid 4
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Sjunkande
skolresultat
n Tyresö rasar i ranking i Sveriges kommuner och landstings jämförelse. Rekordlåg
lärartäthet inte orsaken
menar ansvariga. Sid 5

Fortbildning inom
äldreomsorgen
n Med EU-pengar kommer
satsningen på kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Det är bra för kvaliteten i
omsorgen, säger fackförbundet Kommunal. Sid 7

Klipp till
n Frisöreleverna på Tyresö
gymnasium samlar in pengar
till FNs barnfond UNICEF.
Den 5 maj tar de emot kunder
hela dagen. Sid 8

Världens bästa i
Tyresö
n Tyresö FF vill bidra till att
Damallsvenska blir världens
bästa damliga 2013. Marta
som setts vid Tyresövallen
när damlaget tränat har startat spekulationer. Sid 11

Nytt stort
bostadsområde
– Framförallt upprör avgifterna på trygghetslarmen, säger Roland Pettersson.

Foto: Gunnar Frisell

Ett svek mot pensionärerna
n Det

kommer bli dyrare att behöva
omsorg i Tyresö. Avgifterna höjs
kraftigt.
– Det är ett svek mot de som jobbat ett helt liv och nu inte kommer
ha några marginaler kvar. I valet
lovade Moderaterna att omsorgen

skulle vara skattefinansierad. Nu
gör de precis tvärtom, säger Martin
Nilsson, oppositionsråd (S).
– Avgiftshöjningarna inom äldreoch handikappomsorgen upprör
känslorna. För att öka intäkterna
i socialnämndens budget med 0,28

procent klämmer man åt de svagaste grupperna, säger Roland Pettersson i kommunala pensionärsrådet.
Värst är avgiften på trygghetslarmet som kommer att kosta 3 000
kronor om året. Risken är stor att
man avstår trygghetslarmen. Sid 3

n Det blir nya bostäder på
tomten mellan Bergfotens
skola och industriområdet.
Ett planuppdrag har getts för
att omvandla nuvarande plan
för arbetsplatser till bostäder. Sid 13

Bollmoran …
... befarar
bokbål i
Trollbäcken.
    Sid 2

Upp till 5
% tillbaka
på allt du
handlar!

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri

Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.
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Berno
Platsbristen i Trollbäckens förskolor beror till stor del på att barn från grannkommuner får platser i Tyresö. De privata förskolorna tar in barn som söker
oavsett var de bor och det ställer till problem. Den borgerliga majoriteten vill
lösa detta genom ytterligare etableringar av privata dagis. Dessutom får biblioteket kraftigt minskade lokaler när dessa istället byggs om till förskola. I
tennis blir det ibland mer än fel, det blir dubbelfel. Detta faktum gäller tydligen
också i moderaternas Tyresö.

Hur svårt kan det
egentligen vara?
H

ur kommer det sig att man aldrig lyckas
anpassa antalet förskoleplatser till
efterfrågan? För de flesta av oss, oavsett om man fick barn för 20 eller 30 år sedan
eller nu är väntan regel när det är dags för förskolan.
De flesta barn som kommer att efterfråga
plats är ju kända, eftersom deras mammor passerar mödravården. Så småningom, om så där
två år kommer behovet av dagisplats. I andra
fall kan det vara så att det sker generationsskifte i en kommundel och många barn flyttar
in och då blir det brist på lokaler. Men om man
från kommunens sida planerar för nya bostäder i olika delar av kommunen, vet man att det
ofta är barnfamiljer som flyttar in och att det
då behövs förskola och skola i närheten. Aldrig
”glöms” det väl bort att ordna med vatten och
avlopp eller vägar i de nya områdena. Men den
offentliga servicen i sin helhet verkar aldrig
riktigt räcka till.
En ytterligare komponent som försvårar planerna för att Tyresös barn ska få sin efterlängtade förskoleplats är att privata förskolor, har rätt
att ta emot barn till sin verksamhet från annan

kommun. Den andra kommunen får naturligtvis
betala för platsen. Men det kan då innebära att
den etablering av platser som Tyresö kommun
planerat för, går till barn från annan kommun.
Det innebär också att Tyresös skattebetalare får
betala de lokaler som behöver byggas, men får
inte möjlighet att nyttja dem.
Så har nu hänt i Trollbäcken och panikartat måste nu biblioteket byggas om till
förskola. Detta borde naturligtvis skapa
en viss återhållsamhet när det gäller
privata förskolor, speciellt i närheten
av kommungränsen och där bostadsbyggande i grannkommunerna sker utan
medföljande samhällsservice.
Men det gäller inte för den styrande borgerliga majoriteten i Tyresö. Tvärtom tycker man
att problemet ska lösas med ytterligare privata
förskolor i Trollbäcken.
Biblioteket ska nu finnas kvar men på mindre
än hälften av sin tidigare yta. Bråttom är det, för
nu står barn i kö igen. Till och med så bråttom
så ansvarig nämnd, kultur- och fritidsnämnden,
inte ens hinner behandla ärendet. Och innan

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

kommunfullmäktige fattar beslut om att det ska
göras, är arbetet igång.
Detta är kanske ett helt riktigt beslut, men
tiden för utredning och eftertanke borde ha
getts. Åtminstone borde man ha avvaktat alla
beslut innan man sätter igång. Vilka andra alternativ hade funnits till att minska biblioteket
och hur hade biblioteksverksamheten kunnat
utvecklas i Trollbäcken. Det är verkligen inte
något överskott på samlingslokaler och biblioteket är en viktig sådan. Einstein lär ha sagt, om
du vill att ditt barn ska bli smart, läs sagor. Om
du vill att ditt barn ska bli ännu smartare, läs fler
sagor. Biblioteket har barnböcker. För några år
sedan fanns planer på att lägga ner biblioteket i
Trollbäcken. Detta stoppades efter massiva protester. Låt inte detta bli omstarten i den ambitionen. Med den moderata politiken riskerar
Tyresö att hamna i kulturskymning.
Men det märkliga blir att allt detta händer för
att andra kommuner får del av Tyresös förskoleplatser, och för att man återigen, inte klarar av
att beräkna hur många små barn som ska börja
på förskolan. Hur svårt kan det egentligen vara?

”Det ska vara ett nöje
att bli äldre i Tyresö”,
skriver Kristdemokraterna på sin hemsida.
Pensionärsorganisationerna rasar dock
över de avgiftshöjningar som kommer
att drabba de äldre
och handikappade.
I kombination med
minskade pensioner
kommer många att
få det väldigt svårt. I
pengar räknat kommer
bara avgiftsökningarna
att bli närmare 12 000
kronor per år för vissa.
Det kommer alltså att
bli ett dyrt nöje att bli
äldre i Kristdemokraternas Tyresö.

ooo

ooo

Citatet

Containrar utanför bibblan i Trollis,
det som sker stort, sker tyst.
Ut med böcker, in med dagis
om detta hörs inte ett knyst.
Sånt sker dessvärre
när kulturen behöver större ytor, inte färre.
S.
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De nya äldreavgifterna
slår hårdare än väntat
Avgifter Mellan 100 och 200
ytterligare tvingas klara sig på
socialbidrag.

Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om de höjda avgifter som
väntar kommunens äldre och
personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige skulle
ha behandlat frågan vid fullmäktige i mars men frågan sköts då
upp till aprilsammanträdet där de
höjda avgifterna antogs. Orsaken
var att Socialdemokraterna ville
att kommunen skulle ta reda på
konsekvenserna innan beslutet.
Framförallt var partiet oroligt för
att fler pensionärer skulle tvingas klara sig på samma nivå som
socialbidragen och att det skulle
bli dyrare för kommunen då fler
äldre skulle välja bort förebyggande service och omsorg.

För dyrt att kunna svara
Men det blev inga svar. Det blir för
dyrt att ta reda på innan beslutet
var beskedet. Däremot uppskattar socialförvaltningen efter att
ha kontrollerat ett litet urval att
det är mer än hundra äldre som
tvingas klara sig på förbehållsbeloppet. Många fler ändå får kraftigt höjda avgifter.
Inte heller kan man veta hur

Tidigare har kommunen inte
tagit ut hela avgiftsutrymmet –
nu tas hela avgiftsutrymmet ut.
Kvar är förbehållsbeloppet om
4 812 kronor som ska rymma
personliga levnadsomkostna
der, mat, resor, vård, mediciner
med mera.
Avgifter för trygghetslarm
införs med 250 kronor i måna
den.

Taxor Den 2 maj 2011 träder nya
plan- och bygglagen i kraft. Den
höjer kraven på kommunernas
bygglovshantering, bland annat
att bygglovshandläggarna måste
inspektera förutsättningarna på
plats. Ett problem är dock att det
över hela landet redan råder en
brist på bygglovshandläggare med
rätt kompetens. Tyresö tvingas nu
på grund av de skärpta kraven att
höja taxan för bygglov med cirka
25 procent, en höjning som slår
olika för olika typer av bygglov.

Fuktskador
Mögel Såväl Kulturskolan som
Trollbäckens bibliotek har visat
sig drabbade av fuktskador.
Behovet av insatser utreds nu och
kostnaden för att sanera byggnaderna är inte klara. Visar sig skadorna omfattande på Trollbäckens bibliotek kan ombyggnaden
förskjutas och kostnaderna öka.
ooo

Papperslösa
sammanträden

konsekvenserna. Det blir för dyrt
och omständigt för kommunen
att ta reda på effekterna först och
besluta sedan. Samtidigt bryr man
sig inte om hur dyrt och omständigt det blir för de äldre och personer med funktionsnedsättning.

Miljö För att långsiktigt minska
miljöpåverkan och kostnader
har Tyresö kommun genomfört
ett projekt för att minska papperskonsumtionen. Tanken är att
kommunen ska slippa sända ut
tjocka pappersbuntar inför varje
sammanträde. Därför har kommunen istället utrustat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare med bärbara datorer.

ooo

ooo

Susann Ronström (S) tänker hellre igenom konsekvenserna innan hon tar beslut.

mycket förebyggande insatser
minskar. Däremot pekar mycket
på att det inte blir så stort tapp.
De flesta äldre och personer med
funktionshinder tycker att omsorgen är så viktig att de hellre väljer
bort det lilla ekonomiska utrymme som kan finnas kvar.

Märklig turordning
De bristande svaren gör Socialdemokraternas vice ordförande
i socialnämnden, Susann Ronström, upprörd:
– Först inför man ett system
som dömer många äldre till fattigdom. Sedan ska man ta reda på

foto: Gunnar Frisell

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!

Demokrati I valrörelsen var det inget parti som pratade om höjda
avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Mindre än
ett halvår senare föreslås det som mörkades i valrörelsen. Nu väcks
krav på att folket ska få tycka till i frågan. Tyresö Nyheter kan idag
avslöja att det kan bli folkomröstning i frågan.

Tidigare har omsorg och ser
vice i hemmet haft en maxtaxa
om 713 kronor eller 1 141
kronor – nu höjs maxtaxan för
alla insatser till 1 712 kronor
per månad.

Bygglovstaxor

ooo

Kan bli folkomröstning
om avgiftschocken
Så förändras
avgifterna

3

I fullmäktigedebatten om de
höjda avgifterna sa en av de styrande borgerliga politikerna att
avgiftshöjningen varit aktuell
under flera år. På frågan varför de
inte berättat om avgiftshöjningen
i valet svarade hon då att ”det är
väl inte det man gör”.
Det har nu fått delar av oppositionen att reagera:
– Det är en av de mer ingripande besparingar man gjort på tjänster man inte kan avstå från, och
det på en grupp som redan är hårt
drabbade av sänkta pensioner
och uteblivna skattesänkningar.
Och det samtidigt som kommunen går med kraftiga överskott,
säger Martin Nilsson, oppositionsråd för Socialdemokraterna.
– Att man inte talat om det i
valet trots att man uppenbarligen
planerat det lång tid tillbaka gör
det bara ännu mer omoraliskt.
Nu har det väckts tanken att
folket ska få tycka till i en folkomröstning.
– Vi tänker inte stoppa ett

Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson
Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Martin Nilsson (S) har förståelse för att medborgare vill folkomrösta i
frågordär de känner sig lurade.
foto: Gunnar Frisell

sådant förslag om en grupp medborgare driver det.
– Man ska vara försiktig med
omröstningar – men förslag som
ökar klyftor, ger fler fattiga pensionärer och som ingen berättat
om i valet förstår vi om det finns
folk som vill rösta om, säger Martin Nilsson.

Om mer än 10 procent av Tyresös röstberättigade skriver på en
namninsamling måste fullmäktige
ta upp frågan och om inte två tredjedelar av fullmäktige då röstar
emot blir det en folkomröstning.
ooo

José Blanco
Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17
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Vi har rätt att kräva mer än så – 100 miljoner
i kostnadsökningar drabbar skola och omsorg
D
et är nog bara i en notis i Tyresö Nyheter som
det uppmärksammats. Den nya Nyboda-skolan
blir minst 84 miljoner kronor dyrare än vad som
ursprungligen var tänkt. Låt mig gissa att den sista uppräkningen av kostnader inte är gjord ännu. Och då är ändå inte
sporthallen på 60 ytterligare miljoner inräknade.
Förstå mig rätt nu. Tyresö behöver en ny skola i centrum
(och sporthall).
De gamla (Nyboda och Forellen) har efter år av eftersatt
underhåll blivit helt omöjliga. Därför är det bra att det nu
byggs en ny skola.
Det är samtidigt helt orimligt att kommunen har så dålig
kostnadskontroll. 100 miljoner extra kommer att kosta
mellan 7 och 8 miljoner kronor extra varje år i drift, amorteringar och ränta.
Och det är inte bara här som kostnaderna riskerar att
skena. Kommunen går nu över till tillagningskök i alla skolor. Även det en välbehövlig insats – men just nu till priset
av att vi betalar för skolmat två gånger. Driften av centralköket kostar fortfarande 9 miljoner kronor – men behövs
bara till hälften.
Det är investeringar med dålig kostnadskontroll som
just nu driver fram besparingar i skolan och omsorgen.
När Moderaterna i Tyresö driver fram höjningar i äldre-

Det är helt orimligt
att kommunen
har så dålig
kostnadskontroll.

foto: Gunnar frisell

omsorgstaxan som är kraftiga för individerna men små för
kommunen (1,5 miljoner kronor) så är det till stor del på
grund av den dåliga kostnadskontrollen vid investeringar.
På samma sätt när det gäller den försämrade personaltätheten i förskolan, eller de sjunkande resultaten i skolan
efter neddragningar på skolans verksamhet. De är resultatet av en dålig kostnadskontroll i stora delar av kommunens övriga verksamhet.

Tiden står still i
Tyresö?

Martin Nilsson
Oppositionsråd (S)

Spelar storleken
någon roll?

Klockan som står på en fin pelare
framför Pressbyrån, mellan taxi
och busshållplatsen i Tyresö Centrum är inte i gång sedan ett par
år.
Varför kan man fråga sig. Står
tiden still i Tyresö eller vad är det
för fel.
Karlsson, en tidsoptimist

Vem drog ur
proppen?
Vem vet något om segelbåten
som är sjunken utanför bryggan
vid Notholmen vid Tyresö slott?
Båten lär ha legat där på botten
sedan i november. Visst borde
den tas om hand innan sommaren
kommer? Helst av ägaren.
Sune

Nu frågar sig kanske en och annan – är det inte oundvikligt att vissa investeringar fördyras? Nej, tyvärr är det
resultatet av en valsjuk borgerlighet i Tyresö.
De sista veckorna innan valet 2010 gjordes nio (9) invigningar av kommunens moderata politiker. Allt syftade till
att visa handlingskraft och att det hände mycket i kommunen. Nyboda skola var en av dessa invigningar.
När beslutet fattades om en investering på 140 miljoner
(som skulle visa sig kosta minst 224 miljoner) fanns bara
ett fåtal arkitektritningar som underlag. När vi Socialdemokrater begärde ett bättre underlag och en prövning av olika
alternativ avfärdades det av Moderaterna i kommunen. Det
är denna bristande prövning som nu kostar Tyresös skattebetalare uppemot 100 miljoner kronor mer.
Till nästa höst kommer Fredrik Saweståhl och Anci
Svensson att stolt inviga verksamheten vid Nyboda skola.
Det kommer vara en fin skola – men det kommer att vara
ett högt pris att betala för både Tyresös skattebetalare och
eleverna vid Nyboda skola. Skattebetalarna för att vi alla
kollektivt skuldsätts. Eleverna för att hyreskostnaderna
kommer att tas från deras lärarresurser. Var det verkligen
avsikten?

Notholmsbryggan i april.

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
Tyresö.
Skicka in ditt alster till:
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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Alla som hämtat barn på dagis har sett dem: teckningarna. På vissa hyllor ligger de i drivor. Ska man ta med sig
dem hem gäller det att vara försiktig! Varje liten påklistrad pärla eller fastbundet snöre
måste hänga med. Teckningar
är konstverk!
På vår sons hylla har det
alltid varit tomt. Han har aldrig
ritat någon teckning. Han säger
att han inte vill. Jag misstänker
starkt att han har ärvt min oförmåga att rita. Men jag vet också
att han drar sig därför att hans
pennfattning är usel.
Tills en dag nyligen. Förskolan han går på hade plockat
fram ett ljusbord och med ens
Foto: Gunnar Frisell
öppnades möjligheten att kalkera. Sonen behövde inte hämmas
av att han inte fick till det själv. Plötsligt var hyllan fylld
av bilder på Pokémon. Hans pedagoger hade sett honom
– och gett honom ett verktyg för att rita. Och sakta växer
den så viktiga pennfattningen fram.
Härom veckan kom Skolstyrelsens rapport som visar
att antalet barn i förskolans barngrupper växer. En femtedel av alla grupper består av 21 barn eller fler. I Tyresö
går det 17,2 barn per avdelning.
Skolverket känner oro. De säger
”Ingen vuxen säger
rakt ut att storleken på barngruptill när en taskig
perna har stor betydelse för kvalikommentar fälls – för teten i förskolans arbete.
Och visst har den det. I stora
ingen vuxen hör det.”
barngrupper finns det alltid barn
som inte syns. Barn vars behov inte uppmärksammas.
Barn vars röst inte hörs. Hur ambitiösa pedagogerna än
är så går det inte att studera 22 olika barn. I minst lika
många situationer. Det finns inte tid.
Jag pratade med en mamma som har barn på en förskola i Tyresö. De korta stunder hon är på förskolan
varje dag ser hon hur den stora barngruppen tillåts leva
sitt eget liv. Ingen vuxen säger till när en taskig kommentar fälls – för ingen vuxen hör det. Ingen delar på
det stökiga gänget – för någon måste också ta hand om
de andra. Ingen vet hur hennes son håller i pennan – för
ingen har tid att se efter.
Från den 1 juli i år stärks de pedagogiska kraven på
förskolan. Det är jättebra! Men för att regler ska bli verklighet krävs resurser. Och politisk vilja. Pedagoger som
redan går på knäna måste ges förutsättningar. De måste
ges tid att se och följa upp varje enskilt barn. Det gör
man inte när barngrupperna är för stora.
Lovisa Lagerström Lantz
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Skolans resultat sjönk 2010

Säkrare skolväg

– samtidigt som antalet lärare minskade
Skola Visst har du hört det
förut? Det ska bli bättre i
Tyresös skolor. Senast i förra
veckan skickade kommunen ut
ett pressmeddelande där man
berättade att satsningar på att
förbättra resultaten redan har
startat. Men samtidigt tvingas
kommunen medge att man tap
par i jämförelse med andra kom
muner.

Det är Sveriges kommuner och
landsting som jämfört resultaten
vid landets grundskolor och redovisar hur kommunerna klarar
sig. Tyresö rasar i årets ranking.
Meritvärdena sjunker och andelen elever som nått minst godkänt
i samtliga ämnen är nu nere på 73
procent av eleverna i årskurs nio.
Framförallt är det i matematik
och svenska där många elever
inte klarar att få godkänt på proven och tappar i jämförelse med
andra kommuner – trots att också
de sjunker. Det som räddar upp
Tyresös siffror är bra resultat i
engelskan.

Rekordlågt lärarstöd
Samtidigt visar siffror på att
lärarstödet under denna tid var

rekordlågt i Tyresö. Men att det
finns något samband däremellan
avfärdar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M):
– Ju högre lärartäthet, desto
sämre testresultat och betyg för
eleverna, skriver hon på sin blogg.
För hundra elever är det viktigare
att ha sju duktiga lärare än nio av
varierande kvalitet. I Tyresö har
vi väldigt duktiga lärare.
– Samtidigt måste vi ta de resultat som försämrats på största allvar.

Oppositionen vill mer
Kommunen kommer därför bland
annat att följa och ta del av SKLs
arbete för att förbättra resultaten.
Oppositionen tycker dock att
det inte räcker:
– Vi behöver investera mer i
utbildning, följa upp kunskapskraven tidigare och ge mer tid
till det pedagogiska ledarskapet
säger Anita Mattsson (S).
– De här resultaten räcker inte
för att Tyresö ska kunna hävda
sig och ska det ändras krävs det
en skolpolitik med högre ambitioner.
ooo

Karin Ljung (S) vill att fler ungdomar
i Tyresö ska få möjligheten att sommarjobba.
Foto: Gunnar Frisell

Trafik Efter reaktioner från närboende föräldrar och efter arbetet
med säkrare skolvägar ska det bli
lättare och tryggare för skolbarn
att ta sig till Bergfotens skola.
Tanken är att höja upp ett övergångsställe över Bergfotensvängen för att på så sätt dämpa farten.
ooo

Matematikpengar
till Tyresö

Anita Mattsson (S) vill investera mer i utbildning.

foto: Gunnar Frisell

Skola Skolverket har beviljat
497 000 kronor för två matematikprojekt i Tyresös grundskolor. Under fyra terminer kommer
Krusboda, Njupkärr, Bergfoten
och Forellskolan att genom dessa
projekt arbeta för att elevernas
matematikkunskaper och måluppfyllelse ska öka.
Målet är dels att ta fram ett medvetet språkutvecklande arbetssätt inom matematikämnet, med
särskilt fokus på problemlösning,
dels att kartlägga elevernas matematikkunskaper.
ooo

Resultaten för Tyresös skolor
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen
Meritvärde
Andel behöriga till gymnasiet
Andel elever i åk 9 som fått godkänt på ämnesprov
i matematik
Andel godkända i engelska
Antal lärare i grundskolan (som heltidstjänster)

2009
79,8%
217,2
91,5

2010
73,0 %
209,2
90,8

87,5
96,2
361

80,8
99,2
343

Ont om sommarjobb i Tyresö
Arbete Antalet kommunala
sommarjobb har minskat sedan
förra året. 150 i stället för 300
ungdomar i 16–17-årsåldern
kommer få jobb i kommunen.
Socialdemokraten Karin Ljung
tycker det är för lite.

När vi tittade på arbetsförmedlingens hemsida den 8 april fanns
det 5 annonser för sommarjobb i
Tyresö. Vid en granskning i mitten på mars var resultatet likadant. I hela Stockholms län finns
det 342 annonser.

beslut om att minska antalet sommarjobb från 300 till 150:
– Jag tycker det är obegripligt.
Om man tror att jobb är bättre än
sysslolöshet – varför fattar man
då ett beslut som gör att fler får
stå utan.

I en debatt i kommunfullmäktige
om frågan hävdades det att det
utöver de kommunala sommarjobben också finns andra jobb att
söka.

Omöjliga jobb för ungdomar
Alla de fem annonser som sökte
sommarjobbare i Tyresö var
sådana att det antingen krävdes
körkort eller sådan utbildning att
det var omöjligt för en 16- eller
17-åring att kunna söka dem.
Risken att många av Tyresös
ungdomar nu blir utan sommarjobb fick Karin Ljung, ung socialdemokratisk fullmäktigeledamot,
att försöka ändra kommunens

S-kommuner i toppen
Även i jämförelse med andra
kommuner ligger Tyresö nu lågt.
Lilla Nynäshamn har beslutat om
700 sommarjobb. I Sundbyberg
räknar man med att alla 400 som
sökt ska kunna få sommarjobb.
– Varför klarar inte Tyresö det
som andra kommuner gör, undrar
Karin Ljung, som lovar att fortsätta driva frågan.

Fem sommarjobbsannonser
Men ska man som 16- eller 17åring ha en chans på ett sådant
måste man ha gott om personliga
kontakter. Det visar Tyresö Nyheters granskning.

5

Naturskydds
föreningen värnar
Dyviks lövängar
Miljö Tyresö naturskyddsförening kommer under året engagera
sig i Dyviks lövängar som snart
blir naturreservat. Det blir nu 27
år sedan arbetsgruppen började
återställa det mycket artrika och
vackra lövängsområdet.
Föreningen lockar nu till en
aktiv miljövårdsinsats där det
samtidigt utlovas kunskap om
kultur-landskapets traditionella
vård och ekologi samt motion.
Första träffen är den 23 april och
samling sker vid redskapsboden
väster om Dyviksmaren
ooo

Förskolan – första
steget i ett livs
långt lärande
Konst På Tyresö konsthall visar
förskolor upp sig under april
och maj. Det är kommunala förskolans pedagogiska forum som
presenterar årets tema i ord och
bild. Utställningen pågår mellan
28 april–21 maj.

ooo

ooo

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Portot
betalt

Även glutenfria pizzor

!
k
s
å
P
Glad

Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________
Postadress:_ ________________________________
Telefon:_ ___________________________________

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________

Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10 Tel 08-798 20 77
Öpppet: vardag 10–21 lörd-sönd 11–21

E-post:_____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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lbidrag
300 fler behöver socia
ttigdom
700 barn växer upp i fa
ka rättNu vill moderaterna öhundra
visan genom att flera få leva
pensionärer också ska
på socialbidragsnivå
Hjälp oss stoppa de höjda taxorna i omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning.

Dalhallen invigd
Sporthall Den 16 april var tyresögymnasternas långa väntan över.
Efter en resa som började för nästan 30 år sedan, kom man äntligen
i mål i Dalhallen, en hall som i mycket stor utsträckning är anpassad
för gymnastikens behov.

Själva bygget har tagit ett år och
utgår från den gamla Dalhallen,
men har alltså anpassats för gymnastiken.
Bland annat slipper gymnasterna nu slitet med att släpa alla
redskap ut och in i förråden och
kan istället lägga mer tid på själva
träningen.

Speciallösningar
Totalkostnaden för hallen kom-

mer att hamna på drygt 30 miljoner. I avtal med kommunen har
Tyresögymnastiken och GK Trollbäcken åtagit sig att svara för
merkostnaden för anpassningen
av hallen, en kostnad på totalt 6
500 000 kronor.
Bland finesserna i hallen finns
nu tre hoppgroppar, två trampoliner och en trampolinbana, allt
nedsänkt i golvet och täckta med
golvluckor när de inte utnyttjas.

Inte bara gymnastik
Utöver gymnastiken har hallen
har också utrustning och markeringar för handboll, basket,
volleyboll och innebandy. Under
dagtid nyttjas hallen av skolorna
och under kvällstid av gymnastiken.
Tack vare bidrag på 3,7 miljoner från allmänna arvsfonden
och 1,5 miljoner från Stockholms
Idrottsförbund kan hallen och
verksamheten också specialanpassas för deltagare med olika
funktionsnedsättningar.
ooo

Trots att inget av de borgerliga partierna sade ett ord om
det i valrörelsen föreslås nu chockhöjda avgifter för många
av Tyresös äldre och personer med funktionsnedsättning.
Upp till tusen kronor mer per månad i avgift blir resultatet
för många äldre.
Förslaget slår mot personer som haft vanliga jobb – som
snickare, vårdbiträde eller lärare – med vanliga inkomster.
Därtill vill Moderaterna att en extra avgift för trygghetslarm ska införas. Men blir fler trygga när de inte har råd
med trygghetslarm?
Samtidigt har kommunen gjort rekordöverskott de senaste
åren och alla prognoser pekar på överskott även de kommande åren. Skulle vi ändå behöva höja avgifter så har vi
föreslagit alternativa sätt att spara in samma summa.

or och
Det är inte ökade klyftöver.
fler fattiga Tyresö beh
Det är fler jobb!
get
Protestera mot försla
du också.

TRE AV FYRA BARN
Anders
Swalander och
Åsa Carlsson har länge drivit önskemålet om Dalhallen och är nu fantastiskt glada. Anitha
ÖVERLEVER
CANCER
Wallin-Lisell är glad att GK Trollbäckens handikappgrupp nu flyttar in i Dalhallen.
Foto: Gunnar Frisell

TRE AV FYRA BARN
ÖVERLEVER CANCER

Var ska bilburna besökare
till Dalhallen parkera?

Stöd Barncancerfonden
PG 90 20 90-0
Tel 020-902090

Stöd Barncancerfonden
PG 90 20 90-0
Tel 020-902090
Läs mer på www.sap.se/tyreso

tider
t
e
p
öp
Nya
Nya cateringmenyn klar.
Kom in och hämta ditt exemplar!
Boka din student- eller
bröllopsmiddag hos oss!

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Det är inte alltid lätt att hitta en parkeringsplats.
Trafik Tyresö har fått en ny fin
idrottshall vid Dalskolan nära
Krusboda. Hallen ska, förutom
att täcka Dalskolans behov
av gymnastik- och idrottshall,
också ge Tyresögymnastiken en
modern och välutrustad hall för
sin verksamhet.

De flesta tyresöbor torde se den
nya hallen som något positivt.
Det gäller också de som bor i
Dalskolans och Dalhallens omedelbara närområde. Dock har
den utökade biltrafiken som hallen orsakar föranlett viss oro. Vid
en årsstämma i en samfällighet i
norra Krusboda för ett par veckor
sedan diskuterades frågan med
anledning av att man redan innan
hallen invigts hade noterat en viss

foto: Gunnar Frisell

stökighet på Krusbodavägen och
att behovet av parkeringsplatser
tycks vara stort.
En av de boende hade vänt sig
till kommunen för att få veta hur
behovet av parkeringsplatser för
besökande är tänkt att tillgodoses
och vilka åtgärder som planeras.
Svaret av tjänstemannen var att
detta hade kommunen inte tänkt
på och därför fanns heller inga
parkeringsutrymmen planerade.
Även om Dalhallen är avsedd
att huvudsakligen tjäna som träningshall för Tyresögymnastiken
och inte en tävlingshall kan man
anta att det finns ett behov av parkeringsplatser som inte täcks av
befintlig parkering vid Dalskolan
eller utmed Krusbodavägen.
ooo
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Kompetensstegen inom
äldreomsorgen fortsätter

Kassa i Tyresö?

Utbildning Tyresö kommun har
fått EU-pengar för kompetensut
veckling inom äldreomsorgen.
Nu kan den så kallade kompe
tensstegen fortsätta. De privata
äldreboendena kommer inte vara
med i satsningen.

Service Efter den borgerliga
regeringens besparingskrav på
Försäkringskassan hotas ser
vicekontoret i Tyresö av stäng
ning. Efter ett riksdagsbeslut
finns det dock fortfarande hopp
om kontorets framtid.

Polisen har öppet två timmar
i veckan, skatteverket vill inte
längre samla in deklarationer i
Tyresö centrum och nu senast –
Försäkringskassan ska lägga ner
sin service i Tyresö.
Statens service till medborgarna i Tyresö blir allt sämre. I
en debatt i kommunfullmäktige
ställde Marita Bertilsson (S) en
fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M),
hur majoriteten i Tyresö ställde
sig till detta. Och om man tänker
agera på något sätt, så att kontoret kunde vara kvar.
Det framkom då i Saweståhls
svar, att Försäkringskassan planerade att istället installera en
skärm, där man på distans skulle
få svar på sina frågor. Det innebär
en viss service men samtidigt att
den personliga kontakten skulle
försvinna.

Mellan 2005 och 2008 avsatte den
dåvarande socialdemokratiska
regeringen 1 miljard för att höja
kompetensen bland personalen
i äldreomsorgen. När projektet
utvärderades fick det så gott betyg
så att flera kommuner, däribland
Tyresö, fortsatte verksamheten.
På senare tid har emellertid
alltfler varit oroliga över vad som
händer med verksamheten. Men
nu kan de vara lugna. Enligt vad
Tyresö Nyheter erfar kommer
verksamheten att fortsätta.

Oklart om privata deltar
Om detta kommer gälla även de
privata äldreboendena i kommunen, som alla drivs av Carema,
är mer oklart. Enligt vad Tyresö
Nyheter erfar har de erbjudits att
vara med – men ännu inte tackat
ja till satsningen. Kommunen har

Påsklovsskola
i Kumla
Stöd Sedan ett antal år har
Tyresö kommun bedrivit så kal�
lad sommarskola under sommar
lovet för elever i årskurs 7–9.

Eleverna har erbjudits extraundervisning i engelska, matematik
och svenska. För eleverna i årskurs 9 har det handlat om att att
få tillräckliga kunskaper för att
få godkänt betyg. De elever från
årskurs 7 och 8 som valt att gå i
sommarskolan har fått ett extra
stöd i de ämnen de valt.

En chans att bli godkänd
Nu tar Kumla skola ytterligare ett
steg och erbjuder elever i årskurs
9 möjlighet att gå i påsklovsskola.
Precis som i sommarskolan handlar det om att stötta elever som
annars riskerar att inte klara betyget G, det vill säga godkänt.
Frivillig undervisning
Undervisningen kommer att
bedrivas under påsklovet, varje
dag klockan 9–13. Eleven kommer, tillsammans med lärare, ta
reda på vilka uppgifter som kan
vara lämpliga att jobba med.
Skolan är inte obligatorisk,
utan det är upp till den enskilde
eleven att välja om den vill ta vara
på möjligheten.
ooo

medlemmar som får en kompetens som gör deras jobb tryggare.
Vi är mycket glada för att EU på
det här sättet stödjer kompetensutveckling i äldreomsorgen, säger
Fernando Pereira, vice ordförande i Kommunal Tyresö.

Kompakta protester
Protesten mot nedläggning av servicekontoren har varit kompakt i
åtskilliga kommuner och bland
handikapporganisationerna. I
”elfte timmen” kunde Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet få enighet i utskottet
att försöka stoppa planerna. Det
får till följd att Riksdagen kommer att begära av regeringen att
återkomma med förslag på hur
tillgängligheten till Försäkringskassorna ska stärkas.
Därmed får vi hoppas att Försäkringskassans servicekontor i
Tyresö kan räddas.

ooo

ooo

– Vi är mycket glada för att EU på det här sättet stödjer kompetensutveckling
i äldreomsorgen, säger Fernando Pereira från Kommunal.
foto: Gunnar Frisell

inte i sina avtal krävt att Carema
ska delta i satsningen.

Facket glädjs
Fackförbundet Kommunal är
mycket glada över satsningen:
– Det är bra för kvaliteten i
omsorgen och det är bra för våra

?

Har du något
vårtecken du
längtar/längtat
efter?

foto: Gunnar Frisell

Eila Andersson
– Att få ta på sig lättare kläder
och att våran padda ska komma
fram.

Lars Ekendahl
– Att äntligen få återerövra landet från snömassornas grepp!

l

tarkommun inbjuder til

nen samt Tyresö arbe
sossen och LO-sektio

e
öt
m
t
e
Öpp

IF Metall

Linda Åkerlund och
Oskar Benderius
– Koltrasten och att det blir
varmt i luften.

klockan 19.00
onsdagen den 4 maj,
llmora torg 7 Tyresö
Forellskolans matsal Bo

Gäst: Riksdagsman Tommy Waidelich
Utrikesutskottet, Skatteutskottet
samt ny ekonomiskpolitisk talesman för (S)

Foto: Per Arvidsson

EU-pengar
Orsaken är att Tyresö kommun
nu fått EU-pengar för att fortsätta
kompetensstegen. Fram till 2013
kan det handla om så mycket som
39 miljoner kronor för Tyresö.
Då kan arbetet fortsätta med att
alla som jobbar i äldreomsorgen
ska ha en utbildning motsvarande
minst 900 poäng i omvårdnadslinjen och att alla då kan anställas
som undersköterskor eller motsvarande.

7

Inger Sarensten
– Vårblommorna naturligtvis!

Ämnet för kvällen är aktuella politiska frågor
Kom till mötet och lämna dina synpunkter.
Observera att detta är ett öppet möte
och alla intresserade är välkomna.
Vill du som är IF Metallare gå med som
medlem ring Gösta Nilsson 070-757 49 25.

Välkomna!
www.socialdemokraterna.se/tyreso

Nina Högrell
– Blåsippor, att gruset sopas
bort från gatorna och att det blir
ljusare.
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Ett klipp för
UNICEF

Sjökrogen i Trinntorp
får nya ägare
RESTAURANG Nu vårrustas det
för fullt i Trinntorp. Sjökrogen har
fått nya ägare – en kompistrio
från Brevik som har förverkligat
en gammal dröm om att bli res
taurangägare.

Man vill skapa en träffpunkt på
Brevik där det går att äta en god
och vällagad middag, men även
lunchservering planeras, och
kanske till och med pizza med
hemkörning. Men ingen ”korvkioskmat”.
Förhoppningsvis blir ägarbytet en rejäl omstart för Sjökrogen
som hade stannat lite i utvecklingen.
Just nu jobbar man dygnet runt
med målet att öppna före sommaren, kanske redan i mitten av maj.
ooo

Den 5 maj klipps det för välgörenhet.
Stöd Frisörprogrammet på Tyre
sö Gymnasium ägnar den 5 maj
åt att klippa för FNs barnfond
UNICEF.

Eleverna kommer att ta emot
kunder under hela torsdagen den
5 maj och allt de jobbar in skänks
sedan till UNICEF.
– Vi började prata om att skänka pengar från ett av våra kundpass till välgörenhet, säger Susanna Päivärinta Dafgård, ansvarig

Foto: Gunnar frisell

lärare på frisörprogrammet. Det
ledde till ett samarbete i svenska
B där eleverna fick söka information om olika organisationer och
sedan argumentera för varför vi
skulle välja deras valda organisation. I år blev det UNICEF som
blev vald.
Tanken är att eleverna ska
upprepa satsningen kommande
år och då på samma sätt välja ut
en organisation som de vill stödja.
ooo

Frisöreleverna klipperhela dagen den 5 maj!
Om du vill boka en tid är du välkommen att ringa på telefonnummer
08-5782 99 92. Om ingen svarar kan det bero på att eleverna då har
annan undervisning. Försök igen senare!

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

lsar alla välkomna till

ABF Södertörn hä
okraterna i Tyresö och

Socialdem
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klockan 19.00
tisdagen den 26 april,
en 6 C
Kulturcafét, Pluggväg
l
ka
lo
t,
le
ju
nh
ar
Kv
på Kulturcentrum
Medverkande:
Henrik Berggren
och
Ingvar Carlsson

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

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

Boken ”Underbara dagar framför oss”
av Henrik Berggren

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

www.socialdemokraterna.se/tyreso
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Gymnasiets
Hotet mot välfärden elprogram
– att stänga gränsen vinnerigen
Expo besökte Tyresö:

Politik Det är länder som inte
stängt gränserna som blivit väl
mående och rika. När etablerade
partier försöker följa efter främ
lingsfientliga partier så är det de
högerextrema som vinner. Det
var två av budskapen när Mag
nus Manhammar från stiftelsen
Expo gästade Tyresö.

Pris Tyresö gymnasiums
elprogram har ännu en gång
kammat hem priser i ECY Cup,
elbranschens rikstäckande tävling
för gymnasieskolornas elprogram.

Elprogrammet har också lyckats
tidigare år och nu var det dags
igen! Klass EC8c och EC08b kom
på andra respektive fjärde plats i
kategorin klasspriser. Dessutom
placerade sig två av eleverna från
klass EC8c, Johan Opazo Ortiz
och Robin Luoma som delade
tvåor, med samma totalpoäng
som de två ettorna.

Det var Socialdemokraterna i
Östra Tyresö som bjudit in Manhammar. Expo bildades som en
reaktion på ett allt starkare och
mer våldsbenägen högerextrem
rörelse och än idag är de något
av ett rött skynke för exempelvis
Sverigedemokraterna.

Välfärdens framtid
Ska Sverige klara välfärden framåt i tiden kommer Sverige behöva
fler i arbetsför ålder. 1950 gick det
1 pensionär på 14 i yrkesverksam
ålder. Hundra år senare kommer
det vara 1 pensionär på 4 yrkesverksamma.
– Ska den ekvationen fungera
behöver Sverige fler som jobbar –
även från andra länder, hävdade
Manhammar.

När pressen
lir för stor:

”Får inte ta efter”
Många hade nog trott att Sverigedemokraterna efter valet skulle
försöka tona ner sina mest extrema åsikter, men i själva verket har
Få stöd
medförälder.
det från
blivitentvärtom.
Faran ligger
dock inte i Sverigedemokraterna
ng Föräldratelefonen
020-786 786.

Årligt arrangemang
ECY Cup arrangeras varje år för
elever som går tredje året på
elprogrammet och består av två
delar, installationsprov och elsäkerhetsprov. Årets cup samlade
3 300 deltagare från hela landet
och Tyresös dominans visar sig
också i totaltabellen, där tio av
de fyrtio bästa eleverna kommer
från Tyresö gymnasium!
Förutom priser individuellt och
till klasserna, firades framgångarna också med ett ordentligt tårtkalas.
ooo

Magnus Manhammar från stiftelsen Expo gästade Tyresö. foto: Jan Nilsson

utan i om andra partier tar efter
deras politik – något som skett i
stora delar av Europa.

Råd till kommunen
Därför blev också Magnus Manhammars råd till Tyresös politiska partier:
– Ta inte efter dagordningen.
Följer man högerextrema partiers

politik så ökar stödet för dessa
partier. Och framför allt får man
ett samhälle som delas upp i vi
och dem.
– Därför är det bra att riksdagspartierna bildat en så tydlig majoritet i asyl- och flyktingpolitik. Det
är bra om man kan göra det även
lokalt.
Framgångarna firades med ett ordentligt tårtkalas.

ooo

Foto: Lars Fuglesang

Tyresösmycket

När pressen
blir för stor:

t
sen t
e
r
p
en
Brar stud p!
fö ch do
o

Få stöd från en medförälder.
Ring Föräldratelefonen 020-786 786.

Finns hos:
TYR HEM & KÖK (Tyresö centrum)
Hantverkskammaren (Tyresö slott)
TidÅRum (Alléplan)
Bollmoradalens Kyrka

Anita Engqvist
www.silverringen.se

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Plåt & Lack

www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

Må 7–18,
Ti-To 7–17,
Fr 7–14

08-777 25 00

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85

www.bargarbo.se

Innehar F-skattesedel

Bilskador
Öppet:

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge
Bandhagen

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Er maskinuthyrare i området

ert örns
S öd
Maskinuthyrning AB
Maskinuthyrning AB

Jordfräsning Tel. 0708-57 10 23
Stubbfräsning
Grävning medwww.tegelhissar.se
chaufför

Vi utför även

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

mm.

Vi utför även jordfräsning,
0708 - 57 10 23
stubbfräsning, grävning
med chaufför, m m.

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap
Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Oj!
Borde inte ditt
företagsynas här?
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Sport/fritid

TTIBKs damlag till
division 1
Innebandy Tyresö Trollbäckens damlag spelar kommande
säsong i division 1.
En bra säsong avslutades med
kvalspel mot Endre IF Ungdom
från Gotland. TTIBK vann första
kvalmatchen med 6–2 och trots
bortaförlust i returen med 4–5
räckte det sammanlagda resultatet för uppflyttning till division 1.

Isgala i Tyresö

Tyresö
Konståkningsklub
Klubbens mål är att:
n Bedriva konståkning både på
bredd och elitnivå.
n	Organisera den bästa trä
ningen som kan genomföras
för barn från cirka 5 års ålder
upp till seniorer. Detta efter
individens egen förmåga,
ambitioner och förutsättning
ar.
n	Fostra barn och ungdomar
i god idrottslig anda, locka
fram deras personliga sidor
och förstärka dessa.
n Satsa på våra tränare så att
de får fortbildning och en triv
sam arbetssituation.

ooo

Tyresö Bordtennis
kvar i ettan
Pingis Tyresö bordtennisklubb
får spela kvar i division ett nästa
år.
Efter seger mot Norrtull från
Söderhamn och Stratos från
Enköping lyckades TBTK klara
kontraktet på hemmaplan i
Skrubbahallen.

Tyresö KK
Simvägen 4, 135 59 Tyresö
Telefon 08-798 55 40
E-mail: info@tyresokk.se
Hemsida: www.tyresokk.se

Skridskoskolegrupp Orange med sina fantastiska kostymer.

ooo

Miljöoptimera
din bil i vår!
Castrol Magnatec 5W-40

Foto: Gunnar Frisell

Tyresö Konståkningsklubb, TKK
har idag cirka 225 medlemmar,
varav omkring 59 är licensierade
för tävlingar.
Verksamheten har en stor
bredd, från skridskoskola till tävlingsåkare på elitnivå. Tanken är
att alla barn och ungdomar ska ha
möjlighet att utöva konståkning
på sin egen nivå.
I januari arrangerade klubben

”Tyresö Stjärnan” med drygt 100
tävlande.

Bred förening
Tyresö Konståkningsklubb är en
bred förening med medlemmar
fördelat på skridskoskola, singel-,
team- och fortsättningsgrupper.
Skridskoskolan bedriver sin verksamhet från september till mars.
För en del av åkarna pågår trä-

ningen på is från augusti till maj
och för många av åkarna fortsätter träningen till början av juni.
Därefter följer ett par veckors
läger under sommaren.
Klubbens tränare har fått sin
utbildning genom bland annat
Stockholms Konståkningsförbund.
ooo

449:Ord. pris 699:-

Smart tvätthink

Konståkaren Sandra i skridskoskolegruppen Lila
visar upp sitt flygskär.

Klubbens nya tävlingsåkare framförd
e ett vackert
nummer som fick håret att resa sig
på armarna.

99:-

Ord. pris 269:-

Goodyear EfficentGrip
Team Sunrise visade upp sitt shownummer med
en stor portion attityd och ett snyggt lagspel.

Grupp Silver – Skridskos
kolans populära killgrupp
–
uppträdde med ett rejält
hiphopnummer.

Världens enda
svanenmärkta däck
Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet:
Vardagar 8.00 - 18.00
Lördagar 10.00-14.00

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

TYRESÖ

HANINGE

ÅRSTADAL

Vegavägen 4

Sjöviksbacken 17

Trolldäck

Vega Däck

08-7422900

08-819400

Vendelsövägen 41

Årsta Däck

08-915030
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TTIBK tillbaka i
Superligan

Glädjeyra och kramkalas efter matchen mot IBK Handen.
Innebandy Efter bara ett år
i Superligan fick Tyresö Troll
bäcken förra året lämna högsta
serien, men behövde bara ett
år för att vinna Allsvenskan och
med det ta sig tillbaka till finrum
met.

Slutstriden om serievinst hade all
spänning som tänkas kan. TTIBK
utmanades av FBC Uppsala som
kunde vinna serien om de vann
stort i sista matchen mot Hässelby
och om Tyresö Trollbäcken samtidigt i sista omgången förlorade
mot IBK Handen. Och det såg ut
att gå vägen för Uppsalalaget!

Sudden death avgjorde
TTIBK gjorde sin sämsta match
för säsongen och låg i mitten av
sista perioden under med 5–4
samtidigt som Uppsala spottade
in mål mot Hässelby. Uppsala
lyckades vinna med osannolika
21–2, men tack vare vinst i sud

den death kunde TTIBK ändå ta
hem serievinsten och säkra avancemanget!
– Vi skulle inte vara här i
Superligan, det var i alla fall inte
meningen, säger Håkan Eklund,
marknadsansvarig i TTIBK. Det
var till och med flera som trodde
att vi skulle få det svårt att ens
hålla oss kvar i Allsvenskan! Jag
förstår varför folk tvivlade, vi blev
av med cirka 10 spelare efter året
i Superligan.

Satsning gav resultat
Med satsningar på nya spelare
och med rekryteringen av Viktor Matsenius som ny tränare,
klarade TT av trycket. Laget fick
efter en lite trög start upp farten
och klarade också av att ta hem
seriesegern, även om det dröjde
till sista omgången.
Efter seriesegern blev det klart
att succétränaren Viktor Matsenius och assisterande tränaren

VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många.
Däremot asfalterar vi många.
NCC Roads
NCC
GöranRoads
Dahlberg 070-625 66 46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
www.ncc.se

"ALLT" PÅ PAPPER •
• TRYCKERR
H TRYCK

RH TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 TYRESÖ • Flygfältsgatan 5, SKARPNÄCK

Original

Marta till Tyresö FF?
Fotboll Lördagen den 9 april
gick startsignalen för årets
damallsvenska. Tyresö FF fick
i premiärmatchen oavgjort mot
Göteborg, ett resultat som gan
ska väl speglade matchen.

Inför seriestarten hade Damallsvenskan den 6 april upptaktsträff där alla lagen presenterade
sina planer inför säsongen och
kanske också kommande säsonger. Vid träffen stack Tyresö FF ut
och presenterade djärva visioner
för de kommande åren och stora
planer inför 2012.

Foto: Ulf Ragnar

Mathias Östlund lämnar TTIBK.
Matseinus har under året i TTIBK
pendlat mellan Uppsala och Tyresö, men har nu tröttnat på resandet och tackat ja till att i stället
ta över tränarjobbet i Sirius, som
hör hemma i Uppsala och som i
år slutade på tionde plats i Superligan.

Oklart i tränarfrågan
Vem som blir ny tränarduo i TT
är ännu inte klart, men Håkan
Eklunds kommentar i frågan är
att det under april kommer att
presenteras en ny organisation
med nya namn.
ooo

Cykla
omkring
Cykla
omkring
Cykla
omkring
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
Vi värnarBRIS.se
barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se
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Världsnamn till Tyresö
– Vi kan med hjälp av finansiärer
för 2012 ta hit världsnamn inom
damfotbollen, konstaterade Hans
Löfgren, fotbollsansvarig för
Tyresö FFs damlag.
Ett av de namn som snurrat
runt i rykteskarusellen är Marta
som fem år i rad utsetts till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare och som under 2004–2008
spelade i Umeå. Därefter har
Marta spelat i olika proffsklubbar
i USA, nu senast i FC Gold Pride i
Kalifornien som på grund av ekonomin fick lägga ner verksamheten i slutet av 2010.
Marta ska vid olika tillfällen
ha varit synlig på Tyresövallen
när damlaget tränat eller spelat,
något som inte dämpar spekulationerna. Hans Löfgren avvisar
dock helt alla nuvarande rykten
kring Marta och Tyresö FF.

skulle Marta vara ett lyft för hela
Damallsvenskan. Jag hoppas att
Marta kommer tillbaka till Sverige 2012 och då ska vi försöka vara
med i diskussionerna. Vi har kontakt med agenter och följer olika
spelare på den internationella
marknaden, sammanfattas Hans
Löfgren spekulationerna.

SM-guld 2012
– Vi vill i Tyresö både vidareutveckla vår flickverksamhet, få
fram fler egna spelare och samtidigt också ge våra supportrar
och sponsorer stora upplevelser
när de kommer till Tyresövallen,
fortsätter Hans Löfgren. Då krävs
att vi kan erbjuda en högklassig
produkt bestående av spelare på
högsta nivå. Gärna kombinerat
med lokala talanger.
– Och nu är det dags att visa
att damfotboll står på egna ben,
säger Hans Löfgren. Vi har från
och med nu ett gyllene tillfälle att
lyckas. Mer damfotboll än någonsin i TV, jämnare Allsvenska, flera
profiler som återvänt, VM i sommar, OS 2012, EM i Sverige 2013
och så ett Stockholmslag (läs
Tyresö, TNs anm.) som senast
2012 tar SM-guld!
ooo

Försöker värva Marta
– Det finns ingen substans den
här gången heller, kommenterar Hans Löfgren spekulationerna. Tyresö FF vill bidra till
att Damallsvenskan blir värlKanske får vi se Marta på Tyresövalsamglas_ad090121.eps
2009-01-21
19:32:46 foto: Gunnar Frisell
dens bästa
damliga 2013 och här
len i framtiden.
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Kultur/nöje

”När sagan får luft
under vingen”

Jag hamnade på:

Kultur- och
idrottsgalan

En sonett om Maria Sofias och Gunnar Gyllnerts drömmar,
ur ”Tyresöspelet” av Sven Lionell.

Gunnar Gyllnert som byggde Bollmorahusen
tyckte vi skulle va generösa
ge tak över huvet på bostadslösa
drömde om tjugo, men fick fyrtiotusen.
Maria Sofia och vattenbrusen
ur ymnighetshornet ständigt fick ösa
stormaktsdrömmar fabulösa,
men drömmar kan också krossas som grusen.

na

rf

ris

ell

Tung känns åran i motvindens ström
men lätt att segla i medvindars dröm
och tillvaron blir liksom imaginär.
to

:G

un

Hur det sen slutar, det vet nog ingen
det blir så när sagan får luft under vingen
i landet där vattnet strömmar och vindarna bär.

fo

(Maria Sofia De la Gardie var härskarinna och affärskvinna på Tyresö slott på 1600-talet. Gunnar Gyllnert
legendariskt kommunalråd. Byggde Bollmora och drömde att om Tyresö skulle få 20 000 invånare.)

Ett arrangemang av Socialdemokraterna i Tyresö
tillsammans med ABF i Tyresö och
LO-distriktet Tyresö Haninge

Förväntansfulla
samlades vi i gym
nasiets matsal,
kvällen till ära
designad för galan
terier. Många välförtjänta var
nominerade, men bara några
fick priser. Så går det ju till på
galor.

De lyckliga pristagarna fick
krama om och ta kända prisutdelare i hand. Effektljuden
och strålkastarna spelade och
fotoblixtarna lyste upp kvällen.
Allt var mycket trevligt och
välarrangerat. Kultur- och fritidsnämndens ordförande var
med rätta stolt som en tupp och

Tal av:
Ardalan Shekarabi

Foto: Linda Håkansson

Träffpunkten Tyresö Centrum

Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch till Tyresö Centrum, Träffpunkten
11.30 Musikunderhållning m m, Träffpunkten
12.00 Möte och underhållning
ca 12.45 Avslutning

S Dufva
Galapetter

S. Dufva är en kulturintresserad
tyresöbo som lämnar små betrakt
elser från olika evenemang han,
helt inkognito, bevistat.

Galaprisutdelning
Prisutdelning Tyresös första
kultur- och idrottsgala genomför
des i slutet av mars.

FÖRSTA MAJ-MÖTE

den glada värdinnan bytte klänning efter känt mönster.
Tyresö är nu satt på galakartan och efter en lyckad premiär
stiger nu förväntningarna inför
kommande arrangemang. Det
ryktas om att man till nästa år
kommer att uppföra en särskild
arena (kulturhus) för att ge än
mer tyngd och glans åt galan. I
så fall ett steg i rätt riktning.

Sångare, idrottslag, föreningar,
konstnärer, tränare och idrottsutövare belönades för sina prestationer under förra året. Kulturoch fritidsnämndes ordförande
Dick Bengtsson betonade att trots
att bara en vinnare skulle utses i
vare grupp skulle alla nominerade
se sig som vinnare.
Totalt var 25 föreningar, lag
och enskilda nominerade till de
åtta kategorierna. Tyresö kommuns kulturstipendium delades
också ut vid ceremonin.
Galan som hölls i Tyresö gymnasium gästades av cirka 200 personer som också applåderade förslaget om en kulturscen i Tyresö. Om
gästerna fick bestämma blir detta
en återkommande begivenhet.
ooo

Samtliga pristagare
Årets förening
Tyresö Ryttarförening
Årets ledare
Bernt Vestlund, Tyresö Friidrottsklubb
Årets ledare
Jeanette Thunvall, Tyrold
Årets eldsjäl
Åke Sandin, Tyresö Närradio/
TUFF
Årets idrottsprestation
Tyresö FFs damlag, fotboll
Årets manliga idrottare
Karim Mohammed, Spårvägen,
friidrott
Årets kvinnliga idrottare
Isabella Deilert, Ågesta GK, golf
Årets manliga
kulturpersonlighet
Sven Lionell, Tyresö Teaterförening
Årets kvinnliga
kulturpersonlighet
Margareta Bengtson, sångerska
och konstnär
Kulturstipendium
William Baker, operasångare
Sophia Tammi Rilby, konstnär
Helena Karlsson, författare

Kulturstipendiat William Baker.
Foto: Peter Dicke

Välkomna!

Obs! Åk gärna med till första maj-firandet i Stockholm, där demonstrationståg
avgår från Humlegården klockan 14. Talare på Norra Bantorget är Tommy
Waidelich. Om du vill åka med buss som avgår vid Nordea cirka 15 minuter efter
avslutat möte till demonstrationen i Stockholm, anmäl dig till partiexpeditionen
712 80 30 eller sap.tyreso@telia.com!

Många glada miner under prisutdelningen.

foto: Peter Dicke
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Tyresö runt

Lösning på väg om bygg UR-tomten på väg
rätter på Östra Tyresö? att bebyggas
Bostad  Naturområdet mellan
Bergfotens skola och industri
området utmed Njupkärrsvägen
kommer att bebyggas med
bostäder.

Tidigare har det varit en öppen
fråga om området skulle användas för bostäder eller för att förlänga industriområdet och ge
plats för fler arbetsplatser.
Nu verkar alltså kommunen
bestämt sig. I förra veckan gav
kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ett uppdrag att
ta fram en plan för området.
Tanken är att det ska bebyggas
med så kallade lamellhus utmed
Njupkärrsvägen medan det längre
in i området byggs punkthus och
allra närmast skogen radhus.
De känsliga vattenmiljöerna ska inte belastas av avlopp från fastigheter.
Bygge Ännu finns det inte helt
klara besked om hur det blir med
byggrätterna på Östra Tyresö.

Som vi tidigare berättat har den
tillämpning av reglerna som
kommunen gjort de senaste åren
underkänts i domstol. I dagsläget
är det därför bara tillåtet att bygga
50 + 30 kvadratmeter stora hus.
Kanske är ändå kommunen nu
nära en lösning. Efter samtal med
länsstyrelsen verkar de och kommunen vara överens om att det
ska arbetas fram en form av enk-

lare planer som kommer att göra
det möjligt att bygga större fastigheter. Det skulle då kunna röra
sig om byggrätter på strax under
eller uppemot 100 kvadratmeter.

Vatten och avlopp avgör
En förutsättning är dock att vattentillgången är god och att slutna avloppslösningar kan ordnas.
Orsaken till detta är att de känsliga vattenmiljöerna i Kalvfjärden
och Erstaviken inte ska belastas
av avlopp från fastigheter. Därför har nu kommunen beslutat,

ooo

Här kan bostäder komma att byggas.

Trädgårdstjänst AB

Byggnation:
Bygglov samt bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus till total
area om 207 kvm
Tulpanvägen 13B
Nybyggnad av enbostadshus
Smultronbacken 4A Nybyggnad av enbostadshus
Täppvägen 27
Nybyggnad av enbostadshus

Ska rivas:
Fjärilstigen 6

Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivningslov
Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av komplementbyggnad
Utvändig ändring av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Påbyggnad av enbostadshus
Ägaren föreläggs mot vite att ta bort den uppställda containern.
Ägarna föreläggs mot vite att återstäla fritidshuset så att det överens
stämmer med bygglovet.

nde från
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I och med att byggnadsn
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a
planbestämmelsern
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Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment
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Gräsmattegödsel och
Trädgårdsgödsel.
Foto: Gunnar Frisell

Avslagna bygglovsansökan:
Ugglevägen 21
Väpnarstigen 14
Rakstavägen 27
Klövbergsvägen 22
Mårdstigen 10
Talgoxevägen 2

Foto: Gunnar frisell

Gunnar Hammarlunds

Adress:
Snövits väg 27

Ska flyttas:
Hästskovägen 24

ooo

efter samråd med länsstyrelsen,
att göra en utredning av vattenoch avloppssituationen på hela
Brevikshalvön samt i Raksta, Solberga och Bergholm.
Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl är optimistisk
om möjligheterna att få igenom
de nya reglerna:
– Förhoppningsvis, om ingen
överklagar eller strular till det,
kan de nya regler börja tillämpas
sent i höst.

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 händeri ditt närområde.

Vendelsövägen 68
Stenstigen 2B
Lyrvägen 11A
Breviksvägen 162
Vidablicksvägen 7
Tulpanvägen 13C	
Grankällevägen 7
Collins väg 17
Videvägen 22
Solstensvägen 4

Sista stora bostadsområdet
Området är det största som är
planerat för bostäder i den översiktsplan som antogs av kommunen 2008 vilket fått många att
tala om det som det sista stora
bostadsområdet i det alltmer tättbebyggda Tyresö.
Det är byggherren JM som vill
bygga vilket talar för att det bara
blir bostadsrätter om inte kommunen bestämmer något annat.

foto: Gunnar frisell

Här ska det byggas

Skolvägen 26

Genom att bevara ett stort
område i mitten som naturpark
(med utsiktsberget som centrum)
hoppas kommunen kunna bevara
områdets naturvärden och ett
nära naturområde för Bergfotens
skola.

Nu 149:-

Erb

juda

nde

Det perfekta mossborttagningsmedlet
i gräsmattan, Mossa GTI.
Dödar mossan – gödslar gräset!

Nu 309:-

Öppet: Vard 9–18, lö–sö 10–16. Vendelsöv. 39 i Trollbäcken. Tel 712 07 91
www.hammarlundstradgardstjanst.se • E-post: ha.gunnar@telia.com
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pågång
det händer I Tyresö

Valborgsmässofirande
Lördag 30 april
Ahlstorps båtsmanstorp, vid Alby
friluftsområde. Kl 10–21.20. Elden
tänds cirka kl 20. Tyresökören medverkar. Kaffe finns i torpstugan.
Scouterna, Fornuddsparken, Trollbäcken. Kl 18–22. Kl 18.00 Eldslukare inviger kvällen. Fiskdamm, lotter, sockervadd, kaffe, grill och kök.
Brasan tänds när det mörknar. Ca kl
22.00 Avslutning med fyrverkerier.
Alby Friluftsgård. Kl 19–23. Lotter,
ballonger, varmkorv, dricka, kaffe
och godisförsäljning. Fackeltåg startar kl 20 från övre parkeringen. Brasan tänds kl 20.20. Bollmoradalens
kyrkokör sjunger in våren kl 20.45.
Blomstervandring i Sandemar
Vi tar stigen från parkeringsplatsen
ut mot strandängarna. Snart kommer vi fram till fantastiska blommande marker. Ta med kaffekorgen.
Torsdag 12 maj kl 19.00.
Info och anmälan: Ebba Berglund
08-712 13 80, ebba@filuren.com.
Arr: STF Södertörnskretsen i samarbete med Studiefrämjandet.
MELODIKRYSSA MED TYRESÖKÖREN
Tyresökören under ledning av Olof
Elvstam framför ett varierat musikaliskt program upplagt som ett
melodikryss.
Torsdag 12 maj kl 19.30 Kvarnhjulet, Pluggvägen 6B, hus B, sal
Nyfors. Biljetter vid entrén, 80 kr
vuxna, barn under 15 år gratis.
Tyresö medeltidsdagar
Välkomna till två upplevelserika
dagar med tornerspel, marknad och
spektakel för hela familjen!
21–22 maj kl 11.00–17.00
Lilla Tyresö, Kyrkvägen 5

Kultur, skola, idrott, humor på 91,4 MHz
Närradion  Succékanalen 91,4
Tyresöradion bjuder som vanligt
på ett varierat innehåll. Flera
av Tyresös duktiga idrottare
intervjuas: 20-åriga Öringetjejen
Jennifer Egelryd berättar om sin
väg till Tyresö FFs framgångsrika
elitlag i fotboll, svenske mästa
ren i brottning Joakim Fagerlund
(också 20) från Raksta om sin
hårda träning och Thomas Holm
berg om sin ungdoms tennisspe
lande i Trollbäckens TK.

Ebbe Björkman fortsätter sin
serie om skalden Dan Andersson,
vars visor sjungs av trubaduren
Pär Sörman. Helena Karlsson i
Rotvik fick kommunens kulturstipendium och berättar om sitt bokskrivande. Peter Dicke och Terje
Engh anser sig göra en kulturinsats(!?) genom att dokumentera
folkhumorn.
Fackförbundsveteranen Arne
Dahlberg i Krusboda intervjuas
liksom den 67 år yngre Kumlaeleven Tom Salminen. Skolan
av i dag skildras också av Eva
Wiklander (Bergfotens och Njupkärrs skolor) och av den musikaliske läraren Mats Thörnqvist på
Ranunkelgränd.
Tolv halvtimmesprogram snurrar dygnet runt på 91,4 MHz, men
på www.tyresoradion.se kan man
när som helst lyssna på önskat
program.

Programmen i korthet den
närmaste tiden:
10/4–1/5

Thomas Holmberg, Trollbäcken:
Tennis, skolor, jobb på SEB, golf,
religion, politik (FP), kultur, ekonomi.
Arne Dahlberg: Målarförbundet,
museum, lacknafta och andra färger, PRO, motion, unik lungsjuka.
Tom Salminen, 13: Uddbyvägen,
Kumla skola, favoritämnen, fotboll,
dataspel, radio, TV, London.
Ebbe Björkman: Dan Andersson (del
2), kroppsarbetare, nasare, Nanny,
nykterhetsombud, dikter.

17/4–8/5:
Therese Opacic Lagergren: Slottet,
markisen och släkten, Nordiska
museet, trädgårdsmästarvillan.
Eva Wiklander, lärare på Njupkärr
och Bergfoten: Skolan då och nu,
teater, målningar, arbetstider.
Jan Nordin: Norbergs bergslags,
bank- och teaterjobb, vandringar,
Provence o Irland, Bernadette.
Peter Dicke, Terje Engh och Åke
Sandin dokumenterar folkhumorn.
Historier, limerickar och glam.

24/4–15/5
Marianne Norell gillar barn, uppvuxen i barnrikehus: Brevik, Söder,
förskolejobb i Tyresö, teater.
Läraren Mats Thörnqvist, som spelat o gjort musik sedan barnsben.
Skola förr och nu. Nyfiken på?
Teater- och litteraturintresserade
Helena Karlsson: Kulturpris, bok-

Peter Dicke och Terje Engh dokumenterar folkhumorn på Tyresöradion.
skrivande, Oden, Balder, Jesus.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1287-88): Krönikor,
intervjuer ”veckans rosor”.

1/5–22/5
Jennifer Egelryd 20, Tyresö FFs
damlag i fotboll: Allsvenskan, EM- &
VM-juniorer, höjdpunkter.
Joakim Fagerlund, 20, Rakstakille
och svensk mästare i brottning: Träning, bantning, idoler, jobb.
Ebbe Björkman: Dan Andersson (del
3). Kolarhistorier, filosofi, Brunnsvik, Sandler, Märta Larsson.
Trubaduren Pär Sörman berättar om
Dan Anderssons liv och död 1920
och sjunger hans sånger.

Läraren Eva Wiklander hörs på 91,4
tills den 8 maj

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift 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!

Tyresö FFs Jennifer Egelryd hörs på radion från 1 maj.

Elitbrottaren Joakim Fagerlund hörs på 91,4 från 1 maj.

Vårtecken
Årstid Vintern har släppt sitt
grepp och våren tar över.

Att Tyresåns sjösystem har för
litet utlopp märks alltid vid den
här tiden på året. Gudö å liknar
mer en träskmark.

foto: Gunnar Frisell

Fotbollsplanen i Sofieberg
behöver mer värme innan den
blir spelbar. De 3–4 meter höga
drivorna har minskat till hälften,
men än finns de kvar.
Där solen kommit åt och drivorna smält kommer blommorna
upp. Det är vår!
ooo
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Det som göms i snö…
upp som jag planterade i september. Det kommer att bli
ett gigantiskt fyrverkeri!
I april börjar besökarna att strömma till. Gamla bekanta
dyker upp och nya bekantskaper virvlar in. Det är bråda
dagar i trädgården, mycket ska göras nu när sommarsäsongen är nära. Vi städar febrilt och försöker iordningställa för alla växter som jag beställde under vintern och
som snart kommer att fylla upp borden. Friska och starka
står vi där, langar växter och vackra ting som ska förgylla
sommaren. Vi sår sommarblommor till trädgårdens olika
sommarkrukor och grönsakerna står på tillväxt i värme
och ljus. Det jag njuter som mest av just nu är kameliorna i växthuset, på latin Camellia japonica, som är en
nära släkting med tebusken, Camellia sinsenis. Den är så
älskvärd och svår att den bara måste odlas. Namnet har
den fått efter jesuitmunken Georg Kamel som levde på
1600-talet som missionär på Filippinerna. Han ska inte ha
kommit i närheten av någon kamelia men Carl von Linné
lät ändå uppkalla kamelian efter honom. Kamelian växer
vild i Indien, Japan och i Kina. Jag har också hört att den
växer ute på Azorerna, en måste resa alltså, i februari
kanske… Mina kamelior är rosa, röda och vita och blommar helt ljuvligt, än så länge är det svalt i växhuset och de
stormtrivs, i sommar ska den få stå i skuggan av häggen
och bara vara. Om ni vill uppleva något unikt så bege er till
Linnésalen på Uppsala botaniska trädgård där den danske
blomsterkonstnären Tage Andersen just nu har utställning
av sina kamelior. Här kan ni se nordens största samling
med tillhörande poetiska installationer. Men ni får snabba
på den pågår bara fram till 25 april. Sedan är kameliornas
blomningstid över för den här gången.
Jag ser krokusar spira i perennrabatten, det snackas
och skrattas runt i trädgården. Åter knastrar gruset skönt
under fötterna nu när snön är borta, april, april…
Månadens lilla gröna: Träna grönt. Gräv ditt egna
köksland istället för att ta bilen till gymmet och goda ekogrönsaker får du på köpet!
Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com

GÖR
SNÖ

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

Foto: Gunnar Frisell

Märk svaret ”Bildgåta nr 3” och skicka senast den 10 maj.
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 2, 2011
Ninni Berndtson, Tors väg:
”... föreställer dammen i Fornuddsparken i Trollbäcken.
Jag går tillsammans med Väntjänsten i Tyresö varje vecka
ut och promenerar med rullstolsbundna äldre både från
Ängsgården och Trollängen. Vi matar änderna och sitter
sommartid på bänkarna och pratar och har småmysigt.
Det är mycket uppskattat.”

Kryss nr 3
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1:a pris: Pia Bäcklin, Diamantgången.
2–5: Margaretha Bergquist, Sikvägen.
Inger Löfström, Björkbacksvägen.
Lars Ericsson, Borevägen.
IngaLill Rickan, Flåhackebacken.
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
10 maj 2011 till:
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Första pris är tre ”Femmanlotter” där
du kan vinna upp till 500 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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En vinnare får tre ”Femmanlotter” som kan ge vinst upp
till 500 000 kronor.

GER OSS GER TRÄD
SVÄNG- STADGA
KREDIT
RUM I CARL,
LENA
NATUREN OCH HENKE

S

å blev det då äntligen april, vackra nyckfulla april.
Ena dagen är det sol, andra dagen är det snöglopp.
Men april ger ändå hopp om snar värme och allt
spirande som snart ska dyka upp i rabatten. Med ögon
känsliga för grönt står jag och krattar snö. På vissa ställen
i trädgården ligger det fortfarande snö. Försöker febrilt
störa snön så att den inte vill vara kvar och att den för
en lång tid framöver försvinner ur mitt liv, typ ett halvår,
eller längre förhoppningsvis. All gammal trötthet tittar
fram under snömassorna. Gamla löv som aldrig blev hopkrattade på gångarna, gamla etiketter som slarvigt blev
kvar, en och annan kratta dyker upp och grannens samlade lungförorenare som har tömts i min trädgård?! Jag
borde ha blivit mer luttrad än vad jag är men konstaterar
lite lätt irriterad att han mår nog inte så bra som har rökt
så mycket.
Men hur fasen lyckades alla hamna tillsammans och så
långt ifrån hans hus? Mysterium. Roligare är dock att konstatera att övervintrade växter börjar se dagens ljus när
solen naggar snön i kanterna och snart dyker alla tulpaner

Bildgåtan

Rätta lösningen på kryss nr 2, 2011.
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Tyresö runt

Tyresö finns också i Indien
Världen Tyresöradion är ju
lokal men den brukar framhålla
att den också blir global genom
att Tyresö är en invandrarkom
mun. Här finns människor från
alla svenska landskap och också
från många andra länder världen
runt.

Massor av projekt
Men Tyresö finns också utomlands, inte minst i Indien. Där har
Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i 40 år finansierat
massor av projekt för de fattigaste av de fattiga.
Det har blivit många skolor i
områden, där föräldrarna varit
analfabeter. Där finns bland
annat skolbyggnader som Kumla
Wing och Nyboda Wing, uppkallade efter Tyresöskolor som gjort
dagsverken för sina sämre lottade
jämnåriga i Indien.
Flera av de 200 brunnar som
anlagts har uppkallats efter Tyresöbor.
Kumla skola världsmästare?
Kumla skola har sedan 1970-talet
gjort dagsverken för projekten i
Indien.
Förra året jobbade skolans personal och elever in cirka 90 000 kr
under sitt dagsverke. Och till den
26 maj i år planeras ett nytt dagsverke.

Inte undra på att Kumla ibland
har kallats ”skolvärldsmästare i
internationell solidaritet”. Men
också Strandskolan och Tyresö
skola har de senaste åren gjort
jättefina insatser för projekten.

Indier besöker Tyresö i maj
I mitten av maj finns Tyresös två
främsta indiska partners, Bhikhu
och Kokila Vyas här på besök. De
har i 30 år på ett beundransvärt
sätt fått Tyresöpengar att räcka
till förvånansvärt mycket. Inte
bara till skolor och brunnar utan
också till dammar, vattenförsörjning, datorer, hälsovård och till
plantering av över 100 000 mangoträd.
Dessa träd växer i utfattiga
Dharampurs tidigare så försummade byar, där frukterna med sina
A-vitaminer nu motverkar många
människors tidigare nattblindhet.
Den ”perfekta presenten”, det vill
säga Tuffs mangogram, har bidragit till denna succé. De finns i tre
varianter: 1) För att gratulera, 2)
Istället för blommor och 3) Till
minne av.
Irak, Afghanistan, Guatemala
Medan Tuff årligen kunnat skicka
300 000 kronor till indiska partners har föreningen också delfinansierat projekt i andra länder.
De senaste tre åren har sam-

Kumlaläraren Katarina Persson tar första spadtaget till ett indiskt elevhem i närvaro av kollegorna Lisa Norgren
och Lena Mansfield
Foto: Privat

manlagt 72 000 kronor skickats
till barnbibliotek i Irak, för hjälp
till fattiga krigsdrabbade afghaner och till utbildning av ”barfota”

barnmorskor i Guatemala. I Tuff
arbetar alla oavlönat, så varenda
krona kan oavkortat skickas till
ändamålet. Och skattebetalarna

betungas inte heller, eftersom
föreningen inte har några offentliga bidrag.
ooo

Bilverkstad och däck
AuktoriserAd
Mitsubishi-verkstAd

Tips: BilCert – Testa bilen innan köp. Fr 1395 kr.

Service av
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– även USA
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äCkHOTEll Datoriserad
DDäckhotell
– fråga oss
om priser

4-hjulsinställning

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR

Radiovägen 4, Tel 742 71 72 • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, i april även lör 10–14
 TIDSBOknInG FÖR DäCkSkIFTE, TElEFOn 742 71 72

