
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.

Upp till 5% tillbaka på allt du handlar!

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

En drottning vid slottet
n I helgen var det medeltidsdagar 
vid Lilla Tyresö. Tusentals besökare 
hade lockats till Prinsvillan som för 
åttonde året bjöd på ett festspel i 
medeltidens tecken.

Det vackra vädret hjälpte till att 
höja stämningen. Gycklare och rid-

darspel var delar i det digra utbu-
det. Likheten med Ivanhoe var slå-
ende när riddarna stormade fram 
med höjda lansar.

Barnen bakade hårdbröd på plå-
tar över öppen eld och riktigt fint 
hantverk fanns att köpa i stånden. 

Hos smedem kunde man tillverka 
sin egen ring och nedåt Fållbrinks-
strömmen pröva på bågskytte. 
Inramningen av stånd och proviso-
riska byggnader gjorde att tidsty-
piskt intryck.

  Sid 14
... får svindel.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 4 H maj 2011 H 1972–2011

Här tågar drottningen in med sitt följe för att uppleva en solig och festlig medeltidsdag i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

unga och gamla i kläm
n Med en hög ungdomsarbetslöshet i Tyresö borde större fokus 
läggas på åtgärder som kan rätta till problemet. Kanske är det 
oförmåga eller ointresse som gör att åtgärder uteblir och pro-
blemen förstärks. Däremot läggs mycket kraft på att pungslå 
pensionärerna genom stora avgiftshöjningar. Ledare, sid 2

orättvisa taxor
n Dagens VA-taxa subventioneras av alla tyresöbor. Det måste 
upphöra i synnerhet när taxorna för vård och omsorg höjs för 
de som har det allra svårast. Gammal traditionell moderat-
politik går igen när man tar från de fattiga och ger till de 
rika. Debatt, sid 4

”Det finns så 
många fantas-
tiskt vackra 
platser  i Tyresö.”
Björn Taubert, sid 16

när olyckan är 
framme
n På bara fem minuter kan 
ett rum bli helt övertänt. En 
viktig del brandmännens 
arbetsuppgifter är att lära ut 
hur man räddar liv i varda-
gen. Sid 3

löftesbrott
n Moderat vallöfte att finan-
siera omsorgen via skatten 
höll ett halvår. Nu bryts löftet 
och taxehöjningen i maj är 
bara början. Sid 6

Budget 2012
n Stort överskott väntas i 
budgeten. Utebliven kom-
pensation för inflation och 
positiv skatteprognos anled-
ningen. Socialdemokraterna 
oroas över de stora spar-
kraven. Sid 8

upptäck tyresö
n Tyresö Nyheters traditio-
nella badkarta med all kom-
munägd strandmark där du 
kan leta upp ditt eget smult-
ronställe. Mitten

Mopedresan
n Fritidsgårdarna arrangerar 
på nytt en mopedresa till Got-
land. Sid 13

snillen
n En robot som sorterar lego 
gav pris till barnen på Spel-
dosan. Sid 15



NoteratDet brukar vara höst när kommunens 
budget ska behandlas. Men nu är det 
nyordning. Innan midsommar tar kom-

munfullmäktige beslut om vilken skatt som ska 
betalas under 2012 och vilken service som ska 
erbjudas tyresöborna.

Tyresö är en ganska välmående kommun. 
Arbetslösheten är relativt låg om man bortser 
från ungdomsgrupperna. Där är den fortfaran-
de alldeles för hög. Få saker kan väl vara mer 
förnedrande än att tvingas börja sitt vuxna liv 
och inte vara behövd. En del insatser görs men 
mycket mer kunde göras. Framför allt borde fler 
specialinriktade utbildningar tillkomma.

Oroande är att socialbidragen, eller för-
sörjningsstöd som det numera kallas, verkar 
öka okontrollerat. För trots den låga arbets-
lösheten så skenar bidragen. Det beror på att 
utanförskapet har ökat i Tyresö. Varje månad 
utförsäkras fler personer. De är människor 
som inte får chansen att försörja sig själva. 
Som tvingas söka bidrag istället för att kanske 
få bli friska från en sjukdom eller få möjlighet 
till en arbetsmarknadsutbildning. I år beräknas 
socialbidragen kosta över 29 miljoner kronor. 

Det är ett nästan 9 miljoner mer än budgeterat. 
Det är viktigt att det finns skyddsnät men det 
är absurt att tvingas till bidrag om man är sjuk 
eller om har haft svårt att hitta ett arbete. Tids-
gräns i sjukförsäkringen gör ingen människa 
frisk. Rehabilitering och kanske en subventio-
nerad anställning kan hjälpa fler tillbaka till 
arbetslivet. Och rejäla satsningar på yrkesut-
bildningar borde vara receptet istället för att 
passivt se på när bidragstagarna blir fler.

För arbetskraften behövs. I förskola 
och skola behöver pedagogerna bli fler 
och den ökande andelen äldre kommer 
också behöva utbildad arbetskraft både 
i hemtjänsten och i äldreomsorgen. Men 
i Tyresö växer utanförskapet osedda av 
en blundande moderat kommunledning.

En aktiv handling har moderaterna trots allt 
gjort. Man höjer taxan för den som behöver 
hjälp och stöd. Mot dem som är allra skörast 
är det moderata slaget som hårdast. De som 
är äldre eller funktionshindrade behöver ofta 
samhällets stöd i vardagen. De borgerliga 
partierna har beslutat att kraftigt höja taxorna 

i denna omsorg. De som fått minst av den bor-
gerliga regeringens sänkta skatter får nu betala 
mer. Det gör man, samtidigt som det kommer 
positiva skatteprognoser. Varför måste man 
höja avgifter för den som jobbat ett helt liv, 
betalat skatt och bidragit till samhällsbygget 
och nu behöver få del av det man betalat till?

I det nya förslaget får den som har insatser 
från hemtjänsten också betala för trygghets-
larm, det har tidigare ingått i avgiften. Med det 
nya förslaget kommer det att kosta 250 kronor 
i månaden. Den som fått mat hemlevererad har 
naturligtvis betalat för maten, den kostnaden 
höjs, men man får också betala 200 kronor i 
avgift för matdistribution.

Det är bra att Socialdemokraterna inte 
accepterar det som sker. Vi får hoppas att det 
blir en folkomröstning, så att tyresöborna får 
säga sitt. En rik kommun som Tyresö har råd 
att ge våra äldre och funktionshindrade en bra 
omsorg till humana avgifter . Däremot har vi 
inte råd att låta unga gå utan jobb med ett ökat 
utanförskapet som följd. Färre skulle bli bero-
ende av bidrag. Det blev tvärt om.

ooo

Skenande socialbidrag blir kostsamt för tyresöborna. I budgeten som besluta-
des så sent som i november räknade moderaterna helt fel. I stället för ett sjun-
kande försörjningsstöd visar nu prognosen på att det ökar rejält. De senaste 
beräkningarna pekar på ett budgetöverdrag som överstiger 40 procent. Det är 
en mycket stor ungdomsarbetslöshet i Tyresö men kommunledningen verkar 
hanfallen. Om folk ska komma i jobb krävs åtgärder. Tyvärr verkar Tyresös nya 
modrater sakna den förmåga som krävs för uppgiften.

I Tyresö behöver inte 
majoriteten, som i 
andra kommuner, 
genomföra fullmäkti-
gebeslut. Det var bud-
skapet från kommunal-
rådet Saweståhl på en 
fråga från socialdemo-
kraterna. Ett enhälligt 
kommunfullmäktige 
fattade för två år sedan 
beslut att anlägga 
belysning på en gång-
stig vid gymnasiet. Det 
var en motion från S 
som bifölls men ännu 
saknas åtgärden. Full-
mäktiges beslut har 
överprövats i de slutna 
rummen. Den modera-
ta maktfullkomligheten 
är tydligen total.

ooo
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 20–25 sept 2011
Manusstopp 11 september 2011
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Socialbidragen
i fritt fall

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Nu har vi åter blitt tagna på sängen
nu ska det byggas som bara attan
nu ska den bort gamla Domusängen
nu ska den resas, Tyresös Manhattan.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

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
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Trygghetsnummer 
till SL
JoUR SL har inrättat en trygg-
hetstelefon dit man kan ringa 
dygnet runt med rapporter om 
hot, våld eller klotter. Numret är 
020-120 25 25. Målet för trygghets-
telefonen är att vid behov kunna 
göra en insats inom 10 minuter. 
Är situationen riktigt hotfull ska 
man även fortsättningsvis ringa 
polisen på 112.

ooo

Mångkulturell 
vecka på Nyboda 
fritidsgård
VäRLdeN Den sjunde juni inleds 
det årliga arrangemanget Mång-
kulturell vecka på Nyboda fritids-
gård. Fram till lördagen den 11 juni 
har varje kväll ett tema. I år dyker 
man ner i Norden, Sydeuropa, Syd-
amerika, Mellanöstern och Afrika.

ooo

Gott företags
klimat i Tyresö
FöReTAG Tyresö hamnar på 
plats 24 när organisationen 
Svenskt Näringsliv rankar kom-
munernas företagsklimat. Det 
är något lägre än förra året men 
fortfarande bland de tio översta 
procenten. Särskilt lyfts skolans 
arbete med företagande fram. I 
fråga om tillkomst av nya företag 
ligger Tyresö bra till men det är 
från en låg nivå. Service till företa-
gen hamnar i mitten på 97:e plats 
medan attityden upplevs positiv.

ooo

SäkeRheT På bara fem minuter 
kan ett rum bli helt övertänt om 
det börjar brinna. På fem minuter 
hinner du larma 112, räddnings
centralen hinner larma ut brand
männen och brandbilarna är på 
väg.

I bästa fall kan släckning påbörjas 
inom tio minuter från det att bran-
den upptäcktes.

– Ett brandförlopp är mycket 
snabbare idag än för 20–30 år 
sedan, främst beroende på att 
möbler och annan inredning är 
gjorda material som brinner snab-
bare, berättar Christer Flodfält, 
brandman Södertörns brandför-
svarsförbund, Tyresö brandsta-
tion. När vi kommer fram kan 
det redan vara för sent att rädda 
lägenheten eller villan där bran-
den började, då får vi i stället rikta 
in oss på att skydda grannens 
lägenhet eller villa.

Så du menar att räddningstjäns-
ten är chanslös från början?
– Nej, visst räddar vi både liv och 

ägodelar. Men oavsett hur snabba 
vi är till olyckan kommer vi alltid 
fram som tvåa. Först på platsen 
är den drabbade eller den som 
har larmat. Om vi kan lära andra 
att agera vid en olycka kanske för-
loppet kan brytas tidigare.

Det låter farligt.
– Man ska naturligtvis inte utsätta 
sig för risk men det finns mycket 
som går att göra som inte behöver 
vara farligt.

Som vadå?
– Alla bränder är små i början. 
Om du har en brandvarnare som 
upptäcker branden tidigt och har 
något att släcka med finns stora 
möjligheter att du kan släcka 
branden själv. Om du inte kan 
släcka ska du stänga dörren dit 
det brinner. Då hindras sprid-
ningen av branden.

– Alla olyckor är ju inte heller 
bränder. Ju fler som kan till exem-
pel hjärt- och lungräddning och 
första hjälpen desto fler är vi som 
kan rädda liv.

Lär brandmän ut sådant?
– Utbildning och information är 
en viktig del av våra arbetsupp-
gifter. De som har störst chans att 
rädda liv är människor i vardagen. 
Vi jobbar med att ge rätt kunskap 
för att klara av det men det är 
också viktigt att ge kunskap så att 
olyckan inte händer.

Men alla kan väl inte bli livräd-
dare?
– Nej, det finns de som inte har 
förmåga att exempelvis släcka en 
brand på egen hand och då hjälper 
det inte att de har kunskapen. Då 
försöker vi se till att deras omgiv-
ning får kunskap om situationen 
och vilka hjälpmedel som finns, 
säger Christer Flodfält.

ooo

Christer Flodfält på väg in i brandbilen med defibrillatorn i sin hand. Foto: Gunnar Frisell

Brandmän lär andra rädda liv

Väskan med hjärtstartare, defibrillatorn, är inte större än en vanlig hand-
väska men kan rädda liv. Foto: Gunnar Frisell

I baksätet på brandbilen sitter rökdykningsutrustningen riggad, klar att 
använda vid behov. Foto: Gunnar Frisell

En liten släckare räcker att släcka 
en brand i början av brandförlop-
pet. Foto: Gunnar Frisell

Varje slang är 25 meter lång. Foto: Gunnar Frisell
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Hjälp barn att hitta hem.
Skänk 100 kr genom att
sms:a HITTA till 72900
Hundratusentals barn och föräldrar 
som skilts åt på grund av krig 
och katastrofer söker just nu efter 
varandra. Tack vare ditt bidrag kan 
vi hjälpa familjer att återförenas.

www.redcross.se

Hjälp barn att hitta hem.
Skänk 100 kr genom att
sms:a HITTA till 72900
Hundratusentals barn och föräldrar 
som skilts åt på grund av krig 
och katastrofer söker just nu efter 
varandra. Tack vare ditt bidrag kan 
vi hjälpa familjer att återförenas.

www.redcross.se

Hjälp barn att hitta hem.
Skänk 100 kr genom att
sms:a HITTA till 72900
Hundratusentals barn och föräldrar 
som skilts åt på grund av krig 
och katastrofer söker just nu efter 
varandra. Tack vare ditt bidrag kan 
vi hjälpa familjer att återförenas.

www.redcross.se

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

I Tyresö sker en kommunal förmögenhetsöverföring 
till ett fåtal, genom subventionering av kostnader för 
VA-anslutning å ena sidan och taxehöjningar av vatten, 

omsorg med mera å andra sidan som drabbar de med lägre 
inkomster hårdare.

Trots alla nya ord så är det gammal traditionell mode-
ratpolitik eller om man så vill omvänd Robin Hood-politik 
– ”Ta från de fattiga och ge till de rika!”

Miljöpartiet anser att solidaritet är en viktig aspekt 
också i kommunalpolitiken, men nuvarande ordning inne-
bär att till exempel den ensamstående föräldern i Tyresö är 
med och betalar för VA-utbyggnaden i Östra Tyresö. Visst 
kommer vi alla att få del av en något bättre vattenkvalitet i 
Östersjön, men de verkliga vinnarna är de som exploaterar 
och drar in kraftigt subventionerat VA i sin fastighet i Östra 
Tyresö.

Tyresö kommuns borgerliga majoritet beslutade 2009 
att VA- anslutningsavgiftsavgiften per fastighet högst ska 
uppgå till 150 000 kronor (exklusive moms) i 2008 års pris-
nivå. Detta innebar också att drifttaxan för alla tyresöbor 
höjdes med 550–770 kronor om året.

Den borgerliga majoriteten har efter valet höjt ett stort 
antal taxor som påverkar många kommuninvånare. För 
att finansiera välfärdens kärna och klara den långsiktiga 
ekonomin har de höjt taxorna för äldre som behöver hem-
tjänst, larm med mera och för barn som går på fritidsklub-
bar, samt för de par som går i familjeterapi. Miljöpartiet 
och övrig opposition har ifrågasatt förslagen och istället 
pekat på möjligheten att höja till exempel plan-, kart- och 

bygglovstaxan mer samt att ändra VA-taxan så den blir rätt-
vis.

Hela oppositionen gick emot avgiftshöjningarna för 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
En grupp personer från olika politiska partier, pensionärs-
föreningar och handikappförbund har startat en namnin-
samling för att få till stånd en folkomröstning som gäller 
”avgiftshöjningar för omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning”.

Fördelningseffekterna är stora med nuvarande beslutad 
VA-taxa. Östra Tyresöexploateringen berör ”kommunens 

alla hushåll, medan nyttan av den i allt väsentligt får anses 
tillfalla de fastigheter och hushåll som finns inom exploate-
ringsområdet.” (Förutsättningar för Tyresö kommuns lång-
siktiga utveckling” från 2009-02-26 av kommundirektörens 
stab, Ekonomienheten Dan Näsman.)

Den årliga kostnadsökningen per hushåll i Tyresö (cirka 
18 000 hushåll) uppgår till 340 kronor till 2020 och till 
530–1 080 kronor till 2030. Detta innebär en ytterligare höj-
ning av taxan med 13 procent kring 2020 och 20–40 procent 
kring år 2030.

Miljöpartiet i Tyresö anser att det är en orimlig ekono-
misk överföring till de hushåll som samtidigt även tillgodo-
gör sig en väsentlig värdestegring på sina fastigheter med 
nya vägar och VA-anslutningar.

Miljöpartiet i Tyresö har lämnat in en motion om rättvi-
sare VA-taxa som skulle innebära ett stopp för subventio-
neringen av VA-utbyggnaden!

Det är enligt min uppfattning rimligt att det blir en folk-
omröstning om den höjda omsorgstaxan (kommunfull-
mäktige 14 april 2011), som kan komma att innebära lidan-
de och ökade kostnader, om någon avstått trygghetslarm 
av kostnadsskäl och det dröjer innan de får hjälp (mer info 
på http://www.facebook.com/stoppa.avgiftschocken)

Jag och Miljöpartiet i Tyresö stödjer namninsamlingen 
och kommer vid våra bokbord samt vid andra tillfällen 
samla in namn så att alla tyresöbor får en möjlighet att 
påverka genom en folkomröstning.
Peter Bylund
Språkrör Miljöpartiet i Tyresö

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

Omvänd Robin Hood-politik i Tyresö!

Solidaritet är en  
viktig aspekt också  

i kommunalpolitiken.

Vi känner nu stor oro inför det kommande året

 Foto: Gunnar Frisell

Läste med stort intresse Björn 
Tauberts inlägg i Tyresö Nyhe-
ters marsnummer. Rubriken var 
Vård och Lönsamhet. Det var 
läkarens syn på dagsläget inom 
vården. Tyckte då att det kunde 
vara av värde se vad en vårdta-
gare (patient) har för synpunkter 
i sammanhanget.

Då jag själv arbetat en hel del 
med effektivisering och rationa-
lisering inom verkstadsindustrin 
så är det intressant att se om det 
finns några paralleller inom så 
skilda områden men där lönsam-
het är en viktig del. Vad som slår 
mig först är att det då var tidsstu-
dier av enskild individ inom pro-
duktionen som var det enda salig-
görande, men mycket stressande 
för den som drabbades. Då gick 
man vidare för att ta till vara det 
kunnande som fanns och bildade 
grupper av sådana marknära per-
soner, där de tillsammans kunde 
samarbeta för att få en effektiv 
produktion men med Männis-
kan i Centrum och med männis-
kan som styrande och i samar-
bete med andra bidra till en bra 
utveckling och lönsamhet utan 
onödig stress.

När jag tittar på vården nämns 
konstigt nog inget om Människan 
i Centrum.

Människan är för mig vårdtaga-
re, läkare, sköterskor och annan 
personal som ska definiera och i 
möjligaste mån förbättra vårdta-
garens situation.

För det fordras enligt mitt sätt 
att se det att vårdtagaren får för-
troende för läkaren och får lättare 
att redogöra för sina problem och 
läkaren kan med kompletterande 
uppgifter och prover bilda sig en 
bättre bild. Men då ska det inte 
vara så att övergripande enheter 
gör samma misstag som med de 
stressande tidsstudierna och ska-
par system som är föråldrade. Det 
är en dålig form av styrning.

Varför inte samarbeta närmare 
med de som har mest kunskap 
inom området vårdpersonalen 
och tillsammans utforma bästa 
sätt att få lönsamhet på ett mänsk-
ligare sätt.

Min erfarenhet är att vi har 
vårdgivare med mycket kun-
nande men behandla då dem som 
sådana och förstå de problem och 
tankar på lösningar de har och 
skapa inte onödiga stressande 
arbetssituationer med ”fyrkan-
tiga” åtgärder.

Lönsamhet är viktig men förstå 
att det är människor med mycket 
varierande behov. Jämför inte 
de, speciellt kanske äldre, med 
många hälsoproblem med de med 
enklare åkommor. Här behöver 
vårdpersonalen kunna få bedöma 
den tid som krävs för varje vård-
tagare det vill säga att högre ”ort” 
anpassar sina åtgärder för att 
klara ut detta.

Vanlig organisations utveck-
ling säger att riv murarna, släpp 
på prestigen, lyssna på varandra 
hitta bra lösningar med Männis-
kan i Centrum och med den lön-
samhet det går att få. Men sätt 
inte den som det högsta målet. 
Det måste vara att på lika villkor 
ge den bästa vård och behandling 
som går för patienten!!!
Stig Åke Wågstrand

Patientens syn på 
dagens vårdHur kan man bara lämna hundar 

instängda i bilar utan något föns-
ter öppet? Stötte på situationen 
nyligen och tillkallade väktare 
men väktarna påstod att det inte 
finns någon lag som säger att de 
kan göra något åt saken.

Jag trodde inte på dem och väl 
hemma undersökte jag lagarna! 
Och mycket riktigt det jag påstod, 
enligt Brottsbalken 24:4 så är det 

olagligt. Väktarna påstod också 
att de har flertal gånger blivit 
tillkallade till parkeringen men 
nekat, och att vid ett tillfälle satt 
en hund i flera timmar i en het bil 
utan att de ingrep.

Att det faktiskt är olagligt 
måste komma ut till allmänheten, 
för det är djurplågeri att lämna en 
hund i bilen på detta sätt.
Mikaela 

Var tog badkartan vägen? Förra 
året försvann Tyresö Nyheters 
badkarta. Vi som gillar att hitta 
den där ostörda miljön fick leta 
fram tidigare kartor. Jag är klu-
ven. En sida av mig vill ha dessa 
smultronställen för mig själv. En 

annan sida är upprörd över att 
det finns så mycket vacker natur 
och fina bad som aldrig kommer 
tyresö borna till del. Det är så 
vackert att de närboende i vissa 
fall har försökt stänga allmänhe-
ten ute genom planteringar och 
olika arrangemang som ska ge 
intrycket av att det är privat mark.

Här borde kommunen göra 

en insats. Det är ju trots allt vår 
gemensamma mark som vi alla 
ska kunna ta del av.
Sara

Svar: Tack Sara för din synpunkt. 
Redan förra året fick vi klagomål 
när badkartan saknades. Den 
finns därför med i detta nummer.
Redaktionen

Dagens ros till alla engagerade 
lärare och övrig personal i skola 
och förskola i Tyresö. Så här i 
skolavslutningstider är ni värda 
allt beröm. Tänk så många barn 
och ungdomar som ni ger en bra 
start trots att ni ofta har alltför 
dåliga förutsättningar. Hoppas ni 
orkar kämpa på.
Jan Nilsson, förälder till två barn i 
Tyresös skolor

Hörde om höjda avgifter på 
omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Hur 
tänkte de ansvariga nu då? Är det 
människor som jobbat och slitit 
ett helt liv som inte ska få någon 
marginal alls? Nej, stoppa försla-
get där det hör hemma.
Lars

Hundar behöver luft

Plums!

Tack!

Stopp!

Foto: Privat

Låter bra med höghuset i centrum 
och fler butiker.

Ännu attraktivare skulle cen-
trum bli om det blev ett bredare 
utbud av affärer. Det behövs inte 
fler apotek – det behövs en bra 
järnhandel eller liknande.

Och tänk om det kunde bli ett 
café ut mot nya parken – eller 

ännu häftigare en skybar i hög-
huset.

Jag förutsätter också att lek-
platsen kommer tillbaka. Det 
finns mycket man kan göra för att 
Tyresö ska bli ett bättre samhälle 
att bo och leva i. Ett nytt centrum 
är en bra start.
”Vill bo centralt”

Bra kan bli bättre
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Nyheter

Jag vill bli medlem i 
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Vem är det som 
knackar på min dörr?

PoLiTik Under ett antal maj
kvällar har boende runtom i 
kommunen fått besök av tyresö
politiker.

Många har förvånat undrat: ”Är 
det val igen?”

– Vi som är politiskt aktiva får 
ofta höra att vi bara är ute och 
visar oss när det är val. Därför 
tyckte vi att det var viktigt att 
komma tillbaka till väljarna så här 
ett halvår efter valet och visa att 
vi bryr oss om vad de tycker även 
när det inte är val, förklarar Krist-
jan Vaigur som är ordförande för 
Socialdemokraterna i Tyresö.

Pratat med tyresöbor
Ett antal kvällar har socialdemo-
kratiska fritidspolitiker gått runt i 
bostadsområdena, ringt på dörrar 
och pratat med tyresöbor.

– Jag har haft många intressan-

ta samtal och fått med mig viktiga 
synpunkter på sådant som folk 
är upprörda över, berättar Ingela 
Carlsson, en av de som ringt på 
hemma hos boende i Krusboda 
och Granängsringen.

– Det har bland annat handlat 
om skolpengen, om vården på 
våra servicehus och barngrupper-
nas storlek inom förskolan.

Positivt bemötande
Jerry Svensson är socialdemokra-
tisk fritidspolitiker och han berät-
tar om det positiva bemötande 
han fått:

– Det talas om politikerförakt, 
men här är det tvärtom. Jag tror 
att folk ser att vi som är lokalpoli-
tiker faktiskt försöker lyssna och 
förändra sådant som inte är bra.

– Kanske är det så att väljarna 
är lite trötta på politik när det är 
valrörelse. Det är mycket större 

gensvar nu. Det är fler som vill 
diskutera och fler som har syn-
punkter, säger Ingela Carlsson.

Väldigt många av de som fått 
besök har också skrivit på en lista 
med krav på folkomröstning om 
de höjda avgifterna för äldre och 
funktionshindrade.

– Nio av tio skrev på härom-
kvällen, berättar en glad Ingela 
Carlsson.

– Och de som inte skriver på 
direkt säger att de vill fundera lite 
först. Det är bara några få som har 
sagt nej, tillägger Jerry Svensson.

– Många tackar för att de får 
möjlighet att skriva under och 
verkar glada över att kunna göra 
något konkret som kan bidra till 
förändring. En sa till och med 
”Bra jobbat!”. Det är inte så ofta 
man får höra som politiker! skrat-
tar Ingela Carlsson.

ooo

Vi kom från olika håll. Många från andra länder. Vi drogs till 
Stockholmsområdet för där fanns jobben. Det allt överskug-
gande problemet var bostadsbristen.

Den var om möjligt större än i dag. Men det fanns ett par 
kommuner som byggde. En av dem var Tyresö. Där fanns ett 
S-kommunalråd, Gunnar Gyllnert, som köpte Bollmoramarken 

av Markisen på slottet. Där bön-
der och torpare plöjt sina åkrar 
och skött sin boskap växte ett 
nytt samhälle fram – Bollmora.

När Bollmoramarken köptes 
1958 hade Tyresö 4 405 invå-
nare. Så kom byggexplosionen. 
1970 hade invånarantalet ökat 
till 27 174. På drygt tio år hade 
invånarantalet nästan sexdubb-
lats. Tyresö var landets barntä-
taste kommun. Var femte invå-
nare var under sex år och nästan 
varannan under 20 år.

Så såg det ut. Naturligtvis 
ställde det enorma behov på 

utbyggnad av kommunal service. Barnomsorgen byggdes ut 
kraftigt och en ny skola om året behövdes.

Samtidigt var kraven stora på satsningar på fritids- och kultur-
områdena. Det framväxande föreningslivet tryckte på, men även 
om viljan fanns så saknades pengar. Successivt kunde ändå fri-
tidssatsningen komma i gång. Ofta på områden där man kunde 
få statliga bidrag. Biblioteket i Bollmora blev ett av landets bästa 

och mest välbesökta och Alby fri-
luftsgård blev ett populärt utflykts-
mål. Till båda fick Tyresö statliga 
pengar.

Under tiden växte sig förening-
arna allt starkare. Initiativen från 
alla som flyttade in och tog med sig 

erfarenheter och kunnande från sina tidigare hemorter blomst-
rade. Därför blev Tyresö aldrig en isolerad grå förortskommun 
utan ett levande samhälle som vi som flyttade in kände som vårt. 
Så sög de mångas engagemang i föreningarna upp de stora ung-
domskullarna, vilket gjorde att Tyresö aldrig fick de stora ung-
domsproblem som så många av de andra ”nya” orterna drabba-
des av. Satsning på fritidsaktiviteter var en nödvändighet om vi 
skulle bygga ett komplett samhälle. Ändå blev det oftast politisk 
strid om just fritidssatsningarna. Den efterlängtade simhallen 
höll på stoppas när den borgerliga majoritet som tillträdde efter 
valet 1973 sprack på oenighet i den frågan. S hade drivit frågan 
hårt så länge man styrt kommunen. Centern och Socialdemo-
kraterna drev igenom bygget medan FP och M sade nej. Också 
isbanan i Bollmora och bollplanerna på nuvarande Tyresövallen 
ledde till stor politisk träta där Socialdemokraterna hela tiden 
var pådrivande. Men anläggningarna kom till och Tyresö utveck-
lades till en av landets ledande idrottskommuner. Det fanns 42 
idrottsföreningar med över 12 000 medlemmar. Ur denna väldiga 
bredd växte också eliten fram. Handbollstjejerna blev svenska 
mästare tre år i rad, Tyresö IF vann ute-SM i handboll, Tyre-
sögymnastiken var i Sverigeeliten i damernas truppgymnastik, 
orienterarna tog SM-medaljer, bowlarna var i sverigeeliten och 
Hanviken hade världsmästare i casting. Samtidigt tog Tyresö FF 
fart genom seriesystemet.13 år tog det föreningen att ta sig från 
den lägsta Stockholmsserien – klass 8 – till landets näst högsta 
fotbollsserie på herrsidan, som då var division 2. Det saknar fort-
farande motstycke i svensk fotbollshistoria.

Samtidigt byggdes föreningen kring ungdomsverksamheten. 
Då som nu. Ur den enorma bredden växte elitprestationerna 
fram.

Detta var 1984. Ett antal år senare tog Tyresö FF steget upp i 
damallsvenskan.1993 var man där. 6 år spelade laget i vår hög-
sta damserie. Sedan var man nere i division 3 innan vändningen 
kom. I dag är Tyresö FF ånyo ett av landets bästa damlag. Till-
baka i allsvenskan. Första året 2010 tog Tyresö bronset. Bättre 
placering har en nykomling aldrig nått. Publikintresset växer. 
När Malmö gästade Tyresövallen för några veckor sedan kom 
2 820. Publikrekordet alla kategorier är från ett derby mot Djur-
gården när vårt herrlag spelade i division 2 där Djurgården spe-
lade det året. Då kom 3 850. Men elitverksamhet i all ära. Det 
stora för både Tyresö FF och flertalet andra Tyresöföreningar är 
den stora ungdomsverksamheten. Så bidrar föreningarna till att 
dagens ungdomskullar också får chansen att hålla på med det de 
tycker är bäst. Så ger föreningarna och deras ideella ledare våra 
unga en meningsfull fritid. Tyresö FF har i dag 75 lag i seriespel. 
Över 1 000 ungdomar deltar. Därtill en fotbollsskola med 250 
6- och 7-åringar.

Det är viktigt att dagens styrande fortsätter satsa på ungdom 
och fritid. Tag det till Er Ni som styr. Själv går jag och tittar 
på Tyresö FFs fotbollsskola på Tyresövallen. Där sjuder det av 
glädje, verksamhet och engagemang. Härligt.
Ulf Lönnqvist

Sportåren som gått

Foto: Gunnar Frisell

”Det är viktigt att 
dagens styrande fort-
sätter att satsa på 
ungdom och fritid.”

Kaijsa Keusch (S) knackar dörr och får påskrift mot höjda avgifter för äldre och funktionshindrade av Anno Paana-
nen. Första repliken från Anno var: Det där ska jag skriva på! Hon ber också om en lista att ta med till sina bekanta. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Trots kritik från Socialstyrelsen:

Ny upphandling av 
gruppboende på gång 

Avgiftshöjningen 
doldes i valet
AVGiFTeR i valrörelsen lovade 
Moderaterna att omsorgen om 
äldre i Tyresö skulle vara skatte
finansierad. Nu höjer de tvärtom 
avgifterna för de äldre.

Det var när Tyresö kommun på 
sin hemsida redovisade vad de 
olika partierna ville inom olika 
områden som den dåtida grupp-
ledaren Hans Lindberg lovade 
att Moderaterna ville att omsor-
gen skulle betalas med skatter 
och inte med avgifter. Det var ett 
radikalt förslag eftersom en andel 
av äldreomsorgen alltid betalats 
med avgifter.

– Vi var många som var förvå-
nade och tänkte att nu har nog 
Moderaterna drabbats av valfe-
ber. Hur ska de ha råd med det, 
säger idag socialdemokraternas 
oppositionsråd Martin Nilsson 
(S).

Politiken byts ut
Men efter valet byts moderater-
nas besättning i Tyresö kommun 
ut. Berit Assarsson finns inte alls 
kvar, Hans Lindberg lämnar nu 
alla uppdrag och kvar är en grupp 
yngre och mer liberala politiker. 
Samtidigt byts den politik som 
man pratat om i valet ut.

Istället för skattefinansiering, 
där man betalar efter förmåga, är 
det nu ökad avgiftsfinansiering 
som gäller. Upp till 1 000 kronor   

mer i månaden blir resultatet för 
äldre som tidigare har haft råd 
med både trygghetslarm och hem-
tjänst.

Skatt byts mot avgift
Varför bryter man då så uppen-
bart mot vad man sade i valet? 
Martin Nilsson lanserar en förkla-
ring:

– Det handlar om att de lokala 

moderaterna är klämda mellan en 
ökande andel äldre med ökande 
behov och en regering som drar 
undan skatteinkomster från kom-
munerna. Nu hoppas man kunna 
minska efterfrågan på omsorg 
genom att göra den dyrare. Det är 
så skattesänkningarna ska finan-
sieras. Samtidigt tycker de yngre 
moderaterna att det är rätt att 
omsorg i ökad utsträckning är en 

tjänst där man får betala kostna-
den själv.

Stegvis avgiftshöjning
I ett försök att få höjningen att inte 
framstå så stor har kommunled-
ningen nu beslutat att höjningen 
ska genomföras stegvis. Den för-
sta delen genomförs nu i maj. I 
augusti höjs sedan avgifterna igen.

ooo

Martin Nilsson (S) tror att Moderaterna vill minska efterfrågan på omsorg med höjda avgifter. Foto: Gunnar Frisell

äGANde det finns ett växande 
behov av fler gruppbostäder i 
Tyresö. idag finns fyra enheter 
för boende för vuxna enligt LSS 
(lag om stöd och service för 
vissa funktionshindrade), varav 
en drivs i privat regi.

Nu vill den borgerliga majorite-
ten att det nya gruppboendet som 
ska starta 2012 i området Linde 
ska byggas, finansieras, ägas och 
drivas privat. Modellen är den-
samma som äldreboendet Krus-
myntan, som är helt privat, det vill 
säga kommunen köper platser av 
ett företag som såväl bygger och 
driver verksamheten.

Risk för endast ett anbud
Den borgerliga majoriteten moti-
verar beslutet med, att genom 
detta, så får de nya ägarna själ-
va utforma lokalerna efter den 
inriktning man önskar. Man ser 
också en fördel i att kommu-
nen inte behöver investera i nya 
fastig heter samt att mångfalden 
av utförare ökar.

Oppositionen har reagerat mot 

att kommunen inte alls ges möj-
lighet att lämna anbud. Dessutom 
befaras att det inte finns tillräckligt 
många utförare på området, så att 
bara en stor aktör på marknaden 
kommer att inkomma med anbud. 
Denne utförare bedriver redan en 
liknande, av bland annat Social-
styrelsen, kritiserad verksamhet i 
Tyresö. I det fallet har det funnits 
kraftiga synpunkter från de anhö-
riga på kvaliteten i verksamheten.

eget pris efter avtalstiden
Avtalstiden blir 10–15 år, där kost-
naden per plats anges. Därefter 
har utföraren möjlighet att bedri-
va egen verksamhet och kommu-
nen har då begränsade möjlighe-
ter att påverka kostnaden.

– Våra invändningar har inte 
hörsammats i debatten. Det är 
tyvärr så, att den borgerliga majo-
riteten i Tyresö vill privatisera 
för dess egen skull, inte av kva-
litetsskäl. Vi beklagar det, säger 
Susann Ronström, socialdemo-
kraternas gruppledare i social-
nämnden.

ooo

Socialen ska betala 
höjda avgifter i SL

koLLekTiVTRAFik Från och med 
september blir det dyrare att åka 
kollektivt i Stockholms län.

När budgeten för Stockholms läns 
landsting presenterades denna 
månad framkom att den styrande 
borgerliga majoriteten planerar 

att höja priset på SL-kortet med 
100 kronor. För en flerbarnsfa-
milj kan det bli flera tusenlappar 
dyrare per år.

Nu riktas kritik mot Modera-
terna i landstinget för att många 
riskerar att inte ha råd att åka kol-
lektiv.

– Om man inte har råd med ett 
SL-kort idag så måste man nog 
gå till sin kommun och försöka 
få hjälp därifrån, säger Torbjörn 
Rosdahl, finanslandstingsborgar-
råd i Stockholms län till TV4, som 
svar på kritiken.

Bidrag för att åka med SL
I praktiken innebär det att de som 
inte har råd uppmanas att söka 
socialbidrag.

Tyresö räknar redan innan 
detta beslut med att kostnaderna 
för socialbidrag ökar med 8,8 mil-
joner kronor över budget. Hur 
mycket mer höjda SL-taxor kan 
innebära i kommunens budget för 
socialbidrag är i skrivande stund 
oklart.

Moderaterna i landstinget 
motiverar avgiftshöjningen med 
stora investeringar i kollektivtra-
fik. Det verkar dock mest vara 
investeringar i Stockholms inner-
stad. I de pressmeddelande som 
skickats ut om budgeten nämns 
dock inte några satsningar speci-
fikt för Tyresö.

ooo

Ska en busstur komma att räknas som en lyxresa? Foto: Gunnar Frisell

Tyresö gymnasium 
tappar elever
SkoLA När omvalet till gym-
nasiet är gjort sjunker antalet 
sökande till Tyresö gymnasium. 
Till drygt 60 procent av de tänkta 
platserna finns det behöriga elev-
er som är antagna. Förhoppnings-
vis kommer det att bli fler till ter-
minsstarten – annars riskerar det 
att bli neddragningar.

Tyresö gymnasium med många 
yrkesinriktade program är extra 
hårt drabbat sedan regeringen 
ändrat reglerna så att de stude-
rande där inte automatiskt får 
behörighet till gymnasiet. Det har 
inneburit färre sökande till dessa 
utbildningar – vilket nu alltså 
drabbar också Tyresö.

ooo

Second hand på 
Petterboda
RecycLe Nu kan du lämna dina 
gamla saker till second hand på 
Petterboda. Mindre, inte skrym-
mande saker kan nu läggas i 
Pingstkyrkans insamlingscontai-
ner. Kravet är dock att alla varor 
som lämnas ska vara helt, rent, 
funktionellt och användbart.

ooo

Stigande bostads
priser i Tyresö
hUSPRiS Sedan 2005 har den 
genomsnittliga kvadratmeter-
kostnaden för en bostad i Tyresö 
stigit med 37 procent. Motsva-
rande siffra i hela landet är 33 
procent. Under 2010 kostade en 
tyresövilla, enligt företaget Mäk-
larstatistik, 30 000 kronor per 
kvadratmeter. Starkast ökning i 
stockholmsregionen har det varit 
i Lidingö, Danderyd följt av Värm-
dö, Nacka och Stockholm.

ooo

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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Bisse Tägström
– Sommar, sol, värme och ledig-
het!

cenny och Alfons karlsson
– Sommarlov med sovmorgnar, 
cykling och bad!

Jörgen som bor i Strand
– Semester, ledighet!

kerstin Jansson
– Som pensionär ser jag mest 
fram mot att barn och barnbarn 
ska hålla sig friska och att huset 
ska hålla.

Mats Berndtson
– Lång semester med härligt 
väder och fina dagar i skärgår-
den!

?Vad ser du fram 
emot i sommar?

Foto: Gunnar Frisell

Nyheter

Kraftigt fall jämfört med förra året:

Var fjärde pojke i årskurs nio 
klarar inte läsförståelsen
SkoLA På en av kommunens 
skolor blev mer än hälften av 
pojkarna underkända i läsförstå
else. På alla utom en skola sjönk 
resultaten. Men på betygen syns 
inget.

Tyresö kommun vill gärna berätta 
hur mycket bra som sker i Tyresös 
skolor, men statistiken från Skol-
verket visar en annan utveckling. 
Fler elever når inte upp till målen. 
Framförallt är det i så grundläg-
gande ämnen som svenska och 
matematik där Tyresö tappar.

Värst är utvecklingen i skolor 
där elever har svagast stöd hemi-
från, räknat till studievana hos 
föräldrarna. Men även i andra 
skolor sjunker resultaten nu kraf-
tigt.

Många når inte målen
Det värsta exemplet är förstås 
den skola där 53,5 procent av 
pojkarna i årskurs nio inte nådde 
målen i läsförståelse. Men även 
på de andra skolorna sjunker 
resultaten. 2009 var det 8 procent 
av eleverna i årskurs nio som inte 
nådde målen – 2010 var det 17,5 
procent av eleverna som inte kla-
rade kraven.

I matematik var det ännu värre. 
Nästan var femte elev klarade inte 
kunskapsmålen jämfört med var 
åttonde elev 2009.

Syns inte i statistiken
Samtidigt som färre klarar kun-
skapskraven i proven så syns det 
inte i betygsstatistiken. I matema-
tik blev 6,7 procent underkända 
medan det i svenska bara var 
drygt 3 procent som fick omdö-
met att inte ha nått målet. Det kan 
alltså finnas en betygsinflation 
som döljer ett tapp i kunskap.

Behov av stöd
De sjunkande resultaten väcker 
nu frågeställningar om Tyresös 
skolpolitik. Ny statistik från Skol-
verket visar att Tyresö investerar 
10 000 kronor mindre i varje elevs 
undervisning än genomsnitts-
kommunen.

Och även om den politiska 
oppositionen tidigare pratat om 
ökad lärartäthet är det idag ett 
annat krav som kommer först:

– Det här visar på behovet av 
återkommande lästester från tidi-
ga årskurser och stöd exempelvis 
i form av läxläsningshjälp. Vi har 
lagt sådana förslag – men blivit 
nedröstade. Nu måste Modera-
terna ändra sig, säger Anita Matts-
son, socialdemokratisk vice ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden.

Nämndens ordförande Anki 
Svensson från Moderaterna sän-

der dock inga sådana signaler 
när hon lämnar en skriftlig kom-
mentar på Tyresömoderaternas 
hemsida.

Dock medger hon att de resul-
tat som har försämrats måste tas 
på allvar. Och att det förbättrings-
arbete som redan pågår, genom 
bland annat satsningen på En 
skola för alla och Sommarskola, 
inte räcker.

ooo

– De sjunkande resultaten i Tyresös skolor visar på behovet av återkommande lästester från tidiga årskurser och till 
exempel läxläsningshjälp, säger Anita Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell
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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

          Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Stor sortering
av perenner
10 sorter av
Årets Perenn
Blomsterfunkia

REA: Pumpar – vattenbelysningar – reningsfilter

Och mycket annat 50%rabatt

Thuja Brabant  
80–100 cm

89:-

Fönsterputs
	 1:or  300:- 2:or  350:- 3:or  400:- 
 4:or  450:- 5:or  500:- tillägg för inglasad balkong

070-237 80 58

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

Nyheter

Tyresös budget 2012 – så påverkar det dig

Tyresö mot nytt rekordöverskott

Kritik mot skolorganisationen i ny utvärdering:

Rektorn hinner inte med

ekoNoMi Tyresö kommun kan 
gå med 70 miljoner kronor i över
skott 2012 enligt de planer som 
nu förbereds. det är i så fall ett 
mycket kraftigare överskott än 
vad som tidigare pekats ut som 
mål.

Förslaget till budget i sin helhet är 
ännu inte offentliggjord. Men en 
tidigare remissversion och social-
demokraternas alternativförslag 
visar nu tydligt hur förslaget för 
2012 ser ut. Det innebär att Tyre-
sö Nyheter vågar sig på att berätta 
hur budgeten påverkar dig.

Det stora överskottet uppnås 
genom en positiv skatteprognos 
samt att verksamheterna arbets-
marknad, socialtjänst, kultur/fri-
tid och kommunstyrelseförvalt-
ningen inte får någon inflations-
uppräkning samt att det extra 
anslag äldreomsorgen fick för 
2011 halveras.

Avsikten från den politiska 
majoriteten är att spara 26 miljo-
ner i en reserv fram till maj 2012 
för att då se om de behöver använ-

das till något område där osäker-
het finns idag. Fram till dess kom-
mer verksamheterna att behöva 
försöka anpassa sina utgifter till 
den nya lägre nivån.

Socialdemokraterna uttrycker 
i sitt alternativ oro för vad det 
innebär för kvaliteten i det före-
byggande sociala arbetet, äldre-
omsorgen och för föreningslivet 
när så stora sparkrav läggs på 
dessa verksamheter.

I Moderaternas budgetförslag 
finns dock två stora satsningar. 
Dels höjs anslaget för fastig-
hetsunderhåll med 15 miljoner 
kronor, dels höjs anslaget till för-
skoleklass med 5 miljoner. I båda 
fallen verkar de få stöd från oppo-
sitionen.

Budgeten behandlas slutligt 
den 16 juni. Traditionellt har det 
inte skett någon jämkning mellan 
majoritetens och oppositionens 
alternativ men i år har båda sidor 
signalerat en vilja att kompromis-
sa. Men det återstår att se om det 
blir någon ändring.

ooo

SkoLA Tror du att rektorn är på skolan? 
Risken är stor att du har fel. Utöver alla 
andra plikter ska rektorn vara på kom
munen en dag i veckan. en ny utvärdering 
visar på problem.

För tre år sedan sjösattes en ny organisa-
tion för skolorna i Tyresö kommun. Färre 
rektorsområden skulle ge mer tid för peda-
gogiskt ledarskap och bättre information 
till medarbetarna. På många sätt verkar det 
ha blivit tvärtom och nu kommer en över-
syn att göras.

Ledarskapet viktigt i skolan
Idag verkar alla överens om att ledarskapet 
är viktigt i skolan. Skolministern och fors-
kare har pekat på värdet av en närvarande 
rektor.

Administrativt arbete
När Centrum för skolledarutveckling nu 
gjort en utvärdering så visar det sig att 
det inte riktigt blivit så i Tyresö. Det är de 
biträdande rektorerna som har medarbe-
tarsamtal och nära kontakter med lärarna. 
Samtidigt har rektorerna blivit allt mer 
upptagna av den administrativa sidan av 
skolledarskapet.

En annan aspekt av det närvarande 
ledarskapet är möjligheten till information 
där framförallt de biträdande rektorerna 
har kritiska synpunkter.

översyn av organisationen
Nu kommer alltså barn- och utbildningsför-
valtningen att se över sin egen organisation. 
En som är glad för det är oppositionsrådet 
Martin Nilsson som länge argumenterat för 
mer tid för det pedagogiska ledarskapet:

– Det måste bli mer tid på riktigt. En 
lärare ska få feedback från sin rektor. Vi 
har föreslagit både att kommundagen för 
rektorerna avskaffas och att de får pengar 
för mer administrativt stöd. Nu behövs det 
förändring.

ooo

Martin Nilsson vill se förändring i skolan. 
 Foto: Gunnar Frisell

Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

ALTeRNATiV Socialdemokra
terna har som enda parti presen
terat sitt budgetförslag. Av detta 
framgår att man vill minska 
reserven – utöver överskottsmå
let – från 26 miljoner till 15 miljo
ner kronor.

Utöver detta presenterar partiet 
besparingar och avgiftshöjning-
ar – mestadels inom kommun-
styrelse- samt Miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningens 

verksamhet – på sammanlagt 17 
miljoner.

Av de 28 miljoner som då fri-
görs används 15 miljoner för 
förbättrad kvalitet i skolan. Här 
märks insatser för ökat lärarstöd, 
läxläsningshjälp och ett program 
för fler behöriga lärare/pedagoger 
som några exempel.

Även äldreomsorgen får ökade 
resurser. Dels genom ett anslag 
för att värna verksamheten mot 
de neddragningar som partiet 

befarar. Dels genom att avgifts-
höjningen på omsorg och trygg-
hetslarm som Moderaterna drev 
igenom i våras slopas. Totalt 
omfattar satsningen 6 miljoner 
kronor.

Slutligen föreslås insatser, 
som fler sommarjobb och sänkta 
avgifter för barn och ungdomar, 
om totalt 6 miljoner kronor för att 
fler ska få jobb och för att bryta 
barnfattigdom.

ooo

socialdemokraterna: investera i kunskap och sänk äldreavgifter

– men sparbeting på förenings-
stöd och äldreomsorg
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27–28 maj 2011
Vi har LOPPIS!!                                                                                                             
Samt upp till 50% på 
utvalda varor i affären

Välkomna!
Tel: 08-712 64 64 el. 712 71 44 
Öpper Månd–fred 9–18 Lörd 9–15 
Vendelsöv. 23 Trollbäcken/Tyresö 

www.el-tjanst.se 

– en lysande affär

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C 

Servering och avhämtning

Pizzor
Kebab med ris 

Lasagne
Kebab med bröd

Sallader
Kebab m. pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppettider:

Må–lö 11–22. Sö 12–22

Flytta ut i sommar!

Vendelsövägen 17 i Tyresö. Tel 712 35 95 
Vardagar 11-18 . Lördagar 10-16 . Söndagar 12-16

TROLLBÄCKEN
DIN BUTIK NÄR DET GÄLLER

FÄRG, TAPETER, GOLV OCH TyGER
VENDELsöV. 47 • TROLLBÄCKENs C • TEL. 712 76 10

www.farg-design.com

www.camillasblommor.com

Mors Dag söndag 29/5
öppet 10–16 
Stort urval av planteringar inne och ute,buketter och 
arrangemang. Även för utkörning och Blommogram©

Student!
Buketter att hänga runt halsen 
arrangemang och blågula tillbehör.

Öppet alla dagar!
Vard 9–19, lörd 9–16
sönd/helgdag 11–16
Tel: 712 45 31

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck
Skolgränd 5

08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

Tel: 712 08 58  Vendelsöv. 47  
vid Alléplan i Trollbäcken

Husets Planka 109:-
Angusbiff 109:-
Filé Oscar 109:-

Vendelsövägen 89
Tel 798 99 77

Elcyklar i dansk kvalité
wavE En full- 

utrustad 
elcykel med sju 
växlar och upp till 50 
km räckvid. Laddas 
på sex timmar.  
Finns i färgerna 
mattsvart och beige.
Introduktionspris:

från 10 995:-

TROLLBÄCKSDAGARNA 
27–29 maj i Fornuddsparken 
och på Alléplan

Alléplan, lördag: 
Lions Lill-Loppis 10–14, Axel Udikas orkester underhåller 11–13, 
företagens egna aktiviteter.

2010 delade Lions Club Trollbäcken ut 165 000:-  
i bidrag och stipendier.

Fornuddsparken: 
CiRKuS WiCTORiA  Föreställning lördag kl 16, biljetter 
150:- hos Arno Livs och Alléplans Spel & Tobak.

DAviDS TivOLi  Fredag 16–22, lördag 10–20, söndag 11–17.

LiONS LOppiS i SCOuTSTuGAN  Lördag 10–15. 
Tyresö Jazzband underhåller 11.30–13. Utdelning av Lions 
 kulturstipendium, ponnyridning för barn. Södertörns brandförsvars-
förbund visar brandbil 13–15. Har du prylar till loppisen? – ring 
070-715 84 88, 070 586 68 93 eller 712 24 78.

Trollbäcken 100 år. Musik, aktiviteter för barn och vuxna, erbjudanden från butiker

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö
www.sodergardenfastighetsbyra.se

Telefon 08-712 27 00

Din mäklare  
är närmare  
än du tror!

Lördag 28 maj kl 10–14 
finns vi på plats  

i Fornuddsparken.

Vi upprepar förra årets 
succé med ponnyridning  

för barnen.  

Välkomna!

Tävla och vinn 
med Arno livs      

under Trollbäcks
dagarna!

1.a pris: En Electrolux tvättmaskin 
värde c:a 6 500:-
2:a pris: 20 Sportskraplotter (lotten 
som stödjer våra lokala föreningar) 
som kan ge bilar och resor i vinst 
värde 1 000:-
3:e pris: 10 Sportskraplotter värde 
500:-
4:e-10:e pris: 3 Sportskraplotter 
värde 150:-
Allt Du behöver göra är att lämna 
ditt kvitto (oavsett belopp) med 
ditt namn och telnummer i svars
lådan ur vilken vi drar 10 vinnare.  
Välkommen och lycka till!

Öppet alla dagar 9–21
Trollbäckens Centrum • Tel: 448 73 60



bad

bad

bad

bad

1

4

5

6

7

8

9

10

20
21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

32

Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
Gravfältet.

 4.  näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
näsbyvägens udde.

oBSeRVeRA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta 
ett dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Badstigen – ett riktigt klipp!

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© tyresÖ KoMMun

Välkommen i naturen
i sverige har alla rätt att vara i naturen. vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på maj, 
början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. För-
hoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra 
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfba-
nan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid 
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. 
Vad vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. 
Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsom-
marfirande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella 
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu 
sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

1

23
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Nu har vi
marint!
Tillbehör och reservdelar

Tyresö
Industrivägen 8 
Tel: 08-79 88 000

Öppet
Vardagar 8.00-18.00
Lördagar 10.00-14.00

bad

bad

bad

11

12

13

14

15

15

15

16

17

18

19

Här finns baden
 1. Gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

14. sandholmen naturreservat
15. stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. noretvägen 41–43, 41–62
23. noretvägen 40–42
24. ugglevägen 32–tonstigen 2
25. sparrvägen 14–ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

oBSeRVeRA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© tyresÖ KoMMun

Välkommen i naturen
i sverige har alla rätt att vara i naturen. vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BaDFoto: Gunnar Frisell

15

2
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Nya cateringmenyn klar.
Kom in och hämta ditt exemplar!
Boka din student- eller 
bröllopsmiddag hos oss!

www.tyreso.se/Seochgora
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I sommar är det premiär för TT Summercamp som 
vänder sig till alla tjejer och killar i åldern 10 år och äldre 
som älskar innebandy. TT Summercamp är öppet också 
för spelare från andra föreningar än Tyresö Trollbäcken 
IBK. 
  
Vi startar måndagen den 27 juni kl.10.00 och avslutar 
fredagen den 1 juli 15.00 med aktiviteter övriga dagar 
mellan 09.00 - 16.00. 

  
Platsen för TT Summercamp är Strandhallen med omgivning. 
På programmet står naturligtvis mycket innebandy, men även andra aktiviteter 
såsom fotboll, bad om klimatet tillåter, brännboll, poängpromenader och en hel del 
annat. 
  
I kostnaden för TT Summercamp ingår lunch och mellis. Det är viktigt att varje 
deltagare äter en riktig frukost på morgonen innan dagens övningar. Kostalternativ 
för de som är intoleranta mot viss mat kommer också att finnas. På en av luncherna 
blir det grillfest. 
Cafeteria med inriktning på ”nyttigheter” kommer att finnas under veckan. 
Utöver detta kommer det att dyka upp hemliga gäster, vi ordnar tävlingar med priser 
och en del andra jippon. 
  
Huvudansvariga och arrangör för TT Summercamp är Tyresö Trollbäcken IBK i 
samarbete med Martin Rustas och Benjamin Löfdahl som även utgör ledarskapet 
tillsammans med medarbetare. Dessa rutinerade innebandyherrar tillhör sedanlänge 
kärnan i TT:s framgångsrika A-lag. 
  
Kostnaden för deltagande i TT Summercamp är 1.500 kr. Då ingår lunch och 
mellanmål, en vattenflaska och ”Campens” T-shirt. 
  
Vår målsättning med TT Summercamp är att deltagarna ska minnas den här veckan 
som en av de roligaste de varit med om. 
  
Hjärtligt välkommen med din anmälan som du skickar till summercamp@ttibk.se. 
Ange fullt namn, adress, telefonnummer, e-mail, ålder, kön, kontaktuppgifter till 
målsman, eventuell intolerans 
  
Betalning sker kontant i samband med första dagen på lägret. 
  
Vi ses i sommar, 
  
Martin Rustas och Benjamin Löfdahl 
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Full pott för innebandyn
iNNeBANdy den nu avslutade 
säsongen kan utan tvekan räk
nas till en av de mest framgångs
rika för Tyresö Trollbäcken iBk. 
Frågan är om klubben någon 
gång tidigare lyckats så bra som 
2010/2011.

Högst kom herrlaget, som bara 
behövde ett år för att ta sig till-
baka till Superligan som man 
ramlade ur förra året, efter att ha 
spelat en säsong i högsta serien.

God tvåa är damlaget, som 
via kvalspel avancerade till näst 
högsta riksserien och som nästa 
säsong spelar i div. 1 östra.

På tredje plats finns farmarla-
get Tyresö FBC som kliver upp 
till division 2. Tyresö FBC bilda-
des 2008 och har tagit för vana 
att varje år vinna sin serie, vilket 
betyder avancemang från division 
6 till division 2 på fyra år.

oväntad comeback
– Överraskningen är kanske att 
herrlaget så snabbt återtog sin 
plats i Superligan konstaterar 
Carl ”Lalle” Sellebråten, ordfö-
rande i TTIBK. Vi tappade ett tio-
tal spelare efter förra säsongen 
och räknades inte som favoriter i 
vår allsvenska serie. Men ett del-
vis förnyat lag och ett nytt trän-
arteam arbetade sig tillsammans 
upp till toppen igen.

inte bara seniorer
Men det är inte bara seniorerna 
som kammar hem segrar i TTIBK. 
Juniorerna spelar i alla tre juni-
ordivisionerna och hamnade i en 
jämn division 1 på femte plats, 
bara fyra poäng efter seriesegra-
ren. I Junior Elit i DM har TTIBK 
och Älvsjö abonnerat på finalplat-
serna, där TT vann förra säsong-
en och i år förlorade mot Älvsjö 
i finalen.

Framgångarna kommer också i 
de lägre åldrarna, där som exem-
pel pojkar 96 i början av maj vann 
MittiCupen och sedan spädde på 
med att åka över till Helsingfors 
och vinna Oilers Junior Games.

Satsning på juniorerna
Under den gångna säsongen har 
tio av TTs juniorer fått speltid i 
A-laget. Och helgen 14–15 maj 
genomfördes en ”Try out week-
end” där lagledare och tränare 
för juniorerna under två intensiva 
dagar träffade de egna juniorerna 
och även juniorer från andra för-
eningar. Siktet här var satsningen 
inför nästa säsong, kanske med 

speltid för en del av juniorerna i 
Superligan.

Premiär för Summercamp
En nyhet som Lalle tror mycket på 
är satsningen på TT Summercamp 
sista veckan i juni, och med två av 
A-lagets toppspelare, Martin Rus-
tas och målvakten Benjamin Löf-
dahl som ansvariga ledare.

– Vi vill ge alla killar och tjejer 
i åldern 10 år och äldre chansen 
till en rolig och häftig vecka med 
mycket innebandy, men också 
fotboll, bad, brännboll och en hel 
del annat, inklusive hemliga gäs-
ter, säger Lalle om Summercamp. 
Vi tar emot alla, inte bara våra 
egna medlemmar, så det är bara 
att höra av sig!

Ung förening
– TTIBK som förening är inte 
gammal, säger Carl ”Lalle” Sel-
lebråten. Vi bildades 2004, men 
egentligen är vår historia längre 
än så, Vi är ju en sammanslagning 
av två föreningar, Trollbäckens 
BK som bildades 1978 och Tyresö 
IBK som startade 1986.

– Våra framgångar bygger del-
vis på att vi lyckades med det 
som alla inte klarat, att bygga 
en stark förening av två mindre, 
konstaterar Lalle. Vi ser oss som 
en förening där många är med på 
olika sätt men med gemensam 
målsättning och policy. Vi ska 
vara en elitförening med en bred 
ungdomsbas och en stark känsla 
för föreningen.

– Dessutom måste vi ha en 
stark ekonomi, säger Lalle, det 
kostar att vara med i toppen.

ooo

Testmatch på Tryout-weekend i Strandhallen. Foto: Gunnar Frisell

Fakta TTiBk
Bildades 2004.
en av landets största inneban
dyföreningar.
600 licensierade spelare med 
42 lag och 125 ledare.
hemmahall Strandhallen och 
Torvalla (haninge).
Ny hemmahall hösten 2012 blir 
Tyresö Arena (fd Nybodahallen).
hemsida www.ttibk.se

Sekretariatet under Tryuout-weekend. Från höger Carl Sellebråten, ordfö-
rande TTIBK, Stefan Olsson, lagledare för juniorerna, och Dennis Grönroos, 
tränare för juniorlagen. Foto: Gunnar Frisell
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Sport/fritid

Till Gotland på moped

Strömmingen är här!
FiSke en lyckad fiskedag i Lura ström 
fixade söndagsmiddagen för deltagarna i 
Tyresö fiskevårdsförenings utflykt Ström
mingsfisket.

Det händer mycket kring Tyresö fiske-
vårdsförening just nu. Härom veckan var 
det klassdraget i Albysjön. Ett riksomfat-
tande arrangemang som genomförs till-
sammans med Svenska jägareförbundet 
och Sportfiskarna, och som vill få barn och 
ungdomar att vistas mer ute i naturen.

I söndags var det så dags för Tyresö 
fiskevårdsförenings sportfiskesektion att 
arrangera Strömmingsfisket. För andra 
året tog man sig till Lura ström beväpnade 
med strömmingstackel, kastspön och hin-
kar för att se om strömmingsleken börjat.

Starten gick lite trögt, men man fick fisk i 
alla båtar och tålamodet var stort. Stimmen 
passerar ju stötvis, så är det lugnt ett tag 
brukar det ta ny fart efter en stund.

Efter lunch fick de tålmodiga betalt. För-

tjusta rop hördes från var och varannan båt 
när tacklet glittrade som en julgran när det 
höjdes över ytan. Vid 14-tiden blåstes fisket 
av för dagen och deltagarna återvände till 
Fiskeföreningens brygga i Kalvfjärden. Ett 
halvdussin hinkar fyllda till hälften kunde 
räknas in.

Det serverades nog en hel del ström-
mingsflundra runt om i kommunen denna 
söndagskväll, och en och annan katt fick 
sig nog också ett skrovmål.

– En lyckad dag! Solen sken från en klar-
blå himmel, vi var fler deltagare än förra 
året och vi fick större fångst, säger en nöjd 
Börje Andersson, en av arrangörerna.

Nästa stora evenemang för Tyresö fiske-
vårdsförening är Stora metardagen den 2 
juni på Notholmen. Det blir fisketävlingar, 
en för dem under 15 år och en för dem över. 
I mån av tid kommer sjöpolisen, kustbevak-
ningen och SSRS. Mer information finns på 
föreningens hemsida: www.tyresofiske.com.

ooo

Fiskelycka i Tyresö fiskevårdsförenings regi. Foto: ola rinG

MoPPe Tyresö fritidsgårdar 
arrangerar i början av juli en 
mopedutflykt till Gotland, en 
resa som ska ta ett 30tal ungdo
mar från Tyresö till Gotland och 
till delar av ön.

– Vi gjorde samma resa för två 
år sedan, säger Kiberom ”Kibbe” 
Berhane, en av de ansvariga 
ledarna för resan, och det blev 
hur bra som helst!

– Vi var tillsammans ett tret-
tiotal deltagare på den resan och 
jag kan garantera att alla hade kul 
hela vägen och att det var många 
som ville göra om resan. Tyvärr 
gick det inte att göra om det förra 
året, men i år är det dags igen, 
säger Kibbe.

Resan startar från Tyresö den 
3 juli och går via Nynäshamn till 
Gotland. Precis som i stora cykel-
lopp har gruppen med sig en föl-
jebil med utrustning, verktyg och 
annat som kan behövas på vägen.

Visby, camping, grottor och 
raukar
Baslägret på Gotland blir Kneipp-
byn vid havet strax söder om 
Visby. Första kvällen passar man 
på att kolla in Visby och dagen 
därpå gör man en utflykt till Lum-
melunda grotta och kollar också 
in Sveriges största rauk Jungfrun 
som finns vid Lickershamn cirka 
25 kilometer norr om Visby.

Tuffa regler
– Vi är tre ledare med hela vägen, 
poängterar Kibbe. Jag själv åker 
moped, Iwo Dölling cyklar och 
Maria Fröberg kör följebilen. 
Och jag kan garantera att vi har 
hårda regler hela vägen, de nor-
mer och regler som normalt gäl-
ler för fritidsgården gäller också 
under resan. Det fungerade bra 

förra gången. Inga problem och 
alla hade som sagt kul, konsta-
terar Kibbe. Vi fick till och med 
tackbrev efter resan från nöjda 
föräldrar.

Skapa gemenskap
Syftet är att ha kul på resan men 
också att skapa gemenskap och 
att ägna sig åt camping och fri-

luftsliv, understryker Kibbe, Iwo 
och Maria.

Bilderna från förra gången kan 
ge en liten aning om hur bra vi 
hade det.

Resan avslutas den 6 juli med 
båten från Visby och sista etap-
pen hem från Nynäshamn samma 
kväll.

ooo

På moped har tyresöungdomarna tagit sig till Gotland. Foto: KiBeroM Berhane

Nära pallplats

Foto: jarl asKlunD

RAciNG Pejer Racing tävlade på 
Mantorp Park 20–21 maj i ”Pro 
Suberbike Privat”. Det är första 
säsongen för ”Rocket Robin” 
Hålén på Pejer Racings 1000cc 
Yamaha R1. Jag vet att Rocket 
Robin börjar känna hojen så att 
han kan vara med och fajtas, 
säger teamchefen Pejer. Han 
har kört på Ring Knutstorp och 
Anderstorp och i Mantorp Park 
tog han en fjärde och en femte-
plats i helgen.

– Det bådar gott inför julihel-
gen på Falkenbergs motorbana, 
säger Stefan Pejer.

ooo

Blåbärshoppning
häST 2 juni arrangerar Tyresö ryt-
tarförening tävlingar med nybör-
jarna. Arrangemanget äger rum på 
Fårdala gård mellan 9 och 16.

ooo

cykla i Tyresö
hiTTA En ny cykelkarta finns att 
hämta gratis i Servicecenter och 
på biblioteket.

ooo
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 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!

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

tyreSö ruNt

Medeltidsdagar i fantastiskt väder

Helge Kohler, en av Tyresös  
bågskyttar.

Nymålade svärd.

Ceremonimästaren ledde 
tåget och gav plats för 
drottningens följe.

Hoppdans till medeltida instrument.

Så här ser en vevlira ut.

Julia dubbas 
till riddare av 

drottningen 
under över-

inseende av 
Tom Söder-
ström med 

släkt.

Svärdsduell.

Kuddkrig på ”såpad” stång.

Att klyva frukt med svärd från hästryggen är svårt.

Tornerspel med Nordic Knights, alla överlevde! Foto: Gunnar Frisell

Medeltida musik mötte upp redan 
vid brofästet. Drottningparad 
ledd av spelmän och gycklare 
med präster, adel, borgare och 
bönder i tåget. Drottningens dan-
söser framträdde till lutaspel, vev-
lira, flöjter och trummor.

Riddarna i sina rustningar på 
springare med lurviga ben impo-
nerade i Tornerspel. Magisk teater 

med en nästan riktig björn roade. 
Glade Galtens mat stillade hung-
ern med medeltida mat lagad på 
vedspis. Moderniteter som kaffe, 
the, läsk, bullar och kakor fanns 
tillhands. I marknadsståndens 
rikliga utbud kunde man handla 
pärlhalsband, träsniderier, rid-
darhjälmar, medeltidskläder, sur-
degsbröd och svärd.

Att bli dubbad till riddare av 
drottningen ökade adelns antal. 
På lekvallen kunda man slåss med 
kuddar på en ”såpad” stång. Båg-
skyttarna från Tyresö visade var 
pilen skulle sitta.

ooo

hiSToRiSkT en försommarhelg där familjerna samlades i ”Prinsvil
lans” närområde. Barnen var lyckliga och fick prova på att måla sköl
dar och svärd och klä sig i riddarkläder och hjälm. optimalt väder där 
solen ibland fick skugga av lätta moln som gav lite svalka.

Tilde gillade sin lugna häst.

Lir&Lur och Abellis spelemän mötte vid ankomsten.
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SerViCe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLp

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

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

Innehar F-skattesedel

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

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 
Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här? 

Om du bokar en 
annonsplats idag så 
kan du synas redan 
i första numret efter 

sommaren.

tyreSö ruNt

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

PRO Tyresös prisundersökare. Foto: inGvar Karlsson

Pris per butik, kRAVmärkta 
varor, kronor

Butik 2011
coop extra 454,50
coop Tyresöstrand 466,00
icA Supermarket 472,00
icA kvantum 507,40
icA Nära Ringen ··
icA Nära krusboda 522,30
Arno LivsVi 522,30

Pris per butik, receptfria 
mediciner, kronor

Butik 2011
coop extra 160,80
coop Tyresöstrand 162,80
icA Supermarket 171,00
icA kvantum 172,00
icA Nära Ringen 172,00
icA Nära krusboden 174,50
Arno LivsVi 174,50

Pris per butik, PRos korg, kronor
Butik 2011 2010 ändring
coop extra Bollmora 1 377,30 1 419,10 – 41,80
icA Supermarket Trollbäcken 1 402,30 1 453,20 – 50,90
coop Tyresöstrand 1 458,90 1 521,75 – 62,85
icA kvantum Bollmora 1 583,80 1 545,81 + 37,99
icA Nära krusboda 1 655,22 1 568,60 + 87,12
icA Nära Ringen 1 692,52 1 568,40 + 124,12
Arno LivsVi Trollbäcken 1 698,00 1 785,20 – 87,20
Medelpris 1 552,58 1 551,72 + 0,86

Pengar att spara på maten
MATPRiS Medelpriset på mat i 
Tyresö är nästan samma som för 
ett år sedan.

Nu har PRO genom sina prisun-
dersökare, våra vardagshjältar, 
gjort ännu en insats för konsu-
menterna.

Undersökningen ger konsu-
menten bra information om pri-
serna i sin närbutik och eventu-
ella alternativ.

Syftet med PROs prisunder-
sökning är att ge konsumenterna 
information om matprisernas 

utveckling. Undersökningen har 
pågått sedan 1991, alltså 20 år.

Undersökningen nu, baseras 
på en korg med 60 varor. Därutö-
ver finns 15 stycken ekologiska 
KRAV-märkta varor och 4 stycken 
receptfria läkemedel, totalt alltså 
79 varor. Coop Extra hade de läg-
sta priserna på samtliga korgar, 
som tabellerna nedan visar. Butik 
som saknar vara ges medelpris 
från övriga butiker för aktuell 
vara. Sju tyresöbutiker ingår i 
undersökningen.

ooo

Unga snilleblixtar i Tyresö
idéeR Förskolan Speldosan i 
Tyresö tycks vara en bra plant
skola för framtida snillen. På 
Tekniska museets satsning 
Snilleblixtar på museet fick ett 
gäng glada barn från avdelningen 
Bullerbyn på Speldosan ta emot 
John ericssons stipendium med 
diplom och 5 000 kronor för sin 
bästa snilleblixt – en robot som 
sorterar lego!

För tionde året i rad arrangerade 
Tekniska museet projektet Snil-
leblixtar på museet, där elever 
från skolor i Stockholmsområdet 
kommer till museet för att ställa 
ut sina mer eller mindre fantas-
tiska uppfinningar.

Tanken är att tidigt stimu-
lera elevernas skaparglädje och 
intresse för teknik och naturve-
tenskap.

Tusentals deltagare
Under snilleblixtdagarna stäl-
ler flera tusen elever i årskurs 

F–5 ut sina uppfinningar på Tek-
niska museet. En jury bedömer 
de utställda uppfinningarna, och 
delar också ut priser till de bästa 
och kreativaste förslagen.

Den 11 maj föll juryn för Spel-
dosans idé om en legosorterar-
robot som under stort jubel belö-
nades med John Ericssons stipen-
dium med diplom och prispengar.

en idé tar form
– Det hela började med att vi blev 
inspirerade av en robot som vi 
såg när vi var på Tekniska museet 
med barnen, berättar Monica Fell-
din, förskollärare på Speldosan. 
Vi bestämde oss för att bygga en 
legosorterarrobot som vi skulle 
kunna ha användning för här på 
förskolan eftersom barnen byg-
ger mycket med lego.

Arbetade med skrot
– Barnen fick jobba med skrot 
från olika apparater som vi fått 
från föräldrar och kretsloppscen-
tralen. Allt som verkade använd-
bart togs tillvara och den ena idén 
avlöste den andra.

– Vi blev väldigt glada att få 
priset, framför allt i konkurrens 
med många äldre skolelever, 
säger Monica Felldin. Och nu är 
sorterandet också i full gång och 
inget problem med städning av 
legobitar.

ooo

Full fart i skaparverkstaden. Foto: FÖrsKolan sPelDosan

Ny hållplats i 
Sköndal?
koLLekTiVTRAFik Många är de 
Tyresöbor som använder hållplat-
sen vid Norra Sköndal. Infartspar-
keringen vid hållplatsen är borta 
sedan någon månad men det är 
fortfarande en viktig knytpunkt 
för de många som ska till söder-
ort. 

Nu utreder Trafikverket i en 
förstudie om man kan göra en 
trevligare och mer trafiksäker 
hållplats.

Har man gått genom gångtun-
neln en sen kväll vet man att det 
inte alltid är så tryggt idag. Inte 
heller trafiksäkerheten vid en 
ofta alltför trång hållplats känns 
så bra.

Därför har nu Trafikverket sänt 
ut tre olika alternativ på remiss. 
Det ena bygger på att nuvarande 
hållplats förlängs och tunneln 
breddas. De andra två bygger 
på en bättre gångbro över som 
ansluts till hållplatserna som sam-
tidigt utrustas med bättre väder- 
och vindskydd.

Ännu kan det dock ta lång tid 
innan det blir en ny, bättre, håll-
plats. En förstudie är inte ens en 
garanti för en ombyggd hållplats 
– men det är en första nödvändig 
del i en process om det ska bli en 
hållplats.

ooo

kollon för barn 
och ungdomar
AkTiViTeT Det finns flera kol-
loverksamheter för barn och 
ungdomar under början på som-
maren.

Tyresö kommuns fritidsgårds-
verksamhet ordnar ett 3-dagars 
äventyrskollo för ungdomar i 
åldern 13–15. Kollot som äger rum 
den 28–30 juni rymmer övernatt-
ning, klättring, fiske och paddling.

För de som är lite yngre (över 
10) erbjuds dagkollo på Alby 
under vecka 25 och 26. Här finns 
profilerna handboll, amerikansk 
fotboll och dans.

Även flera föreningar, som 
Tyresö FF, Tyrold och Tyresö/
Trollbäckens innebandyklubb 
arrangerar kolloverksamhet 
under sommarlovet.

ooo
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Han möter dig med ett lugn och är 
eftertänksamt klok. Sin klokskap 
delar han med sig av och kanske 
är det därför han väljer att skriva. 
Orden blir ett sätt att berätta, 
påverka och för att ge reflektion. 
Han har hunnit ge ut tre diktsam-
lingar. Den tredje kom för ett par 
år sedan.

– Jag ville skriva dikter för att 
lite försöka förbättra världen, i 
en riktning jag tyckte skulle vara 
bättre än det jag såg runt omkring 
mig. Arbetsnamnet var ”Ekomo-
ral”. Det blev några mer samhälls-
övergripande dikter, men liksom 
tidigare desto fler individcentre-
rade. Jag funderade mycket över 
det narcissistiska samhället och 
tillitsbristen med alla dess sjuk-
domar, och så småningom gled 
namnet över till ”Tillit”.

ensam är inte stark
Björn Taubert tycker att det som 
är viktigt och som räknas idag är 
väldigt ytligt.

– Med det narcissistiska sam-
hället menar jag en kultur som 
går ut på att visa upp sig, visa en 
vacker yta, och där det viktigaste 
är den personliga, omedelbara 
behovstillfredsställelsen. Och 
hur ska en sådan livssyn ge någon 
plats för solidaritet?

De tankegångarna förmedlas i 
dikterna. De handlar om att finnas 
där för varandra, att se varandra, 
men han skriver också om att vi 
är sköra. Då behöver vi se och 
lyssna, men vi behöver också ett 
samhälle som tar gemensamt tar 
hand om den som har problem. 
Han vänder sig emot att allt blivit 
individen eget ansvar. Ensam är 
inte stark och att vi måste känna 
tillit till varandra.

– Man har lärt sig att ingen 
är att lita på, att man själv alltid 
måste ta ansvar för allting. Det är 

en typisk problematik hos barn 
uppvuxna i dysfunktionella hem, t 
ex i alkoholisthem. Eftersom man 
måste bära allt själv blir livet lätt 
övermäktigt och man trillar ned 
i depressivitet eller utbrändhet, 
säger Björn Taubert

Framförallt förebygga
Och på frågan om vad man ska 
göra för att förändra samhället 
och förbättra tilliten svarar han 
med ett djupt andetag:

– Oj. Man måste framför allt 
förebygga, börja med barnen. 
Krafttag mot droger och alkohol 
och som en minimiåtgärd lör-
dagsstänga Systembolaget igen. 
Men förstärka socialtjänsten så 
de verkligen kan hjälpa utsatta 
barn, satsa mycket mer resurser 
på förskola och skola. Investera 
för att avskaffa arbetslösheten 
så att så många som möjligt kan 
försörja sig på ett anständigt sätt 
och komma in i den gemenskap 
som arbetslivet är. Sextimmars-
dag åtminstone för småbarnsfö-
räldrar. Skriva, prata med män-
niskorna runtomkring sig.

Poesi och debatt
Ibland byter han poesin mot en 
debattartikel. Björn Taubert var 
tidigt ute och protesterade mot 
den borgerliga regeringens hår-
dare sjukregler. I DNdebatt redan 
2007, blev han rösten för många 
av de sjuka som inte orkade 
protestera. Så här löd en del av 
debattartikeln ”Nekad sjukpeng 
gör de sjuka ännu sjukare. När 
försäkringskassan ifrågasätter 
rätten till sjukersättning trots 
läkares utlåtande spär sådana 
beslut ofta på de sjukas problem. 
Sjukdomsbilden förvärras. De 
höga sjukskrivningstalen hand-
lar mer om arbetsmarknadens 
brister än om sjukdomar. Man 

får måhända en kostnadseffekti-
vitet i det enskilda företaget vid 
nedskärningar, men i samhäl-
let i stort blir produktionen allt 
mindre effektiv ju mer företagen 
gör personalnedskärningar. Inef-
fektiviteten består i att en stor del 
av arbetskraften går sjukskriven 
eller arbetslös, medan de som 
har anställning förväntas arbeta 
så hårt att det får negativa konse-
kvenser.”

Bilder som berättar
Det skrivna ordet har Björn Tau-
bert kompletterat med bilder. I 
flera av diktböckerna komplette-
ras verser med egna foton. Så idag 
är kameran och fotograferandet 
också en del av berättandet:

– Under tonårsperioden var 
det tryggt att gömma sig bakom 
en kamera. Jag var blyg och hade 
dåligt självförtroende, då är det 
ganska skönt att titta på omvärl-
den genom kameraögat.

Björn är tyresöbo sedan 1968. 
Han har vuxit upp här. Först på 
Granängsringen och sedan flyt-
tade familjen till Krusboda.

– Tyresö var underbart att växa 
upp i. Vi var jämt ute på gården 
eller i skogarna; spelade kula, 
lekte röda och vita rosen, hade 
gårdskrig mot Granbacken.

Jordgubbsmuren
Under sina studier lämnade Björn 
Taubert Tyresö men sedan 1994 
gick flyttlasset tillbaka till Tyresö 
och under många år har han bott 
på Farmarstigen.

Idag är de fyra äldsta barnen 
utflyttade, men han finns fortfa-
rande kvar på Farmarstigen och 
där bor Björn och hans hustru 
Yvonne tillsammans med en fos-
terdotter i tidiga tonåren. Och 
denne mångsidige man, har fak-
tiskt ett intresse till. Det är att 
arbeta med jord och att odla. Och 
han har ”uppfunnit” ett nytt sätt 
att odla jordgubbar på. På bak-
sidan av det lilla radhuset, finns 
stenpartier i form av en mur och 
där växer jordgubbarna.

Ny antologi
Viljan att berätta och påverka tar 
aldrig slut.

Nu i junimånad medverkar 
både Björn och Yvonne i en anto-
logi, Florilegium.

Björn fortsätter med sitt tema 
men med mer inriktning på psy-
kologi och tröst. Yvonne inriktar 
sig på politik, feminism, kärlek 
och trollformler.

På den avslutande frågan om 
varför han väljer att bo kvar i 
Tyresö svarar han:

– Naturen. Det finns så många 
fantastiskt vackra platser i Tyre-
sö. Dessutom är det kul att känna 
så många runtomkring sig ända 
sedan barndomen.

ooo

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

Adress: Byggnation:
Nyforsv. 11 Tillbyggnad av fritidshus, nyb av garage
Lindalsv. 72 Tillbyggnad av enbostadshus
kryddvägen11 Tillbyggnad av enbostadshus
Fornstigen 5 Tillbyggnad, fasadändring av enbostadshus 
Videvägen 17 Tillbyggnad av enbostadshus
Nybodahallen Tillbyggnad, påbyggnad, utvändig ändring av idrottshall

Bryggvägen 2 Nybyggnad av 
enbostadshus 

här ska rivas
Pelles väg 13B ägaren föreläggs vid 

vite att återställa 
byggnaden i enlighet 
med bygglovet.

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

En mångsidig man
inbiten cyklist, poet, husläkare, fotograf ja, Björn taubert 
är en man med många strängar på sin lyra. Men trots ett 
arbete som tar mycket tid, stor familj och alla intressen, 
är Björn en person som sällan verkar vara stressad eller 
forcerad.

Björn Taubert. Foto: yvonne tauBert

Jordgubbsmuren. Foto: BjÖrn tauBert

tyreSö ruNt
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Ny tradition på Fårdala skola:

Fritidshemmets Dag

tyreSö ruNt

kALAS i festliga egentillver
kade partyhattar och i strålande 
solsken uppmärksammade och 
firade Fårdala skolas elever Fri
tidshemmets dag för andra året 
i rad.

Firandet startade med att föräld-
raföreningen överraskade med 
nyinköpta uteleksaker. Eleverna 
fick nya bandyklubbor, bollar, 
hopprep och rockringar, till deras 
stora glädje. Därefter blev det all-
sång med Malin Olah. Sånger som 
”Vi går i Fårdala”, ”Månadsrapp” 
och ”Vi snurrar runt, runt, runt” 
ljöd över skolgården.

Fritidspersonalen fanns ute 
på olika stationer där eleverna 
kunde leka eller pyssla. Agneta 
Rothammar, en av fritidsperso-
nalen, delade ut både såpbubblor 
och stod i korvståndet, dit köerna 
ringlade sig. Många såpbubblor 
flög i väg över skoltaken medan 
Hannah Waldron och Fatima 
Elguiraoui målade fina motiv som 
hästar, nyckelpigor och vackra 
blommor på barnens kinder. Men 

det blir ingen fest utan tårta och 
saft, så därför serverades det en 
lång, lång rulltårta och saft ur 
stora dunkar. Tårtan tog snabbt 
slut!

Fritidshemmets verksamhets-
ansvariga, Kristina Hellberg, är 
nöjd med dagens firande och 
säger:

-Det känns som vi har skaffat 
oss ytterligare en trevlig tradition 
på Fårdala skola.

ooo

BoSTAd efter en ovanligt lång 
process med en omfattande 
debatt och flera överklaganden 
börjar nu de första lägenheterna 
säljas på Strandängarna. Samti
digt annonseras de nya centrum
lägenheterna ut.

Det har tagit tid och varit många 
diskussioner på vägen men nu har 
alltså bostadsbyggarna Besqab 
börjat sälja lägenheter på det som 
kommer att kallas Övre utsikten 
på Strandängarna. Totalt kommer 
området att omfatta 220 lägenhe-
ter och nu är de första tolv ute till 
salu.

Byggstart i höst
Byggstarten kommer ske under 
hösten och Anna Melinder, pro-
jektledare på Besqab är entusias-
tisk:

– Läget för Strandängarna är 
helt fantastiskt med närheten till 
havet och naturen. Det är också 
ett spännande projekt med flera 
utmaningar i de olika etapperna.

Företaget hoppas att Strand-
ängarna ska vara ett område med 
omsorg om naturen och variation 
i utformningen av bostäderna.

hårdare konkurrens
Samtidigt hårdnar konkurrensen 
om bostadsköparna. Bostadsbyg-
garna Strabag har nu påbörjat 
annonseringen av centrumlägen-
heterna i det nya höghuset. I förra 
veckan beslutades projektet i full-
mäktige vilket innebär att byggna-
tionen snart borde kunna komma 
igång.

Parallellt med detta planeras på 
ett par års sikt flera större projekt 

för nya bostadsrätter. Exempelvis 
handlar det om lägenheter på par-
keringen vid C3L, vid Bäverbäck-
en, på UR-tomten (mellan Bergfo-
tens skola och Tyresö bostäders 
kontor) och i den nya etappen i 
trädgårdsstaden.

Finns det köpare?
Kommer det då finnas underlag 
för dessa stora projekt? Före-
tagen hoppas sannolikt kunna 
locka en del av de som idag står i 
Tyresö Bostäders kö. De är uppe-
mot 10 000 – men de köar för en 
hyresrätt – och det är inte alls 
säkert att de vill eller kan köpa en 
bostadsrätt för många miljoner.

Gardering
Kanske är det säkrast att göra som 
Strabag – att gardera sig. I avtalet 
med kommunen har företaget åta-
git sig att bygga 17 våningar – med 
en möjlighet att bygga upp till 23 
våningar. Men de översta våning-
arna blir alltså bara verklighet om 
det finns köpare till dem.

ooo

Alla på en gång sjunger Allsång med musikläraren Malin Olah. 
 Foto: Kaijsa Keusch

 BilD: stranDanGarna.se

Najet Hammami blåser såpbubblor 
i kön till ansiktsmålningen. 
 Foto: Kaijsa Keusch

Veronica Palm valde att få en häst 
målad på sin kind. 
 Foto: Kaijsa Keusch

Pastapyssel lockade Anton Wäne-
rud, Isabelle Frändfors, Lovisa 
Odgren och Olivia Keusch. 
 Foto: Kaijsa Keusch

– Fritidshemmets Dag är en ny 
tradition på Fårdala skola, säger 
förskolläraren Kristina Hellner. 
 Foto: Kaijsa Keusch

Nya bostadsområden 
börjar säljas
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pågång
deT häNdeR i TyReSö

Lions, Tuff, ABF, ”tattare”, Rhodos på 91,4 MHz
NäRRAdioN På Succékanalen 
91,4 Tyresöradion hörs dygnet 
runt 12 halvtimmesprogram. 
Fyra nya sänds från söndagar 
klockan 17, men på webben kan 
man höra dem när som helst 
genom att klicka på www.tyre
soradion.se.

Programledaren Åke Sandin är 
svag för frivilligt arbetande fören-
ingar, ”demokratins grundbultar” 
som han kallar dem. Alltså finns 
nu bland programmen inslag med 
Lions Trollbäcken, Fiskevårds-
föreningen, Tyresö Ulands-och 
FredsFörening (TUFF) och Natt-
vandrarna. Tyresöpolitiken finns 
på 91,4 genom direktsändningar 
av fullmäktigemötena, som kom-
menteras initierat av Christina 
Melzén (FP) och Ann Sandin-
Lindgren (S).

Skönsång får vi höra av Git 
Skiöld och Josefin Wall. Ishock-
eysnack blir det genom att Han-
vikens SKs duktiga ledare Tony 
Johansson intervjuas liksom Lek-
sandfödda Annica och Ingegerd. 
Kulturen får sitt genom att Ebbe 
Björkman fortsätter sin serie om 
Dan Andersson.

Internationellt blir det genom 
intervjuer med Brasilienfödda 
Marisa Santos på Bollmoravägen, 
med Tyresös indiska partners 
Bhikhu och Kokila Vyas, plus 
inslag från Rhodos, bland annat 
med Michael Koutras. Och den 

KonstutstÄllninG
lotta hagerman ställer ut måleri i 
tyresö konsthall i biblioteket i tyresö 
centrum. 
Konstutställningen startar den 
28 maj och pågår till och med 27 
augusti och har samma öppettider 
som biblioteket.

linstyrt MoDellFlyG
Prova på linstyrt modellflyg gratis. 
handledare finns på plats. norra 
delen av Älta grusgrop innan t/r 
bilskrot- skogkällans väg. 
lördag den 28 maj, kl 11–14. 
arrangör: Modellflygklubben red 
Baron

DressyrtÄvlinGar
På Fårdala Gård, ridskolevägen 2 
arrangeras ryttartävlingar i dressyr. 
söndag den 29 maj, kl 9–16. Fri 
entré. arrangör tyresö ryttarförening

vårKonsert
tyresö Musikklasser bjuder på 
vårkonsert måndag den 30 maj, kl 
19–21. Det blir en musikalisk resa 
med alla elever i tyresö Musikklas-
ser. Biljettinfo kommer senare. se 
musikklassernas hemsida, www.
tyresomusikklasser.se. 
Plats: Musikaliska (f.d nybrokajen 
11) stockholm. arrangör: tyresö 
Musikklassers Föräldraförening

DaGKollo
Planera sommarlovet med tyresö FF 
– för dig mellan 8–14 år  
varje år arrangeras i samarbete med 
fritidsförvaltningen i tyresö kommun 
ett dagkollo för tyresöungdomar mel-
lan 8 och 14 år. 
Plats och tid: tyresövallen och sim-
hallen under dagarna 16–17 juni och 
20–23 juni mellan 9–15.

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. Du betalar en symbo-
lisk medlemsavgift på 300 kronor  
eller mer om du vill. För medlem-
marna 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! Brasilienfödda socionomen Marisa Santos hörs från den 29 maj på 91,4.

Sångerskan Josefin Wall i Lindalen 
hörs på 91,4 tills den 5 juni.

ABFs Mats Berggren hörs på Tyresö-
radion tills den 12 juni.

(s) ger glimtar från fullmäktige och 
kommenterar insiktsfullt.

ebbe Björkman: Dan andersson del 
4, ny tid, dikter, ”svarta ballader”, 
”helgdagskväll.” luossa.

Peter Dicke med flera: tyresö fiske-
vårdsförenings många aktiviteter: 
Kräftfiske, båtuthyrning med mera.

29/5–19/6
Monica schelin, åke sandin: rho-
dos historia & sevärdheter. åkes 
böcker, krönikor och skriverier.

annica hagberg, ingegerd hammar-
bäck: leksand, Göteborg, ishockey, 
skolmat, barncancer med mera.

socionomen Marisa santos: salva-
dor, rio, nunneskola, copacabana, 

8/5–29/5
KG lindeberg, Göran stenberg, hol-
ger svensson: lions,stipendier,troll
bäckendagarna 27–29 maj.

jeanette thunvall, personlig ass: 
nyboda, öva autistiska barn, prisbe-
lönad, Barber shop, Drammen.

Git skiöld, Bo axelzon, Per romin 
spelar och sjunger inför ”Fransk 
afton” den 24/5 på Fairway inn.

David Westius, tyresö gymnasium: 
historia, samhällskunskap, religion, 
teater, Berlinkris, undervisning.

15/5–5/6
ann ringblom: Barnsjukvård, många 
års ambulansjobb, psykfall, själv-
mord, nattvandring, fotboll.

sångerskan josefin Wall: 
enköping>lindalen, skivor, Mats B 
olsson, terapi, textilarbete, ”Bul-
jong”.

tony johansson, hockeyledare i 
hanvikens sK: “negerbyn”, ishallar, 
iP, 80 arbetskvällar, honken.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1289-90): Krönikor, 
intervjuer ”veckans rosor”.

22/5–12/6
Mats Berggren, nytorp: skor, aBF 
förr och nu, jourhem, pappakurser, 
ryssar, Bellman, springsteen.

christina Melzén (FP), ann sandin-l. 

triatlon, drink, jesus, lula.

Från en träff på restaurang söder-
gården lockar radions historieberät-
tare till skratt. + limerickar.

5/6–26/6
Michael Koutras: skandinaviska 
turister på rhodos. sevärdheter. 
Greklands ekonomiska kris.

erland Danielsson om sitt umgänge 
med ”tattare”, deras öden, språk 
och trofasthet. hans ”pappa”.

tyresös indiska partners Kokila o 
Bhikhu vyas: Många bra projekt. 
Besök i tyresöskolor och tuFF.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1290-91): Krönikor, 
intervjuer ”veckans rosor”.

svenska minoriteten resandefol-
ket, tidigare kallade tattare, ägnas 
en halvtimme.

Programmen i största kort
het den närmaste tiden:

Tyresös indiska partners Bhikhu och Kokila Vyas intervjuas och hörs från 5 juni.

Trafiksäkerhetsdagen
TRAFik evenemanget genomför
des för femte året i rad.

Det var ett fantastiskt väder som 
verkade ha gjort det möjligt för 
alla tyresöbor att delta. Familjer 
med barn i alla storlekar, motor-
intresserade ungdomar, alla hade 

något spännande att titta på och 
lära sig.

Att budskapet alla berörs av 
trafiksäkerhet och att trafik kan 
vara kul visades tydligt. Nästa år, 
28 april 2012, blir det trafiksäker-
hetsdag igen.

ooo

Polishelikoptern intresserade många. Två stycken finns i 

Stockholm.

Therese Ohlsons söner Oskar 7 och Gustav 

4 provsatt polisens 4-hjuling.

Brandkåren visade upp sin bilpark och hur man skär loss personer ur kraschade bilar.

Senare på dagen tunnade besökarna ut i det vackra 
försommarvädret.

Rickard Pettersson från Stockholms bilklubb visade upp 4 bilar 
som är helt rensade och innehåller bara det nödvändigaste.
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kryss nr 4  
Första pris är tre ”Femmanlotter” där 
du kan vinna upp till 500 000 kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
6 september 2011 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2011
1:a pris: Lennart Berggren, Vendelsö.
2–5: Christel Hellbom, Näsbyvägen.
Maija-Liisa, Lindalsvägen.
Christina Lagerström, Körsbärs-
vägen.
Sonja Broberg, Renlavsgången.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
en vinnare får tre ”Femmanlotter” som kan ge vinst upp 
till 500 000 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 4” och skicka senast den 6 sep-
tember.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu

vinnare bildgåta nr 3, 2011

Barbro Forsberg, Siriusvägen:
”Den föreställer Masten, där Pingskyrkan nu har sin lop-
pis. När vi flyttade till Bollmora på slutet av 60-talet job-
bade min man som målare på Ericssons vid Masten. Nu 
lämnar han in ”loppor” till Pingskyrkans loppis, när jag 
har städat bort en del saker.”

Foto: Gunnar Frisell

En sångfågel i Tyresö!
MUSik Margareta Bengtson, sångerska och konstnär 
lärde många av oss känna som den glittrande sopranen i 
”The Real Group”. Många duktiga sopraner finns det men 
att hålla en hög ton utan vibrato är få förunnat. den för
mågan gör henne näst intill unik! 

Uppväxten i en musikalisk familj i Tyresö har format en 
sångerska, harpist, pianist och konstnär som målar med 
toner och olja.

– Att mina musikaliska föräldrar satt spår är klart, säger 
Margareta. Mamma Ingrid Enkvist-Bengtson, var sångpe-
dagog, flöjtlärare och körledare. Pappa Stig Bengtson var 
soloflöjtist i Kungliga hovkapellet. Att min bror Jan och jag 
spelade och sjöng var roligt och självklart.

– Jan är nu soloflöjtist i Kungliga filharmoniska orkes-
tern i Stockholm. Det är fortfarande roligt att musicera till-
sammans och vi gör det ofta. Glädjen i musiken är oerhört 
viktig för att det ska bli bra, säger Margareta.

Uppväxten i Trollbäcken 
– Jag gick i simskola i Stenbadet vid Kumla Herrgård, pro-
vade på konståkning, balett och litet friidrott i Hanviken. 
Musiken med harpan som huvudinstrument och sången är 
det som färgat hela mitt liv i olika nyanser. Nyanser som 
jag på senare tid även försöker fästa på duk med hjälp av 
olja. Målning och musik har mycket gemensamt. Harmoni 
och falska toner finns i båda medierna, menar Margareta.

– Tyresö musikklasser fanns inte när jag var liten. I Maria 
skola började jag när jag var tio och i Adolf Fredriks musik-
klasser i 7:an. På ”Ackis” träffade jag Anders Jalkeus, min 
exmake, och vi var några kamrater som på skoj bildade the 
”Real Group”. Att vi skulle få stora framgångar i Sverige 
men även internationellt anade vi inte. 

– Vårt mest udda uppdrag var att göra alla ljud till en 

LG-telefon. Ringsignalerna och varje knapp fick sitt eget 
ljud. Allt a cappella!

– Mitt första framträdande i Tyresö måste ha varit i 
”Trollbäckens barn och ungdomskör”, senare Trollkören. 
Den leddes av mamma som tog med mig som väldigt liten, 
säger Margareta. 

– Jag har framträtt många gånger i Tyresö, menar Marga-
reta, både med ”the Real Group” och i andra konstellatio-
ner. Senast den 17 april på Kvarnhjulet med Mathias Algot-
son vid pianot. Blandad repertoar med bland annat jazz av 
Duke Ellington och en del visor och egna kompositioner i 
ett utsålt hus. Utomhus var en fantastisk dag så jag är extra 
glad att så många ville komma in och lyssna på oss.

Sedan 2006 har Margareta Bengtson utkommit med tre 
skivor, två egna: ”I’m Oldfashioned”, ”En gång i Stockholm” 
och en tillsammans med Nils Lindberg ”As we are”. 

Årets kvinnliga kulturpersonlighet i Tyresö!
”Margareta Bengtson har utmärkt sig både nationellt och 
internationellt genom sin underbara sångröst. Hon var 
med och bildade The Real Group och har sedan givit ut 
flera soloplattor som rönt stora framgångar. Hon är född i 
Tyresö och har återkommande haft konserter i våra kyrkor 
tillsammans med våra körer. Nu har hon tagit ett nytt spän-
nande steg i sin konstnärliga utveckling genom att även 
ägna sig åt måleri och ställa ut sina tavlor i Trollbäcken.” 

– Jag är jätteglad för den här fina utmärkelsen! Med det 
här jobbet är det viktigt att få känna sig uppskattad, säger 
Margareta Bengtson.

ooo

kommande konserter
12–16 juli konserter med Nils Lindberg och Bergslagens 
kammarsymfoniker. Blandat program, sång och harpa.
6 augusti kafé svalkan i Ulriksdal
22 augusti Skansen i Stockholm. konsert med Sand
vikens Storband i sällskap med Peter Asplund. Jazz.
hemsida: http://www.margaretabengtson.com/

Margareta Bengtson. Foto: Gunnar Frisell
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Låg aktivitet hos de politiska 
partierna efter valet

Tyresö Nyheter har som en del 
vår bevakning av Tyresöpoliti-
ken granskat de politiska partier-
nas hemsidor. Bryr de sig om att 
informera väljarna även när det 
inte är val?

Skiftande resultat
Resultatet är väldigt skiftande. Vi 
har tittat på hur många nyheter de 
olika partierna publicerat under 
2011.

Som framgår av tabellen är det 
Moderaterna som varit mest akti-
va på nätet följda av Socialdemo-

kraterna. De mindre partierna har 
visat sig betydligt mindre.

Lika som bär?
Samtidigt är det tydligt att många 
av Moderaternas nyheter är väl-
digt lika de som publiceras på 
kommunens hemsida. Innehåll, 
vinklingar och citat är påfallande 
lika. Vissa artiklar är rent av iden-
tiska kopior. När vi granskade 
dem hade åtminstone sju av 
artiklarna väldigt stora likheter. 
I vissa fall har partiet klippt och 
klistrat lite för att få artiklarna att 
se annorlunda ut innan partiet har 
satt sina egna signaturer under.

hoppas 
Visst kan man förstå att det är lite 
lugnare direkt efter ett val, men i 
en kommun med 43 000 invånare, 
borde väl partierna ha mer att 
säga än så här. Kanske kan man 
hoppas på mer under kommande 
år?

ooo

Tyresöpartiernas 
aktivitet  på nätet

Antal
Moderaterna 19
Socialdemokraterna 14
Folkpartiet 1
kristdemokraterna 1
centerpartiet 1
Miljöpartiet 2
Vänsterpartiet 3
Sverigedemokraterna 0

WeBB ett år efter valet – bryr sig partierna om att informera väljarna 
då? Tyresö Nyheter har granskat partiernas aktivitet på nätet. Mode
raterna är mest aktiva och de mindre partierna är knappt aktiva alls. 
Men nyheterna på Moderaternas hemsida är ofta mer eller mindre 
identiska med de på kommunens hemsida.

Inventering av barnens närnatur i Tyresö - Tyresö moderaterna

http://www.tyresomoderaterna.se/visa-nyhet/items/inventering-av-barnens-naernatur-i-tyresoe.html[2011-05-23 16.07.13]
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Kampanj i Trollbäcken
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Trollbäckendagarna och
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2011-06-06, Tid: 11:00 -
14:00
Nationaldagsfirande
Plats: Moderaterna bjuder som
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Inventering av barnens närnatur i Tyresö
Tyresö kommun har inventerat vilka
närnaturområden som förskolan och skolan
använder i sin verksamhet. Resultaten kommer att
vara ett värdefullt bidrag för den kommunala
planeringen.

Syftet med rapporten är att belysa främst
skolornas och förskolornas behov av lätt tillgänglig
närnatur, helst inom 300 meters avstånd. I
projektet har kommunens alla förskolor och skolor
svarat på en enkät och de har markerat på en karta vilka områden som de använder
i undervisningen.

- Det har varit roligt att få vara med i projektet om barnens närnatur, säger
kommunens ekolog Göran Bardun. I projektet har vi synliggjort en faktor i den
kommunala planeringen som ibland glöms bort – var denna värdefulla närnatur finns
och vilka naturområden som skolan och förskolan använder i undervisningen. Detta
kommer även till nytta och nöje för de närboende.

En utvärdering av kartområdena från enkäten har utförts i kommunens kartsystem
och är nu ett viktigt underlag i den fysiska planeringen. Det är ett särskilt
kommunalt ansvar att identifiera och behålla den värdefulla tätortsnära naturen för
barnen i framtiden.

–  En modern stadsbyggnadspolitik handlar om att förtäta i centrala lägen, nära
kollektivtrafik och miljövänligt, men den handlar också om att slå vakt om
grönområden, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

–  Konkurrensen om mark kan bli tuff och mot den bakgrunden är det bra att vi
med en bred undersökning tittat på vilka grönområden som används av skolor och
förskolor och vilka vi behöver förbättra. Resultatet är intressant och blir en viktig del
i vår strävan att göra Tyresö till regionens mest attraktiva kommun att bo och leva
i, avslutar Fredrik Saweståhl.

2011-04-05 14:58 av Fredrik Saweståhl
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Klartecken för höghus i centrum - Tyresö kommun

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Nyheter/Klartecken-for-utveckling-av-Tyreso-centrum/[2011-05-23 15.42.29]
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Startsida / Boende & miljö / Klartecken för höghus i centrum

Publicerad den: 2011-05-08

Upp till 150 nya lägenheter i ett höghus, större shoppingmöjligheter,
fler mötesplatser och en ny stadspark. Om att par år är Tyresö centrum
mer livfullt och stadslikt. Strabag-koncernen blir byggherre.

Kommunstyrelsen godkände den 3 maj ett förslag till exploateringsavtal mellan
Strabag-koncernen och Tyresö kommun. Avtalet innebär att företaget Strabag
bygger ett 23-våningshus med bostadsrättslägenheter.

Tyresö View är arbetsnamnet för projektet. Det blir butiker i bottenvåningen
och Tyresö View byggs ihop med det befintliga centrumet. Totalt utökas
handelsytorna i centrum med 2300 kvadratmeter. 

Förtätning bra för miljön
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ser avtalet som ett viktigt
steg i Tyresös utveckling: 
– Det är verkligen jättekul att den stora centrumutvecklingen i Tyresö äntligen
tar fart på allvar. Totalt sett kommer över 1000 nya bostäder att byggas
genom olika förtätningar runt om i centrala Tyresö. Vi kan därmed förverkliga
visionen om ett mer stadslikt centrum. Att förtäta och bygga centrum- och
kollektivtrafiknära liksom att bygga på höjden är bra ur klimat- och
miljöperspektiv. Därför är det extra roligt att det första projektet bland annat
innehåller ett riktigt höghus. Vi ser också fram mot den nya fina stadspark som
skapas med detta projekt, säger han. 

Snabb byggstart
Projektet arbetades ursprungligen fram tillsammans med JM och dåvarande
centrumägaren Unibail-Rodamco, men JM avbröt samarbetet i samband med
finanskrisen. Tyresö kommun har sedan dess förhandlat med andra
intressenter. 

Strabag är ett multinationellt byggbolag med säte i Wien. De etablerade sig i
Sverige i samband med att de fick uppdraget att bygga om Täby centrum och
detta blir deras första bostadsprojekt. 
– Strabag-koncernen vill etablera sig i och vi har letat efter projekt med
färdiga detaljplaner. Tyresö centrum-projektet passar oss perfekt, vi kan börja
bygga redan i höst så att allt står klart under 2013, säger Jens Lackmann, vd
för Strabag Projektutveckling AB. 
– Redan om några veckor kommer vi att ha material framme så att man kan
anmäla intresse för lägenheterna. De blir på 2-5 rum, men vi kan vara flexibla
och anpassa oss till marknadens behov om det exempelvis blir stor efterfrågan
på mindre lägenheter, säger han. 

Detaljplanerna vann laga kraft 2008. På kommunfullmäktige den 19 maj
väntas expolateringsavtalet fastslås.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Boende & miljö Klartecken för höghus i centrum Lyssna Skriv ut Tipsa
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Klartecken för höghus i Tyresö centrum - Tyresö moderaterna

http://www.tyresomoderaterna.se/visa-nyhet/items/klartecken-foer-hoeghus-i-tyresoe-centrum-509.html[2011-05-23 16.08.40]

Hem Våra kandidater 2011-2014 Vår politik Föreningen Bli medlem Kontakt

Kalender
2011-05-24, Tid: 18:00 -

19:00
Kampanj
Plats: Kampanj utanför

Tyresövallen i samband med

match

2011-05-28, Tid: 

Kampanj i Trollbäcken

Plats: Kampanj i samband med

Trollbäckendagarna och

Trollbäckens 100-årsjubileum.

2011-06-06, Tid: 11:00 -

14:00
Nationaldagsfirande

Plats: Moderaterna bjuder som

vanligt på nationaldagsfirande

med familjetema på

Notholmen. 

Jag har glömt mitt lösenord

Gilla
22 personer gillar

detta. Bli den första

bland dina vänner.

Interna sidor
Användarnamn

Password

Senast uppdaterad: 2011-05-19

Startsida > Visa nyhet

‹‹ tillbaka

Klartecken för höghus i Tyresö centrum

Upp till 150 nya lägenheter i ett höghus,

större shoppingmöjligheter, fler mötesplatser

och en ny stadspark. Om att par år är Tyresö

centrum mer livfullt och stadslikt. Strabag-

koncernen blir byggherre. Kommunstyrelsen

godkände den 3 maj ett förslag till

exploateringsavtal mellan Strabag-koncernen

och Tyresö kommun. Avtalet innebär att

företaget Strabag bygger ett 23-våningshus

med bostadsrättslägenheter.

Tyresö View är arbetsnamnet för projektet. Det blir butiker i bottenvåningen och

Tyresö View byggs ihop med det befintliga centrumet. Totalt utökas handelsytorna i

centrum med 2300 kvadratmeter.

Förtätning bra för miljön

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ser avtalet som ett viktigt steg

i Tyresös utveckling:

-  Det är verkligen jättekul att den stora centrumutvecklingen i Tyresö äntligen tar

fart på allvar. Totalt sett kommer över 1000 nya bostäder att byggas genom olika

förtätningar runt om i centrala Tyresö. Vi kan därmed förverkliga visionen om ett

mer stadslikt centrum. Att förtäta och bygga centrum- och kollektivtrafiknära liksom

att bygga på höjden är bra ur klimat- och miljöperspektiv. Därför är det extra roligt

att det första projektet bland annat innehåller ett riktigt höghus. Vi ser också fram

mot den nya fina stadspark som skapas med detta projekt, säger han.

Snabb byggstart 

Strabag är ett multinationellt byggbolag med säte i Wien. De etablerade sig i

Sverige i samband med att de fick uppdraget att bygga om Täby centrum och detta

blir deras första bostadsprojekt. 

-  Strabag-koncernen vill etablera sig i och vi har letat efter projekt med färdiga

detaljplaner. Tyresö centrum-projektet passar oss perfekt, vi kan börja bygga redan

i höst så att allt står klart under 2013, säger Jens Lackmann, vd för Strabag

Projektutveckling AB. Redan om några veckor kommer vi att ha material framme så

att man kan anmäla intresse för lägenheterna. De blir på 2-5 rum, men vi kan vara

flexibla och anpassa oss till marknadens behov om det exempelvis blir stor

efterfrågan på mindre lägenheter, säger han.

Detaljplanerna vann laga kraft 2008. På kommunfullmäktige den 19 maj väntas

expolateringsavtalet fastslås.

2011-05-09 10:37 av Fredrik Saweståhl
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Undersökning om var barnen undervisas i naturen - Tyresö kommun

http://www.tyreso.se/nyheter/Kommunen-undersoker-var-skolor-och-forskolor-leker-i-naturen/[2011-05-23 16.05.40]
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Startsida / Undersökning om var barnen undervisas i naturen

Publicerad den: 2011-04-06
Tyresö kommun har inventerat vilka närnaturområden som förskolan

och skolan använder i sin verksamhet. Resultaten är ett värdefullt

bidrag för den kommunala planeringen.Syftet med rapporten är att belysafrämst skolornas och förskolornasbehov av lätt tillgänglig närnatur,helst inom 300 meters avstånd. Iprojektet har kommunens allaförskolor och skolor svarat på enenkät och de har markerat på enkarta vilka områden som deanvänder i undervisningen.
- Det har varit roligt att få vara medi projektet om barnens närnatur,säger kommunens ekolog GöranBardun. I projektet har vi synliggjort en faktor i den kommunala planeringen

som ibland glöms bort – var denna värdefulla närnatur finns och vilka

naturområden som skolan och förskolan använder i undervisningen. Detta

kommer även till nytta och nöje för de närboende.En utvärdering av kartområdena från enkäten har utförts i kommunens

kartsystem och är nu ett viktigt underlag i den fysiska planeringen. Det är ett

särskilt kommunalt ansvar att identifiera och behålla den värdefulla tätortsnära

naturen för barnen i framtiden.
– En modern stadsbyggnadspolitik handlar om att förtäta i centrala lägen, nära

kollektivtrafik och miljövänligt, men den handlar också om att slå vakt om

grönområden, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

– Konkurrensen om mark kan bli tuff och mot den bakgrunden är det bra att vi

med en bred undersökning tittat på vilka grönområden som används av skolor

och förskolor och vilka vi behöver förbättra. Resultatet är intressant och blir en

viktig del i vår strävan att göra Tyresö till regionens mest attraktiva kommun

att bo och leva i.

Publicerad av: annika.roed@tyreso.seSenast uppdaterad: 2011-04-07
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Politik
Organisation
Vision och värderingarPåverka
Ekonomi och statistikProjekt och samverkanKvalitet och utvärderingarRegelverk

Trygg och säkerServicecenter
Internationellt
Kommuninformation

BARNOMSORG & UTBILDNING
Förskola och familjedaghemGrundskola
Särskola
Gymnasium
Vuxenutbildning
Tyresö kulturskolaTyresö naturskolaSkolmaten

OMSORG & SOCIALT STÖD
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Det handlar tydligen 
om att ge och ta. På 
tyresömoderaternas 
sida publicerades 
den 5 april en nyhet 
av Fredrik Saweståhl 
där han givit sig 
själv utrymme med 
ett par citat. Dagen 
efter publicerades 
exakt samma text 
på kommunens 
hemsida! 

Favorit i repris. Den 8 maj skrev kommunen om 
att det givits klartecken för höghus i centrum. 
Tyresömoderaterna ville inte vara sämre och 
publicerade dagen efter samma text på sin hem-
sida.
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