Ökat servicebehov

”Jag blir arg när
saker görs slarvigt
eller fel. Dåligt
underhåll får vi
hyresgäster betala.”

n Med en växande befolkning kommer också ökade behov av
samhällsservice. Förskolorna är en del som inte hänger med.
Nu är situationen akut och tillfälliga baracker byggs på flera
platser. Det finns all anledning att skynda på planeringen för
att bygga riktiga permanenta förskolor. Ledare, sid 2

Sissi Fritiof, sid 8–9

Moderater oense
n Tyresömoderaterna kan inte komma överens med landstings-

moderaterna och det kommer att leda till kraftiga försämringar
för våra äldre och det kommer att bli riktigt dyrt. Landstinget vill
inte längre betala för att hemtjänsten ser till att de äldre tar sin
medicin. Debatt, sid 4
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Löftesbrott
n Moderaternas vallöfte om
att inte lägga ner Sofiebergsskolans höll i två år. Socialdemokraterna har varnat för
detta och då anklagats för
lögner av Moderaterna. Föräldrar är oroliga. Sid 5

Ingen förbättring
n Regeringen har skjutit
till pengar för att minska
barngrupperna i förskolan
men ingen förändring sker
i Tyresö. Trots att över fem
miljoner kronor tillförts verksamheten. Sid 7

Andrum för
Dalskolan
n Beslutet att lägga ner
Dalskolan har återigen
skjutits på framtiden. Elevunderlaget bedöms öka och
skolan blir därför tillsvidare
kvar. Sid 10

Fler platser i
äldreboende
n Det finns inga garantier att
platserna i det nya äldreboendet vid Kryddvägen går till
tyresöborna. Det finns inget
avtal om detta med den privata vårdgivaren. Sid 11

Bortaseger
Blivande byggare på gång? Här får besökare veta mer om Byggprogrammet.
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Spännande gymnasiemässa
nI

år nöjde sig inte Tyresö gymnasium med den stora mässan i Älvsjö
utan slog också till med en egen
mässa i Tyresö centrum. Det var i
lördags som man visade upp olika
program som eleverna kan söka
nästa läsår. Det var de olika yrkesprogrammen som torgförde sina

verksamheter. Allianspartierna
har beslutat att stryka de högskoleförberedande programmen från
Tyresö gymnasium.
– Vi insåg från början risken att
bli av med halva vårt gymnasium,
säger Kristjan Vajgur, (S) i gymnasie- och arbetsmarknadsnämn-

den. Därför tog vi inför valet 2010
fram ett program för det vi kallar
Campus Tyresö. Vi ville skapa ett
utbildningscentrum i vårt gymnasium där eleverna också skulle
ha kontakt med företrädare för
arbetsmarknad, näringsliv och högskolor.
Sid 9

n Tyresö/Hanviken orkade
inte hela vägen i mötet med
Gripen HC från Nyköping.
Trots att hemmalaget van
skottstatistiken med 44-30
slutade dem med bortaseger
3–4. Sid 13

Bollmoran …

… hyllar en
gammal vän.
    Sid 2

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort.
Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen.
LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.
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Behovet av förskoleplatser verkar förvåna like mycket som att det kommer
snö på vintern. Befolkningsstatistiken är ganska bra och borde användas
och när nya bostäder planeras måste planeringen av förskolor ingå som
en naturlig del. Så verkar det inte vara i Tyresö. Följden blir att plats inte
alltid kan erbjudas i rätt tid eller att det blir i en annan kommundel än där
man bor. Med detta skapas stor oro.

Förskolor
saknas
ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

K

an det vara så att de stora barnkullarna
i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet har blivit vuxna och börjar skaffa
barn. Man kan inte annat än undra för bristen
på förskoleplatser i Tyresö ökar och situationen
är akut. Planering tycks saknas och panikåtgärder vidtas. Förskolepaviljongerna dyker upp i
flera av våra kommundelar. Men hundratals fler
platser behövs de kommande åren. Men hur ser
kommunen beredskap ut?
Mitt i Tyresö skrev i förra veckan att det stod
120 barn i kö för att börja förskolan i början av
nästa år. Ungefär hälften av barnen får – som
det ser ut nu – plats i förskolor som finns. Den
andra hälften kommer att erbjudas plats i Stimmet förskola i Bollmora – om det går som barnoch utbildningsförvaltningen har planerat.
Det är inte första gången det är brist på förskoleplatser i Tyresö. Men det är så märkligt att
man aldrig lyckas att möta upp behoven i tid.
Tillfälliga baracker är inte lika bra som riktigt
planerade förskolor. Med planering blir både
innemiljö och utemiljön bättre. Dessutom kan
man hänga samman byggnadernas utformning
med den pedagogik som förskolan ska utveckla.
Med den brist i planering, som får tillskrivas
den borgerliga majoritet som styrt Tyresö i 18 år,
försämras även de befintliga förskolornas miljö.

Förskolorna har planerats för ett visst antal barn.
Nu sätts paviljonger på förskolornas tomter som
minskar lekytorna utomhus. Fler barn ska alltså
samsas på en mycket mindre yta. Till yttermera
visso anpassas inte paviljongerna vare sig i färg
eller form till de befintliga förskolorna.
Enligt kommunens beräkning kommer
förskolebarnen att bli ungefär 500 fler
de kommande tre åren. Det är alltså
kommunens egna prognoser och borde
därför borga för en intensiv planering.
Tyvärr är det inte så. Snarare tvärtom. I det nya
området i norra Tyresö centrum som färdigt
kommer att ha omkring 900 bostäder är planerna för förskolan helt otillräckliga. Det kommer
att innebära att de, som sägs vara tillfälliga, lösningar med baracker kommer att bli mer eller
mindre permanenta. Så har så kallade tillfälliga
lösningar i stort sett alltid blivit.
Med den strutsmentalitet som främst moderaterna hanterar sina egna prognoser för förskolebehovet blir miljön sämre, kostnaden högre
och stadsbilden fulare. Men det värsta är den
situation med osäkerhet, oro och ångest som
unga familjer försätts i. Så kan det inte fortsätta.

När Lärarförbundet nyligen rankade Sveriges kommuner avseende vilka som var
bästa skolkommunen visade det sig att Tyresö hamnade på plats 190 (av 290)
när det gäller resurser som satsas på skolan. Trots ett högre kostnadsläge i Stockholmsregionen och omkringliggande kommuner som satsat på skolan har Tyresö
och Fredrik Saweståhl (M) lyckats sänka sina kostnader. Och 2016 (som det ännu
inte finns statistik för) sparade kommunen än mer på skolan genom att inte ge
kompensation för löne- och prisökningar. Moderaternas mål om högre kostnadseffektivitet i skolan är på god väg att uppfyllas.

Kostnad per elev i kommunal grundskola

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

www.tyresonyheter.nu

Det är tydligt hur polariserad debatten i Tyresö kommunfullmäktige blivit med den nuvarande moderata ledningen.
På det senaste sammanträdet behandlades en socialdemokratisk motion med förslag att omklädningsrum i kommunens idrottsanläggningar skulle göras könsneutrala. Det
vill säga främst ge lite avskildhet i duscharna. Det som
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M)
skriver i sitt svar låter inte annat än ett rungande bifall.
Men icke sa Nicke. Det hela landar i ett besvarande som i
klartext är detsamma som ett avslag. Tänk så många goda
förslag som går förlorade när dogmen tillåts råda. Ska det
verkligen vara så.
ooo

ooo

Kommunfakta: Tyresös skolor har sparat
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Det hände sig för nittio somrar sen
i en backe vid Södergården
att framsynta kvinnor och män
sa, nu bildar vi den
framtidsföreningen.
Nu hyllas utan att blåsa i basun
nittioåriga Tyresö Arbetarekommun
och istället för ordkaskader
blir det med nio rader.
S.
Tyresö Nyheter utkommer med 8
nummerunder 2016 och delas ut
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter
ekonomiska förening. Ordförande är
Lars Hjalmarson.
Tryck:
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med
socialdemokratiska förtecken. Tidningen har en lång tradition i kommunen,
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 6–11 dec 2016
Manusstopp 27 november 2016
Vid utebliven tidning kontakta redaktionen och meddela var du bor.

VI SKA DELA UT ÖVER 240 MILJONER I
RESECHECKAR, KONTANTER OCH MYCKET MERA.

Alltid störst chans att bli miljonär!

Drömreselotteriet firar 60 år!

49:-

Bästa erbjudandet någonsin!

Förast

end

1
2

*

1 st Drömreselott med fyra chanser att vinna
en miljon eller din drömresa (värde 200 kr)
4 st Mon Amie-skålar
från Rörstrand
(värde 556 kr)

3

2 st Femmanlotter
med chans att
skrapa fram en
halv miljon
direkt!
(värde 10 kr)

Erbjudandets
totala värde:

766:-

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

Beställ din lott redan IDAG så att du är med i nästa dragning!
Beställ NU på www.dromreselotteriet.se/resor
ring 08-5800 1234 eller fyll i svarskortet

SVARSKORT

3

Frankeras ej
Kombispel
betalar portot.

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse
och är sedan med i 4 dragningar under en månad. Jag betalar bara 49 kr* för välkomstpaketet och får 4 st Mon Amie-skålar och 2 Femmanlotter– utan extra kostnad. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv
när jag vill avsluta min möjlighet att vinna drömresan.

Namn:

1611DATYR

Gatuadress:
Postnummer:
Telefonnummer:

Postort:

(Underlättar vid snabbt besked om
storvinst)

E-post:

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du på
www.dromreselotteriet.se/resor eller ring 08-5800 1234
*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2016-12-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Erbjudandet gäller även
befintliga kunder. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL). Kombispel lagrar
kunduppgifter elektroniskt i upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra partners.
Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att kontakta Drömreselotteriets kundservice. För fullständiga villkor och
vinstplan, se www.kombispel.se

Drömreselotteriet_Tyresö_Nyheter_annons.indd 1

Drömreselotteriet
/ Kombispel
c/o Fru Olsson
SVARSPOST
20076706
162 21 Vällingby

2016-11-08 14:03
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Dyrt när moderaterna inte kommer överens

T

yresö kommun har delegation för hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten av Stockholms
läns landsting (SLL). Det vill säga att hemtjänstens
personal påminner de äldre om att ta sin medicin. Socialnämnden i Tyresö kommun har beslutat att delegationen
för upphör från och med den 1 januari 2017, om inte landstinget ersätter kommunen för detta. Kommunen vill alltså
ha betalt, eftersom att påminna om medicin är ett ansvar
som landstinget har, men som hittills har utförs av kommunens hemtjänstpersonal. Det är förståeligt. Men att tyresömoderaterna inte kan komma överens med landstingsmoderaterna kommer att leda till en kraftig försämring för
våra äldre, och det kommer att bli riktigt dyrt.
Hemtjänsten i kommunen fungerar på många sätt bra.
Det som oftast upplevs som det största problemet är antalet personer som besöker våra äldre i deras hem. Många
äldre har flera besök om dagen. 20–30 olika personer på en
tvåveckorsperiod är inte ovanligt. Om en person har hemtjänst, och dessutom behöver påminnas om sin medicin,
görs det vid samma besök. Medicinen tas exempelvis fram
när frukosten och middagen serveras.
Socialnämndens beslut att hemtjänsten inte längre kommer att påminna om mediciner innebär att landstinget ska
göra det själva. Det innebär att förutom det stora antalet
besökare från hemtjänsten, så kommer dessutom nu sjuksköterskor att göra hembesök flera gånger om dagen för

Våra äldre ska ha det
så bra som möjligt.

att övervaka så att medicinen tas. Andreas Jonsson (M),
socialnämndens ordförande har sagt att han tycker att det
blir en kvalitetsförbättring, eftersom sjuksköterskorna är
välutbildade. Jag är övertygad om att välutbildad personal
kan användas effektivare än så. Att övervaka tablettintag

Tack!

Dagens ros …

Jag har varit sjuk under en längre
period och vårdpersonalen på
Lindalens hemtjänst har tagit
hand om mig på det bästa sättet
de kunnat. Jag vill tacka dem för
det. Jag rekommenderar dem till
andra vårdbrukare. Ni är mina
änglar!

… vill jag ge till personalen
på Tyresös kommunala förskolor och skolor. I onsdags förmiddag när jag
insåg att jag inte visste
hur och när jag skulle
kunna ta mig hem
i snöovädret fick
jag följande meddelande ”Har du barn i
Tyresös kommunala
förskolor eller skolor?
Ett lugnande meddelande till dig: du kan ta
det lugnt i snökaoset. Alla
kommunala förskolor och
skolor kommer att hålla öppet i
dag tills alla barn är hämtade.”

Sirpa Lyytinen

Oj!
Stundom växlar årstider i rasande
fart och som fluga kan det bli kallt
om fötterna.

kan inte vara prioriterat när bristen på sjuksköterskor
redan i dag är uppenbar för de flesta som försökt besöka
en vårdcentral.
Det här beslutet kommer också bli väldigt dyrt för oss
skattebetalare. Kommunen har uppskattat sina kostnader för detta till cirka 3,5 miljoner kronor per år. Det vill
alltså inte landstinget ersätta kommunen för, och då lämnar kommunen tillbaka delegationen. Trots att kostnaden
när landstinget får tillbaka ansvaret kommer att bli det
tiodubbla, 35 miljoner kronor. Det kan inte beskrivas som
annat än arrogant att inte försöka hitta en vettig lösning.
Och fruktansvärt slösaktigt. Istället för att säga upp delegationen borde man väl kunna hitta en överenskommelse.
Fokus måste vara att våra äldre ska ha det så bra som
möjligt. Besöken från hemtjänsten och medicinintaget
måste kunna samordnas. Systemet ska vara smidigt och
inte driva kostnader.
Att tyresömoderaterna inte kan komma överens med
landstingsmoderaterna är klandervärt. Fredrik Saweståhl
(M) är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och sitter även som ordinarie ledamot i SLL. Att han inte lyckas
komma överens med sig själv gör att vardagen för våra
äldre kraftfullt försämras. Det gör också att jag som skattebetalare upprörs över slöseriet.
Bo Furugård (S)
Ersättare i Landstingsfullmäktige

Dagens ris
Fyra dagar efter det stora
snöfallet är det fortfarande inte sandat på
många av kommunens gångväder.
Jag har fått ta
flera äldre grannar under armen,
ofta kvinnor som
bor själva och
inte har någon
bil. De måste
kunna ta sig med
buss till och från
affären, men på glashala vägar är det inte
lätt när man är över 80.
Skärpning kommunen!

Tacksam förälder

Orolig medmänniska

Fördröjning i snöröjning

Ibland byter naturen årstid snabbt!
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Efter ett snabbt och resolut agerande av Tyresö bostäder kunde
snön röjas bort.
Den upphandlade entreprenören lär ha bytts ut och med detta
blev det fart. Det såg ett tag ut
som om vi på Koriandergränd
skulle förbli insnöade.
Med nästan en halvmeter snö
på alla gångar hade många hyresgäster problem att ta sig ut. Särskilt de äldre. Och för att inte tala
om parkeringsplatserna.
Hoppas att snöröjningen fortsatt i vinter kommer att skötas
lika effektivt som när den väl kom
igång.
Glad hyresgäst

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

Före och efter – den nya entreprenören
Nöd-kit klarade uppgiften!

FOTO: TYRESÖ NYHETER

till kvinnor
i Syrien

för unga i
240Bostäder
kr

Nöd-kit
till kvinnor
i Syrien

240 kr
Nöd-kit
till kvinnor
i Syrien

240 kr
Sms:a
NÖDKIT
till 72 900 till
Sms:a
NÖDKIT
och bidra med 100 kr eller köp
och bidra
med 100
ett nöd-kit
på redcross.se

72 900
kr eller köp
Jag godkänner
att Röda Korset på
kontaktar
mig.
ett nöd-kit
redcross.se
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Sms:a
NÖDKIT
till 72 900
Mina
personuppgifter
behandlas enligt PUL.
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

Tyresö centrum?
Har just fått hem prospekt över de
nya smålägenheter som ska byggas
vid Tyresö centrum. Jag antar att
det är hit våra ungdomar ska flytta
nu när de börjar bli flygfärdiga och
ska lämna föräldrahemmet. Jag
bläddrar i broschyren och läser: två
rum och kök på 54 kvadratmeter
kostar 2,7 miljoner kronor och mer
än 3 000 kronor i månadsavgift.
När jag flyttade hemifrån så

fanns det billiga och bra hyresrätter i Tyresö. Perfekt för en ung
människa som ofta inte har så hög
inkomst och som inte alltid kan få
ett banklån. Vem har egentligen
råd att bo i de nya lägenheterna?
Har du inte föräldrar som har
det gott ställt och kan hjälpa till så
är det inte lätt för en ung människa
att få sin första egna bostad i dag.
Fundersam 60-talist
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Bullerplank vid
förskolan Trollflöjten

5

Konstrunda

KULTUR Lördag och söndag
19–20 november går årets konstrunda av stapeln i Tyresö. Mellan 11.00 och 17.00 kan du möta
konstnärerna i deras hem och
ta del av deras alster. Totalt 20
konstnärer deltar och en samlingsutställning finns i Bollmoradalens kyrka.
ooo

Bibliotekpå gång

MILJÖ Kyrkofullmäktige i Tyresö
församling beslutade vid sitt
senaste sammanträde den 9
november, att låta bygga ett
bullerplank i anslutning till kyrkans förskola Trollflöjten vid
Trollbäckens kyrka. Kostnaden
för bullerplanket finns med i församlingens budget för 2017 som
godkändes av fullmäktige.

BOK Kultur och fritidsnämnden
har tagit beslut om att undersöka
möjligheten att flytta biblioteket
i Trollbäcken närmare Alléplan.
Utredningen kommer att göras
under 2017. När ett eventuellt
beslut om flytt kan tas och var det
nya biblioteket i så fall ska ligga är
ännu ej bestämt.

Förskolan Trollflöjten har en
mycket bra utemiljö med olika
spännande, kreativa och skapande inslag, till exempel ett lekhus
med musikvägg med olika instrument förutom allt det som man
kan hitta på andra förskolegårdar.
En av Tyresös hårdare trafikerade vägar – Gudöbroleden – ligger intill Trollflöjtens utemiljö.
Gudöbroleden ägs av statliga Trafikverket, som inte vill bekosta
ett bullerplank. Därför har nu församlingen avsatt egna medel till
bullerplanket.

Färre besökstal

Bra verksamhet och lokaler
Förskolan Trollflöjten är öppen
för alla oavsett föräldrarnas
kyrko- eller religionstillhörighet.
Trollflöjten står under kommunala och statliga myndigheters
tillsyn och ska leva upp till ställda
kvalitetskrav. För kyrkans förskola gäller både krav från myndig-

ooo

PUBLIK Biblioteket i Tyresö har
på ett år tappat 2 854 besökare. En
av förklaringarna som tros ligga
bakom är att biblioteket sedan
2015 bytt inriktning av verksamheten från litteratur för skolungdomar mot att istället rikta in sig
mot barnfamiljer, äldre och unga.
ooo

Nu blir det snart tyst och lugnt på lekplatsen.

heter och krav som församlingen
själv ställer vad beträffar förskolans verksamhet och tillgång till
bra lokaler.

Ville inte vänta längre
– Vi har jobbat länge med att
Trollflöjten vissa tider på dagen
haft för höga ljudnivåer utomhus och vi ville inte längre vänta
på en oviss lösning utifrån, säger

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

kyrkorådets socialdemokratiska
ordförande Irene Pierazzi. Därför
tog vi ett eget beslut om att själva
ta kostnaden för ett bullerplank.
– Vi har ett ansvar för både
våra barns, våra anställdas och
besökande föräldrars hälsa och
välbefinnande och ett bullerplank
kan ses som ett ytterst konkret
och handfast exempel på att vi tar
ansvar för varandra och att det är

viktigt att värna alla människors
rätt till en bra miljö med normal
ljudnivå.
– En av förskolans grundläggande uppgifter är att ge barnen kunskap om att alla har ett
gemensamt ansvar för allt som
lever och växer på vår jord och
att det är viktigt att vi är rädda om
varandra, avslutar Irene Pierazzi.

Flera föräldrar var oroade. Signalerna saknades inte – en utredning
beställd av kommunen argumenterade för att mellanstadiet vid
Sofiebergsskolan skulle avvecklas. Flera andra mindre skolor
skulle också avvecklas och större
nya skolor byggas. Utredningen
fick Socialdemokraterna att reagera och argumentera för att
kommunen borde kunna rymma
både mindre och större skolor.
– Vi tror att små skolor, med
trygghet och närhet, är ett bra
alternativ för många barn, skrev
oppositionsrådet Anita Mattsson i ett brev till väljarna där hon
lovade att trygga Sofiebergsskolans framtid.

Säger ett och gör annat
Detta fick Moderaterna att reagera och anklaga Socialdemokraterna för lögn:
– I ett utskick påstår Socialdemokraterna att Sofiebergsskolans

mellanstadium ska läggas ner.
Inget kunde vara mer felaktigt,
skrev Fredrik Saweståhl i ett svar.
Nu visar det sig alltså att kommunen, och Saweståhl, ändå lägger ner mellanstadiet. I ett brev
till vårdnadshavarna skriver
Johan Ahlkvist, verksamhetschef
för grundskolan i kommunen att:
– Sofiebergsskolan är från början tänkt att vara en enparallellig
F–5-skola. Att skolan nu blir en
F–3-skola gör att det finns utrymme för att ha två paralleller i varje
årskurs framöver, något som det
finns behov av enligt kommunens
befolkningsprognos.

Föräldrar upprörs
Beslutet har åter väckt upprörda
föräldraprotester. En av föräldrarna beskriver utvecklingen så
här:
– Jag måste säga att jag nästan
imponeras av den taktik kommunen haft: om vi fyller på med dubbelparallelliga klasser underifrån
så kommer det, ett, inte att finnas
fysisk plats för de äldre årskurserna och, två, skolan inte att vara
attraktiv för mellanstadieåldern.
Vilket får till följd att föräldrar
börjar ta sina barn från skolans
mellanstadium. Och vips så kan

man börja prata om ”otillräckligt
elevunderlag”.
När skolans mellanstadium
nu läggs ner väcks frågorna om
valfrihet och trygghet igen. Barn
är olika och då är det viktigt att
det finns olika alternativ att välja
på i en kommun, hävdade de föräldrar som slogs för skolan 2014.
En argumentation som också
fick genomslag i valresultatet.
Många traditionellt moderata väljare flydde partiet. Moderaterna
gjorde ett rekordstort tapp i valdistrikt Sofieberg, från 45 procent
till 35 procent.

Bryter löfte
Nu tar alltså Fredrik Saweståhl
(M) ändå risken att möta väljarna
i valet 2018 med ett brutet vallöfte. En förklaring kan vara att det
kan vänta ännu större förändringar. När den nya storskolan i Fornuddsparken är på plats kan elevunderlaget visa sig vara sådant att
Sofiebergsskolan blir en förskola
och att alla Trollbäckens barn
behövs för att fylla upp Fornuddsskolan och Kumla skola.
Då skulle utredningen från 2013
om större och mer kostnadseffektiva skolor kunna bli verklighet.
ooo

FÖRSLAG Kommunstyrelsen har
beslutat att införa ett löpande
dialogverktyg kallat Tyresöinitiativet. Alla över 16 år som bor
eller verkar i Tyresö får möjlighet att lägga ett förslag på kommunens webb. Om 50 personer
stödjer förslaget så kommer det
att behandlas av lämplig nämnd.
ooo

ooo

Brutet vallöfte om
Sofiebergsskolans mellanstadium
POLITIK I valrörelsen var kommunstyrelsens ordförande,
moderaten Fredrik Saweståhl,
glasklar: Sofiebergsskolans mellanstadium skulle inte läggas
ner. Löftet höll i knappt två år.
Nu läggs mellanstadiet ner.

Dialogverktyg

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

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

Inför valet påstod Socialdemokraterna att Moderaterna ville lägga
ner Sofiebergsskolans mellanstadium. Detta beskrevs som en lögn
av Fredrik Saweståhl i ett svar. Nu
visar det sig alltså att kommunen,
och Saweståhl, ändå lägger ner
mellanstadiet.
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Tyresös röst i Riksdagen

I väntan på vård
HÄLSA Berättelserna om hur illa
situationen är på de vårdcentraler som ligger i Tyresö ökar både
i styrka och antal. Invånarna upplever att en blir illa bemött, att
det är omöjligt att få en läkartid i
rimlig tid och att ansvariga politiker inte gör något.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som accountingmanager där han bland annat var delaktig
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare
i ishockey på fritiden.

F

”Är

ör någon vecka sedan opererade min snart 92-åriga
kära farmor sin höft på Södersjukhuset. Det är någonting med doften i sjukhuskorridorerna som alltid får
mig att fundera. Saksamma skedde, härom året då vi i samband med vår sons födsel var på SÖS ett antal tillfällen. Det
jag funderade över var hur vi förhåller oss till landstingets
huvudverksamheter, sjukvård och kollektivtrafik. I grund
och botten vill en ju bara att ”det ska fungera”.
Jag vet att många frågar sig om landstinget verkligen
fungerar. De flesta är nöjda med kollektivtrafiken, men
långt ifrån alla. Konstigt vore väl annars med tanke på hur
dåligt pendeltågen har gått under många år. Kort sagt är det
många stockholmare som inte litar på pendeltågen. När
det gäller sjukvården här i Stockholm
och i Tyresö är bilden delad. De som får
ofta nöjda.”
kontakt med sjukvården är ofta nöjda,
men det är ibland otroligt svårt att få kontakt. Det vi alla
som till exempel försökt komma i kontakt med Bollmora
vårdcentral, som under perioder har varit helt omöjligt.
I ljuset av detta stör det mig något oerhört att moderaterna i landstinget lägger ned så mycket tid och energi
på ideologiska experiment, där pengar slängs iväg till
övervinster i välfärden. Att moderaterna i landstinget nu
vill privatisera ytterligare ett akutsjukhus är fel fokus.
Landstingspolitikerna bör istället ägna sig åt att lösa krisen inom förlossningsvården, väntetiderna på akuten och
att många operationer ställs in.
Samtidigt undrar jag om det nya utspelet om att sälja
akutsjukhus inte är ett sätt att sopa katastrofen med Nya
Karolinska sjukhuset under mattan. Numera talas det
om att sjukhuset kan komma att kosta hela 25 miljarder
kronor innan det är färdigt. För samma summa pengar
skulle vi kunna bygga tre stycken Burj al Arab, världens
lyxigaste hotell som ligger i Dubai. Ett liknande toppsjukhus i Hamburg med ett liknande antal platser kostade en
tiondel av priset. Katastrofen som sjukhuset innebär för
oss skattebetalare i regionen är enorm.
På många sätt ska vi vara stolta över den vård och de
kommunikationer som Stockholms Läns Landsting producerar. Samtidigt känns det orimligt att så mycket pengar går till dåliga upphandlingar och experimentverkstad
Som riksdagsledamot och medborgare tänker jag ofta
och gärna på den s-ledda regeringens 10 välfärdsmiljarder
som innebär ett viktigt tillskott till vår gemensamma välfärd runt om i landet under nästa år. För Tyresös del innebar det nästan 100 miljoner kronor och för landstinget över
1 miljard kronor under 2017. Samtidigt räcker de pengarna
inte långt när strumporna på grund av dåliga upphandlingar kostar 6 000 kronor paret och Nya Karolinska blir tio
gånger dyrare än ett motsvarande sjukhus i Tyskland.
Så när jag andades in sjukhusdoften på SÖS tänkte jag
inte bara på farmors nya höft utan funderade också på det
faktum att moderaterna i landstinget nu vill privatisera
ytterligare ett akutsjukhus istället för att ägna sig åt att lösa
krisen inom förlossningsvården, väntetiderna på akuten
och att många operationer ställs in. Det är väl ändå lite sjukt.
Mathias Tegnér

Av Tyresös vårdcentraler drivs
två, Trollbäckens och Bollmoras,
av landstinget medan den tredje
drivs av Aleris, Tyresöhälsan.
Missnöjet är störst med det privata alternativet medans Trollbäckens vårdcentral av många
upplevs som välfungerande med
god service.
– När jag bytte från Tyresöhälsan till Trollbäckens var det som
natt och dag, berättar Christina
Cederblad. Tillgängligheten på
Tyresöhälsan var jättedålig och
jag rekommenderar alla mina
vänner att söka till Trollbäcken
istället. Men där är det ju ett års
väntetid innan man kan bli listad
där fullt ut.
– Man måste se till öka tillgängligheten på vårdcentralerna i
Tyresö, fortsätter hon. Jag förstår
inte varför ansvariga politiker inte
arbetar för det och att det öppnas
ytterligare en vårdcentral här, nu
tvingas ju Tyresöbor att söka sig
utanför kommunen för att få vård.

Bollmoran vårdcentral.

Frustrationen är stor i kommunen, berättelser om väntetider på
flera månader är vanliga och Tyresöhälsan kan inte erbjuda några
läkartider innan årets slut.
– Jag har en sjukdom som gör
att jag tampas med svår värk
och måste få min medicin för att
ens kunna arbeta, berättar Karin
Boström. Men jag blev erbjuden
en tid först efter tio veckor, det är
inte värdigt att låta människor gå
så länge i väntan på att få vård.
– Fredrik Saweståhl som är
kommunstyrelsens ordförande i
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Tyresö skyller bara ifrån sig, trots
att han också är landstingspolitiker, fortsätter hon. Man tycker ju
att dom borde kunna sätta sig ner
och lösa problemen, som det är
nu så tar politikerna inte hand om
sina invånare.
– Det är frustrerande att gå
med svår värk, förklarar hon. Men
det verkar inte som att Alliansens
politiker förstår hur illa det är
ställt i kommunen. Då borde man
ha gjort något åt det här för länge
sen.

Tyresöhälsan.

ooo
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VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Regeringen satsar, kommunen håller igen:

Ingen ändring trots bidrag
BARN Förskolorna i Tyresö kommun har blivit beviljade över fem
miljoner kronor av regeringens
satsning för att minska barngrupperna.

?

Är det svårt att
komma fram och
få tid på vård
centralen?
FOTO: KAIJSA KEUSCH

En av förskolorna som fått ta del
av satsningen är Dalstugan, men
enligt föräldrar som Tyresö Nyheter har pratat med så har inga förändringar skett i verksamheten.
– Vi har inte märkt av någon förändring alls, berättar en förälder
som vill vara anonym. Upplägget
för grupperna är precis likadant
som innan sommaren, jag tycker
att det är jättemärkligt att de fått
bidrag för att fortsätta precis som
förut.

Konstigt samtal
En av föräldrarna som Tyresö
Nyheter har pratat med var tidigare i höstas i kontakt med förskolechefen Liisa Norberg på Dalstugan, som bekräftade att ingen
praktisk skillnad kommer att ske.
– Nej, det var faktiskt ett lite
konstigt samtal, berättar han som
även han vill vara anonym. Jag
kontaktade henne eftersom hon
aviserat förändringar i förskolans ateljé, men hon försäkrade
mig om att inget egentligen skulle
hända.
– Hon berättade att de skulle
få statsbidrag och att det var jät-
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Marvin Lifbom, Fårdala
– Det är under all kritik. Barnen
är listade på Aleris. När min fru
hade bokat en tid så fanns den
inte när hon kom till mottagningen. Det gick inte att spåra
bokningen. Det är en misslyckad
patientsäkerhet och vårdcentralen skyller på interna problem.

Ökat bidrag gav inget resultat på Dalstugan.

tebra, fortsätter han. Men att inga
nya avdelningar egentligen ska
öppnas, inga nya pedagoger ska
anställas och både den vardagliga
verksamheten och projektverksamheten fortsätter som vanligt.
Men femåringarnas projektgrupp
kommer att registreras som en
egen avdelning.

Det finns stora friheter i hur
pengarna får användas, men att
inte använda statsbidraget till
det de faktiskt är tänkta att gå till
kan rendera i att Tyresö kommun
måste betala tillbaka hela summan, vilket kan skada den redan
återhållna ekonomin rejält.
– Man undrar ju lite vem det är
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som har beslutat det här, säger
den första föräldern. Om det är på
förvaltningen eller någon verklighetsfrånvänd politiker som hittat
på. Vi föräldrar vill ju ha minskade
barngrupper och statsbidraget är
fantastiskt men då måste riktiga
åtgärder faktiskt göras.
ooo

Hanna Helsing, Kusboda
– Det funkar bra om man bokar
tid via nätet, då får man en akuttid samma dag på Aleris.

Äldreupprop i Tyresö Äldreuppror i Tyresö
PENSIONÄRER Missnöjet med äldrefrågor i kommunen har fått pensionärer att se rött. Ett äldreuppror som driver frågor för att förbättra
äldres hälsa, välmående och minska vårdbehoven har startat.

Annika Stjärne, Tyresö gym, berättade hur viktigt det är med rörelse.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

KAMP Över 100 pensionärer på
permobiler, med rollatorer, med
eller utan stavar strömmade
ned till utegymmet på Wättinge
gårdsväg den sista oktober.

Idén till dagen hade växt fram i en
diskussionscirkel i PRO. Några av
de som arbetat med att organisera
dagen är Birgitta Günenc Eklund,
Sylvia Ljungdahl och Olle Holmström.
Birgitta Günenc Eklund höll
ett engagerat kamptal om vikten
av ett hälsosamt liv. En stor oro är
bristen på platser i särskilt boende för äldre. Pensionärerna utgör
25 procent av väljarkåren och vill
att deras frågor kommer upp på
dagordningen.

Annika Stjärne, Tyresö gym,
berättade hur viktigt det är med
rörelse och hur fort man blir
sämre om man inte rör sig. Det
är särskilt viktigt för hjärnan och
minnet.
Hon sade att utegymmen kunde
vara farliga för otränade äldre och
att många kiropraktiker skulle
tjäna pengar på deras försök.
Annika ledde sedan hela den
församlade skaran i några enkla
rörelser.
– De äldre tar upp mycket viktiga frågor, säger Carl Johan Karlson gruppledare för socialdemokraterna i socialnämnden. Träffen
är exempel på gott samhällsengagemang som ska uppmuntras.
ooo

Birgitta Günenc Eklund tillsammans med Sylvia Ljungdahl, Olle
Holmström och Dagmar Holmström leder arbetet. De är besvikna på kommunens arbete.
Äldreupproret driver införandet av en äldrenämnd, träffpunkter och fler boende för äldre.
– Vi ser alltför många äldre som
blir deprimerade när de förlorar
sin livspartner och nära vänner,
säger Dagmar Holmström. Vi är
oroliga över vår hälsa, politiker
oroar sig över kostnader.
I Haninge finns åtta träffpunkter som bland annat erbjuder
café, samtalsrum och gymnastik.
Haninges äldrenämnd har kontinuerligt sina möten förlagda på
träffpunkterna och kommunen
står för aktiviteter två gånger i
veckan för de äldre. Ett uppskat-

tat koncept äldreupproret vill ta
till Tyresö.
– Av socialnämndens ordförande, Andreas Johnsson(M) blir
vi hänvisade till de utegym som
finns i kommunen, fortsätter Dagmar. Vi skrattade gott, tänk dig en
pensionär lyfta de tunga stockarna?!
– Tyresös äldre befolkning
växer och Moderaterna har vare
sig byggt tillräckligt eller arbetat
hälsofrämjande för att våra äldre
i kommunen ska kunna känna
sig trygga, säger Anita Mattsson,
oppositionsråd (S). Vi vill bygga
mer och snabbare, arbeta preventivt och sänka avgifter. Äldrenämnd finns det en bred politisk
enighet kring, varför inte initiera
det arbetet redan nästa år?
ooo

Birgitta Günenc Eklund är en av de som leder äldreupproret i Tyresö.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Wivianne Nilsson, Tyresö
– Det vet jag inte för jag har inte
bott här så länge och har inte
haft behov av läkarvård.

Ingegerd Engström, Trollbäcken
– Nej, det har blivit lättare på
Tyresöhälsan, men det går inte
att få prata med någon på en
gång, man blir uppringd inom
6–9 timmar.

Ari Veikkolainen, Bollmora
– Det är svårt att boka tid på Aleris. Jag får vänta många månader för att få en tid. Så byter de
läkare hela tiden. Det är inte lätt
när man behöver ha mediciner
utskrivna.
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Schysta villkor

AVTAL När kommunstyrelsen
beslutade om nya riktlinjer för
inköp och upphandlingar yrkade
Socialdemokraterna på att kommunen skulle kräva att leverantören tecknar eller följer kollektivavtal, samt ge ett uppdrag om
att stävja ekonomisk brottslighet.
Till detta röstade den moderatledda alliansen nej.
ooo

Näringslivsdagen
PRIS Den 28 oktober hölls den
numera traditionsenliga Tyresö
Näringslivsdag. Här är vinnarna i
de olika kategorierna 2016:
■■ Årets Miljösatsande företag:
Delikatessboden. Tommy och
Ingela Blidborg
■■ Årets Företagare: Tysklinds.
John Hamberg
■■ Årets nyföretagare: Projektmaskinen. Salla Variainen
■■ Hedersomnämnande: Lasses
Lekplatsbesiktning. Lars Winterstein
■■ Årets butik: Köttboden i Trollbäcken. Lotta Ronnerberg.
(Framröstad av tyresöborna.)
ooo

Nytorpsvägen
avstängd
TRAFIK I samband med att delar
av Nytorpsvägen stängts av för
vägarbeten med kommunalt vatten och avlopp från och med
måndag 14 november, kommer
SL:s busslinjer bara trafikera Breviksvägen, skriver kommunen på
sin hemsida. En ersättningsbuss
kommer vardagar att ersätta övriga sträckor, för skolbarn och övriga trafikanter. Ersättningsbussen
är kostnadsfri och kör i området
på morgon och eftermiddag för att
säkra barnens väg till skolan och
så att övriga trafikanter kan ansluta till ordinarie SL-buss på Breviksvägen. Ersättningsbussen går
Tegelbruksvägen–Lövsångarvägen–Finborgsvägen–Nytorpsvägen (delen upp till rondellen). Det
är bara vinka på bussen så stannar den. Bussen körs på fossilfritt
bränsle. Avstängningen beräknas
pågå fram till hösten 2017.
ooo

Skoldelning
UTBILDNING Dalskolan och Krusboda skola, delas i två enheter.
Fram till nu har verksamheterna
varit en gemensam rektorsenhet.
– Utöver att skolorna har
samma rektor, så finns det inget
stort samarbete mellan skolorna
i dag. Att rektorsenheten delas
känns därför naturligt, säger Theresia Öberg Kimondo till tyreso.se.
Hon blir nu rektor för Dalskolan.
Delningen av enheten går i linje
med målet om att ha en rektor per
skola och därmed möjliggöra ett
närmare pedagogiskt ledarskap.

Sissi Fritiof fick nog:

Gick från ord till h
VARDAGSHJÄLTE När hon insåg att barnen kunde skada sig för att
lekplatserna var så dåligt underhållna, fick Sissi Fritiof nog. Hon letade fram regler, läste på och såg till att bostadsbolaget engagerade
sig. Efter att lekplatserna besiktigats åtgärdades felen.

Det blev startskottet för Sissi
Fritiofs engagemang i den lokala
Hyresgästföreningen på Koriandergränd.
– Nu har vi en plan för hur
våra sex lekplatser ska åtgärdas
i området, säger Sissi. Jag ska
som boende ha rätt att känna
mig trygg. Mycket av mitt engagemang handlar om att förhindra
att olyckor inträffar. Därför kan
jag bli jättetrött när Tyresö bostäder inte lyssnar utan jag tvingas
överbevisa dem.
Just nu har Sissi de underhållsinsatser och det som hyresgäster felanmäler i fokus. Jag gör
områdesbesiktningar, pratar med
boende och fotar om jag ser slarv
eller uppenbara fel.
– Jag blir arg när saker görs
slarvigt eller fel. Dåligt underhåll får vi hyresgäster betala med
höjda hyror.

Klagar inte
Hon är en glad person, har lätt att
knyta kontakt med människor.

Sissi Fritiof
Ålder: 35 år
Familj: Maken Janne, sonen
Jerry 11 år och dottern Stella
7 år.
I familjen ingår också katten
Mezzi, som är av rasen Mainecoon och tre vattensalamandlar.
Senast sedda film: Trolls.
Bästa plasten i Tyresö:
Barnsjön.

Och till skillnad från många andra
så väljer Sissi engagemang istället för att sitta hemma och klaga.
Hon är envis och går till botten
med saker och vill vara med och
påverka.
– Det bästa med att bo på Koriandergränd är att vi genom vårt
självförvaltningsavtal har möjlighet att påverka vårt bostadsområde på riktigt, säger Sissi. Sedan
är det ett fantastiskt område för
barn att växa upp i och vi har en
väldigt god grannsämja. Vi försöker verkligen hjälpa varandra.

Gillar att hjälpas åt
Just nu tillbringar Sissi mycket
tid i bostadsområdet dagtid. Hon
är ofrivilligt arbetslös och söker
med lykta och ljus efter ett nytt
arbete. Hennes dröm är att hitta
ett arbete som är varierande och
praktiskt. Jag gillar verkligen att
ta tag i saker och ting.
Och det här med handlingskraft. Det är inget tomt skryt – för
när snön kom i förra veckan och
det snöade så mycket, lyckades
inte Tyresö bostäder hinna med
att snöröja. Men här är hon inte
kritisk mot bostadsbolaget utan
har förståelse för att man inte
hinner med när det kommer så
här mycket snö och så här tidigt
på året.
– De gjorde så gott de kunde
och då får vi alla hjälpas åt istället.
Då blir jag trött på de som klagar.
Unga hjältar
Själv skottade hon så mycket hon
kunde och försökte hjälpa de som
hade svårt att ta sig ut på grund
av snökaoset. Till exempel med
att handla. Många ungdomar i
bostadsområdet var också riktiga
hjältar. Flera hjälpte till att skotta
loss bilar och puttade på så bilar
kom loss.
– Så den som säger att dagens
unga inte bryr sig, har fel. Jag tror
att våra ungdomar många gånger
inte har något att göra och känner
att ingen behöver dem, säger Sissi
Fritiof.
ooo

Sissi Fritiof räds inte att ta i när det behövs.

ooo

Våld mot kvinnor
TRYGGHET Den 25 november är
internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Världen runt syns detta genom
exempelvis orange kläder, försäljning av orange bandet med mera.
Även Tyresö kommun kommer att
delta med till exempel webbföreläsningar och aktiviteter.
ooo

Sissi med dottern Stella.

FOTO: KLARA LINDER

FOTO: KLARA LINDER
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Gymnasiemässa i Tyresö

Frisör- och stylistprogrammen hade öppnat en riktig salong på gymnasiemässan.
UTBILDNING Sveriges största
gymnasiemässa brukar äga rum
i Stockholmsmässans lokaler i
Älvsjö och gick i år av stapeln
20–22 oktober med över 20 000
besökare.

I år nöjde sig Tyresö gymnasium
inte med att bara delta i den stora
mässan, utan slog också till med
en egen mässa i Tyresö centrum.
Lördagen den 12 november
arrangerade Tyresö gymnasium
alltså en egen gymnasiemässa i
Tyresö centrum. Där visade man
upp alla de program som finns att
söka till nästa läsår. Efter Alliansens beslut att i fortsättningen
stryka de högskoleförberedande
programmen från Tyresö gymnasium, så var det de olika yrkesprogrammen som nu visade upp sig
och sin verksamhet på den egna
gymnasiemässan.
Det var många blivande elever
och andra som fick ett bra tillfälle
att träffa nuvarande elever och
deras lärare och att få ställa frågor och skaffa sig en bild av de
olika programmen.
Viktiga datum för antagning
till gymnasierna i Stockholms län
2017 är dels den 18 januari när

antagningens hemsida öppnas
och den 15 februari 2017 då sidan
stänger igen.

Lika villkor
Sedan 2008 har alla elever i Stockholms län möjlighet att på lika
villkor välja mellan regionens
gymnasieskolor, i dag drygt 175
skolor. Ganska snart efter starten
började det bli tydligt att allt färre
elever från våra grundskolor här
i Tyresö sökte sig vidare till vårt
eget Tyresö gymnasium. På några
år sjönk andelen som sökte sig till
vårt eget gymnasium från 70–80
procent till dagens siffra på 15–20
procent.
Lägst har intresset varit att
söka till de högskoleförberedande
programmen på vårt gymnasium
och detta ledde till att den borgerliga majoriteten i gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden i våras
beslutade att helt stänga intaget
till dessa program.
Yrkesgymnasium
Det betyder att Tyresö gymnasium om några år är ett rent yrkesgymnasium, när de nuvarande
teoretiska programmen gått ut
sitt tredje år.

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

– Vi insåg från början risken
att bli av med halva vårt gymnasium och tog inför valet 2010 fram
ett program för det som vi kallar
Campus Tyresö, säger Kristjan
Vaigur, gruppledare för socialdemokraterna i gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden.
– Vi ville skapa ett utbildningscentrum i vårt gymnasium, där
eleverna också skulle ha kontakt
med företrädare för arbetsmarknad, näringsliv och högskolor. I
anslutning till campus skulle det
kunna byggas student- och elevbostäder.

Utveckla gymnasiet
– Nu ser vi tankar och planer i
samma riktning komma fram
inom kommunen när man nu
talar om att utveckla och bygga
bostäder längs Wättingestråket
och också ta in olika aktiviteter
i gymnasiet, konstaterar Kristjan
Vaigur. Det ser vi som ett positivt
tecken på att man nu också vill
satsa på vårt gymnasium och dess
framtid!
– Därför är det viktigt att vi kan
locka våra egna elever att söka till
Tyresö gymnasium!
ooo

FOTO: KLARA LINDER

Formel 1 handlar också om bilar och bilkörning.

Finn sex fel …

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hela programutbudet för 2017/18
visades upp. FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Hotell- och turismprogrammet.
FOTO: KRISTJAN VAIGUR

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Många besökare på mässan.
FOTO: KRISTJAN VAIGUR
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Beslut om Dalskolan uppskjutet igen

TN-doktorn:

Att bita sig själv
i svansen?
Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

S

amarbete, det är svårt. 24 år har gått sedan ÄDEL-reformen
sjösattes. Man har kallat den för 1900-talets största sociala
reform när kommunen tog över ansvaret för äldrevården.
Det är två huvudmän – kommun och landsting – och två ramlagar
– Hälso- o sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. I hela riket försöker man samarbeta mellan kommuner och landsting. Verksamheten vid äldreboenden är ett område där samarbetet ofta sätts
på prov. Vi har samverkansöverenskommelser med noga reglerat
vem som gör vad. Mat, miljö, sysselsättning, personlig omvårdnad vid boendet är kommunens ansvar, mediciner, blodprov, alla
sjukvårdsinsatser är landstingets. Och man klampar inte in på
varandras områden. Jag var på planeringsdag (landstinget) och
på agendan stod den nya Sammanhållen överenskommelse om
vård och omsorg för äldre. 56 sidor, 5 delavsnitt. Äntligen! Om
ni visste hur många år det tar att utarbeta en sådan. Och alla har
skrivit på, sa min chef, alla 26 kommunerna i länet UTOM Tyresö!
sa hen och tittade på mig. Det är inte möjligt! sa jag. Det kan inte
vara möjligt!!
Jo då, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen,
har bekräftat att Tyresö har genom beslut i Socialnämnden reserverat sig mot ett av deldokumenten. Det stöp på mållinjen, på
kommunala dietisten. Vi har en gastronomisk chef i vår kommun.
Kanske tycker man att en dietist inte behövs? Kanske tycker man
att de goda resultat som framkom i årets brukarundersökning
betyder att maten är bra nog. Eller så förstår man inte vikten av
att skriva på samverkansöverenskommelser. En kostchef eller en
gastronomisk chef, som vi har, är inte samma sak som en dietist.
Det är olika kunskap och olika kompetens. En kostchef svarar
för god och bra mat. En dietist anpassar och beräknar efter den
enskildes behov. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) anser att en kommun ska ha en dietist. Vår kommun åker sannolikt snålskjuts på vårdcentralens dietist. Knappast troligt att landstinget fortsätter den servicen.
Jag har jobbat med en annan kommun i ett projekt som kal�lades Äldreteam. Vi hade gemensam personal från bägge huvudmännen och tillgång till kommunens dietist och egen biståndshandläggare. För att få bli patient hos Äldreteamet skulle man:
1) vara mångbesökare på akuten,
finns en definition för det. 2) vara
”Låt oss få en
multisjuk med minst fyra kroniska
kommunal dietist.”
sjukdomar.3) ha hemtjänst och 4)
inte kunna ta sig till vårdcentralen
på grund av sin sjukdom. Vi hade till slut 50 patienter i eget boende anslutna. Den mest förvånande upptäckten jag gjorde, var att
drygt 80 procent var undernärda. Kommunens dietist gjorde ett
hästjobb för att kartlägga näringsbehovet och förbättra för våra
patienter. Utan dietist hade vi stått oss ganska slätt. Projektet
utvärderades av Äldrecentrum och finns dokumenterat.
Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson!
Tänk om och gör rätt. Låt oss få en kommunal dietist. Skriv på!
ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

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

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

Dalskolan i Tyresö har länge hotats av nedläggning. Beslut om framtiden är återigen uppskjutet.

FOTO: TN

SKOLA För nästan ett år sedan föreslogs att en nedläggning av Dalskolan skulle ske hösten 2016 på grund av vikande elevunderlag och
undermåliga lokaler. Ärendet återremitterades och sedan dess har
beslutet skjutits på framtiden. Nu bedöms elevunderlaget ha ökat och
skolan är därför tillsvidare kvar, beslut saknas dock. Samtidigt föreslås Krusbodaskolan utredas för att bli en F–9-skola.

opinion, finns nu Dalskolan kvar.
Dalskolan behövs i ett Tyresö
som växer. Vi socialdemokrater
vill rusta och bygga ut Dalskolan
och även bygga fler permanenta
förskolor.

Tyresö gymnasiums lokaler alternativt att utreda om skolan kan
byggas om till en förskola.
Något som Socialdemokraternas gruppledare i nämnden, Jannice Rockstroh är kritisk till.
– Så sent som i våras bedömde
Tyresös moderater att Dalskolan
skulle läggas ned. Det väcktes en
stark opinion mot beslutet. Även
vi var kritiska. Tack vare stark

Lokalutredning
Beslutet om Dalskolans framtid
har återigen skjutits upp i väntan
på en lokalutredning, men tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen talar om att Dalskolan nu behövs och till och med
kan komma att växa i framtiden.
Dessutom föreslås Krusboda byggas ut till en F–9-skola.

Dalskolan är omtyckt av både föräldrar och elever men har under
en tid varit nedläggningshotad
och en het politisk fråga. Lokalerna är i behov av renovering på
grund av eftersatt underhåll.

Väcktes en stark opinion
Den borgerliga majoriteten i
Tyresö har tidigare velat utreda,
utöver nedläggning, en flytt till

ooo

Regeringen stärker Tyresös
förskolor och skolor
EKONOMI Nu är budgeten för
2017 fastställd för Tyresös förskolor och skolor. En budget som tack
vare regeringens satsningar möjliggör en lönesatsning och ett utökat antal pedagoger och lärare.

I budgeten för 2017 görs en viss
löne- och priskompensation, men
i övrigt tycks Tyresös moderatledda majoritet förlita sig på den
socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar. I Tyresö möjliggör statsbidrag på över 35 miljoner ett utökat antal pedagoger
och minskade barngrupper inom
förskolan samt lärarlönesatsning
och fler lärare på lågstadiet.

Bra med satsningar
Jannice Rockstroh Socialdemokraternas gruppledare i barn- och
utbildningsnämnden kommenterar satsningen:
– Vi ser givetvis positivt på satsningarna från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Samtidigt
anser vi att kommunen själv bör
göra egna satsningar istället för
att enbart förlita sig på regeringssatsningar.
– Detta är särskilt viktigt i ett
läge där Tyresö hör till de kommuner som har lägst lärartäthet i Sverige, där sjuktalen bland förskolepersonal är mycket höga och där
flera skolor under året hotats av
inköpsstopp.

Jannice Rockstroh (S) gruppledare för barn- och utbildningsnämnden
är positiv att regeringens statsbidrag möjliggör fler pedagoger i Tyresös
förskolor.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Orimlig nedskärning
En stor förändring inför 2017 är
att särskolan får en förändrad
tilldelning av medel och att budgeten för barn i behov av särskilt
stöd minskar.
Något som upprör Socialdemokraternas gruppledare, Jannice
Rockstroh:

– Med utgångsläget att Tyresö
har en låg barnpeng för barn i
förskolan och en skolpeng som
tvingat till nedskärningar, är det
orimligt att skära ner ytterligare
på barn i behov av särskilt stöd.
Skolans inkluderande uppdrag
måste ges rätt förutsättningar.
ooo
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Språkcaféer
öppnade i Tyresö

Nytt äldreboende i Tyresö
BOSTAD Villa Basilikan blir namnet på Tyresös nya äldreboende. Träd
har fällts och de första spadtagen har tagits till 63 bondeplatser för
personer med demenssjukdom. Men än finns inga garantier för att de
kommer Tyresös äldre till del.

Anita Mattsson, (S) oppositionsråd i Tyresö.

Från vänster: Ninni Berntson, Ann-Mari Runsten, Bhupesh Reddy Kurre, Krishna Priya Kurre och 10 månader
gamla Kartheeka Reedy Kurre som föddes i Sverige. Övriga i familjen Kurre kommer från staden Hyderabad i
södra Indien.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
INTEGRATION Är du nybliven tyresöbo och vill möta grannar och vänner, så finns språkcaféer i Tyresö. Det är Tyresö väntjänst och Tyresö
bibliotek som arrangerar denna nya träffpunkt.

Caféerna, som finns dels i Tyresö
Centrums bibliotek dels i Trollbäckens bibliotek, vänder sig till
personer som nyligen flyttat till
Tyresö antingen från annan ort i
Sverige eller från annat land.
Tanken är, att det ska vara en
träffpunkt där man under lättare
former kan dricka en kopp kaffe

eller thé tillsammans och prata
med andra tyresöbor. Det är ett
trevligt sätt att lära känna sin nya
kommun och om du är nyanländ
till Sverige träna på det svenska
språket.

Barn träffar barn
Det finns också en liten läs- och

lekhörna som ger barnen möjligheter att träffa andra barn.
Det är Tyresö väntjänst och
Tyresö bibliotek som under ett
antal onsdagar i Trollbäcken
och torsdagar i Tyresö Centrum
arrangerar denna träffpunkt
under november och december.
Med på caféerna finns ett antal
volontärer som ställer upp. Caféerna kommer sannolikt att fortsätta under våren.
ooo

Brist på förskoleplatser i Tyresö
FÖRSKOLA För knappt ett år
sedan kunde Tyresö Nyheter rapportera om, att Tyresö inte kunde
garantera förskoleplats inom den
lagstadgade tiden 3 månader. Nu
upprepar sig historien. Över 100
barn står i kö, där knappt hälften
fått besked om plats.

– Den borgerliga majoriteten har
haft gott om tid att se till, att den
kris vi hade i början på 2016 inte
skulle uppstå igen, säger Jannice
Rochstroh, socialdemokraternas
gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Nu är vi där igen
och tyresöbor, som ska återgå
i arbete efter föräldraledighet
lever i ovisshet om och när detta
blir möjligt.
Kommunens stadsbyggnadsförvaltning arbetar med långsiktiga lösningar för tillskapande av
fler förskoleplatser, som behövs
när bostäderna i Wättinge- och
Norra Tyresö centrum-området
står klara.

100 platser behövs
Under de senaste sju åren har det
inte tillkommit några nya förskoleavdelningar med undantag av
en paviljong vid Njupkärrs skola
och den nu planerade på fotbollsplanen vid Stimmets skola. Den
sistnämnda som planeras öppnas

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö har brist på boendeplatser
för äldre, både för särskilt boende
och för demensboende. Det leder
till att äldre med behov av särskilt
boende i flera fall tvingats flytta
från kommunen. Byggnationen
som skulle varit klar redan 2015
har av olika anledningar skjutits
fram i tiden.

att vara i tre våningsplan och en
sutterängvåning. Det planeras stå
klart för inflyttning våren 2018.
– Det är mycket positivt att
vi nu får detta boende till stånd,
säger Anita Mattsson, (S) oppositionsråd i Tyresö. Vi ser fram
emot att dessa platser tillskapas
för äldre.

Drivs av Vardaga
Nu kommer det att byggas 63 nya
platser för äldre med demenssjukdom bredvid den befintliga
Krusmyntan. Och precis som
Krusmyntan kommer den att
drivas av vårdföretaget Vardaga.
Boendet ligger i ett naturnära
och lugnt område. Det kommer

Finns i dag inget avtal
Dock menar Socialdemokraterna att det är osäkert hur många
platser som kommer att vara
tillgängliga för tyresöbor. I dagsläget finns inget färdigt avtal om
att Tyresö kommun kommer att
kunna ta del av platserna.
ooo

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
250 kr/tim
800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare

Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

Kön kommer att bli lång till förskolan.

tidigast i februari månad 2017 ger
cirka 60 nya platser. Detta kommer enligt förvaltningen inte att
räcka. Prognoser pekar på att 100
nya förskoleplatser per år kommer att behövas.

Brist på mark
Placering av ny förskola på just
fotbollsplanen vid Stimmets
skola har mötts av protester, där
man anser, att platsen är olämplig. Men i dagens läge med brist på
egen kommunal mark, menar för-

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

valtningen, att valmöjligheterna
inte är så stora. Den dåliga framförhållningen innebär, att man
akut måste hitta plats för fler förskolor. Jannice Rochstroh anser,
att alliansen agerar kortsiktigt:
– Det är i panik den borgerliga
majoriteten nu agerar. De prognoser som har presenterats under
flera år har varit tydliga. Sannolikt
behövs också nya platser i Strandområdet, Strandängarna har lockat flera barnfamiljer.
ooo
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Guldregn över
tyresöföreningar
EKONOMI Svenska Spel fördelar
årligen 50 miljoner kronor till
ungdomsidrotten i Sverige via sin
satsning ”Gräsroten”.

Det är de som spelar hos Svenska
Spel som bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå genom
att välja upp till tre favoritföreningar på sitt konto.
Supporterligan toppas inte

Rönnby för starka för TT

oväntat av allsvenska fotbollsklubbar; Hammarby 18 540, AIK
15 054 och Djurgården 13 792. I
Tyresö står Tyresögymnastiken i
ensamt majestät med 1 548 supportar.
Utöver föreningarna i tabellen
nedan finns ytterligare 17 tyresöföreningar utan supporters listade hos Svenska Spel.
oo o

– så här fördelades pengarna till Tyresös föreningar 2016
Förening
Tyresögymnastiken
Tyresö Fotbollsförening
Hanvikens Sportklubb, Fotboll
Föreningen Tyresö Handboll
Hanvikens Sportklubb, Ishockey
Tyresö Trollbäcken Innebandyklubb
Tyresö Royal Crowns AFF
KFUM Tyresö Basketbollklubb
Tyresö Bangolfklubb
Hanvikens Sportklubb, Huvudförening
Tyresö Bordtennisklubb
Föreningen Tyresö Handboll
KFUM Tyresö Basketbollklubb
Tyresö Fotbollsförening, Huvudförening
Tyresö Bowlingklubb, Huvudförening
Tyresö Royal Crowns AFF, Huvudförening
Gymnastikklubben Trollbäcken
Tyresö Petanque, Huvudförening
IF Friskis & Svettis Tyresö
Bergfoten Innebandy Klubb
Tyresögymnastiken, Huvudförening
Trollbäckens Tennisklubb, Huvudförening
Gymnastikklubben Trollbäcken
Tyresö Bordtennisklubb
Trollbäckens Tennisklubb, Tennis
Tyresö Bowlingklubb
Hanvikens Sportklubb, Friidrott
Tyresö Bågskyttar
Bowlingklubben Jackpot
Bergfoten Innebandy Klubb
Tyresö Simsällskap
Tyresö Skytteförening, Sportskytte
Brännpunkten Korpförening, Korpen
Tyresö Friidrottsklubb, Friidrott
Korpförening Tyresö, Korpen
Hanvikens Sportklubb, Handboll
Hanvikens Sportklubb, Innebandy
Tyresö Petanque, Boule
IF Friskis & Svettis Tyresö, Friidrott
Trollbäckens Tennisklubb, Badminton
Söders Skid & Orienteringslag Tyresö
Tyresö Judo & Jujutsuklubb

Belopp
137 472 kr
31 166 kr
9 489 kr
9 033 kr
5 445 kr
4 564 kr
2 641 kr
2 264 kr
1 534 kr
1 418 kr
1 375 kr
1 299 kr
1 275 kr
1 236 kr
1 205 kr
1 175 kr
1 041 kr
1 033 kr
1 025 kr
1 014 kr
1 012 kr
1 004 kr
1 000 kr
1 000 kr
935 kr
801 kr
751 kr
666 kr
634 kr
624 kr
620 kr
515 kr
511 kr
491 kr
302 kr
140 kr
94 kr
58 kr
9 kr
4 kr
0 kr
0 kr

Supportrar
1 548 st
450 st
148 st
176 st
84 st
86 st
50 st
21 st
15 st
21 st
31 st
12 st
6 st
9 st
4 st
8 st
25 st
2 st
3 st
2 st
2 st
1 st
1 st
1 st
15 st
17 st
24 st
13 st
5 st
4 st
12 st
12 st
2 st
20 st
6 st
5 st
4 st
3 st
1 st
1 st
1 st
1 st

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

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar
Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Denise Rosell hade en svettig dag i målet, liksom lagkaptenen Lisa Carlsson.
INNEBANDY När Anna Domstedt
vispade upp Rönnbys femte
kasse, sexton minuter in på den
andra perioden så var det väl
egentligen spiken i kistan för TT,
även om ett litet hopp tändes
minuten senare när Linnea Wiregård reducerade till 1–5.

Matchen började riktigt illa för
TTIBK och redan efter sex minuter av den första perioden så hade
gästerna ryckt till sig en tvåmålsledning, som de sedermera utökade med ytterligare ett mål innan
periodpausen.
Den andra perioden började
inte bättre för TT, och redan efter
30 sekunder fick Denise Rosell
kapitulera. Även om TT spelade

upp sig och stundtals spelade riktigt bra så skapade man inte de
där riktigt feta chanserna.
– Vi gräver för djupa gropar åt
oss själva de första tjugo minuterna, och tyvärr är inte det här
första gången vi gör så här, säger
coachen Bruno Lundberg. De
sista fyrtio börjar vi närma oss,
men det är ”little too late”.

Kontakt i matchen
Tolv minuter in i den tredje perioden så reducerade lagkaptenen
Lisa Carlsson till 2–5 i power play
och när Felicia Envall minuten
senare satte 5–3 så hade TT för
första gången i matchen kontakt.
Rullgardinen gick hela vägen
ner bara strax efteråt då Adina

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Augustsson fick bollen bakom
TTs mål och skjuter bollen i ryggen på Rosell så att den s småningom letar sig in i målburen.
– Jag vet inte ens hur den gick
in, men det är något vi får för att
vi förtjänar det. Att den ska gå in
via ryggen är någonting som inte
finns, fortsätter coach Bruno. Vi
tillåter dem att vara bra och gör
för många misstag tidigt i matchen, det kan de rida på resten av
matchen.
TTIBK parkerar nu elfte plats
i SSL med endast 7 poäng, på
de inledande 8 matcherna och
i nästa söndag väntar topplaget
Endre från Gotland, denna gång i
Strandhallen.
ooo

Översvämmad
hundrastgård
fick byggas om
DJUR Entreprenören hann precis klara av dräneringsarbetena
innan snön kom.

Skogsängsvägen
Skogsängsvägen52,
52,Tyresö
Tyresö •• www.tyresobilverkstad.se
www.tyresobilverkstad.se

Det måste ha blivit lite snopet
för kommunen som just hade
invigt hundrastgården, att behöva
stänga den veckan efter. Detta på
grund av översvämning. Men nu
är allting ordnat och hundarna lär
skälla glatt.
ooo

Hundrastgården hölls stängd strax innan snön kom. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Nyköping tog 3 poäng i Tyresö ishall

Calle Hallberg fick ta mycket stryk framför Gripens kasse.
ISHOCKEY Serieledande Gripen HC från Nyköping tog inte helt överraskande med sig samtliga poäng hem i fredagens toppmöte med
Tyresö/Hanviken. Det var dock en seger som satt långt inne i en
match som var betydligt jämnare än vad siffrorna antyder.

Det var mållöst efter första perioden när Gripen satte gasen i botten i den andra och tog ledningen
redan i den första minuten genom
rappe, Robin Jacobsson.

Trots att spelet böljade fram
och chanserna avlöste varandra
så var det gästerna som var vassast framför målburen. Kvarten
in hade man sprätt in fyra kassar

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

bakom Robin Elfvengren i THH
målet, innan Erik Frendelius
reducerad i numerärt överläge.

Jämn match
– Tyresö är ett spelskickligt lag
och även om vi leder nu så kan vi
inte slappna av, sa den skadade
spelaren Ludvig Brandin till TN
under matchen.

– Det är inte riktigt rättvist
med 4–1. Det är en så jämn match
och de gör mål på våra individuella misstag. Det kanske låter lite
konstigt men jag är nöjd med vårt
spel, säger Bobo Simensen coach
i THH. Får vi 4–2 så kommer det
att bli lite jobbigt för dem.
Simensens dröm blev också
sann. Charlie Lindeman, satte
just 4–2 tidigt i den tredje perioden och därefter tog man över
fullkomligt.
Med sju minuter kvar att spela
så tryckte Adrian Pettersson in
3–4 fint assisterad av Andreas Elfvengren och nu var det mer eller
mindre spel mot ett mål.
– Vi parkerade i deras zon och
de fick slå ifrån sig. De började
lyfta höga puckar upp mot lamporna, kastade sig och täckte för
att förhindra att vi skulle kvittera,
säger Team Manager Thomas
Sundström.
– Tyvärr kom vi inte närmare än
en ribbträff.

Jazzsångtävling

MUSIK Tisdagen den 25 oktober
hade Tyresö Jazz & Blues Club
sin årliga jazzsångtävling med sju
högt kvalificerade deltagare. Den
som vann tävlingen var Tilda Gunnarsson från Trollbäcken. Hon fick
även pris som ”publikens favorit”.
Nästa år firar Jazzkubben 30 år och
vi ser fram emot ännu en spännande tävling nästa höst.
ooo

Målskytten Charlie Lindeman snor åt sig pucken.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Svängigt spel
Att Tyresö/Hanviken vann skottstatistiken med 44–30 ger en bild
av hur svängig matchen var. Kanske blir det fler än de 152 åskådare som hade letat sig till ishallen
i fredags som kommer att dyka
upp när Alltvåan startar i mitten
på december.
En match återstår dock, Värmdö borta på tisdag.

SPÅR 4-kilometersslingan och
1-kilometersslingan i Alby friluftsområde är nu plogade så att
den som vill kan åka skidor. Tyresö kommun uppmanar promenerande tyresöbor att tänka på att
gå vid sidan om skidspåren så att
de inte blir förstörda.

ooo

ooo

Skidor i Alby
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

BARNTEATER
19/11 kl 11.30 och 13. Eli & Rio.
Vad betyder det vi har på oss? Ett
äventyr bland könsroller för barn 3–6
år av Teater Tre. Entré: 30 kr. Förköp
från 7 november på www.tyreso.
se/biljetter eller på Servicecenter i
kommunhuset, Tyresö centrum. Arr:
Tyresö kommun.

Vinterns heta IT-trender Trollbäcken Lions aktiviteter

VERNISSAGE UTSTÄLLNING
19/11 kl 12–14. Utställning till
12/1. Ulla Thorsell ställer ut akvarellmålningar på biblioteket i Trollbäcken. Arr: Tyresö kommun.
HÖSTKONSERT
20/11 kl 16–17.30. Trollbäckens
kyrka. Margareta Bengtson, Jan
Bengtson, Mathias Algotsson och
Anne Aaltonen Samuelson med
Tyresö Ungdomskör. Utdelning av
Lions kulturstipendium. Biljetter 40
kr hos Thernlunds Tyresö centrum
och Hemköp Trollbäckens centrum.
Arr: Lions Club Trollbäcken.
JAZZ I TYRESÖ
22/11 kl 18.45–22. 7-mannabandet
Dixiesnubbarna med Anders Linder.
Förband Morgan Hultgren Wärn
med trio. Inträde 150 kr, 120 kr för
medlemmar. Under 30 år gratis.
Ingen förbokning, servering finns.
Kvarnhjulet hus B. Arr Tyresö Jazz &
Blues Club.
KRANSKVÄLL
24/11 kl 18–20. Tyresö Handelsträdgård vid slottet. Vi binder
kransar och ger tips, råd och inspiration till din egen krans. Vi bjuder
på stämning, glögg och peppisar i
stundande advent. Arr: Tyresö Handelsträdgård.

Carl-Olof Strand och Eva Blommegård berättar om aktiviteter
i SeniorNet under november
månad. Café Ventilen, ”Kultur i

Höstmörkret” tillsammans med
Biblioteket och vinterns heta ittrender. Programmakare Gunnel
Agrell Lundgren.

Annika Dimberg, Kerstin Neidenmark och Pia Svendsen
samtalar med Leif Bratt
om en av de mest kända
och äldsta välgörenhetsinsamlingar vi
har i Sverige, nämligen Majblomman.
Det finns två skäl
till programmet.
Vår lokalförening
fick i år prisets som
landets Majblommeförening (vilket bör
uppmärksammas) samt
att goda krafter alltid får
plats i Tyresö Närradio.

ADVENTSKONSERT
4/12 kl 19.30 i Bollmoradalens
kyrka. Tyresö Vokalensemble under
ledning av Anne Aaltonen-Samuelsson, William Baker, sång, Mathias
Kjellgren, piano och orgel m.fl. Biljetter hos Thernlunds och Direkten i
Tyresö centrum, Hemköp i Trollbäcken och COOP i Strand. Pris: 150 kr.
Arr: Lions Club Tyresö. SAGOLEK

Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion
– kom med bland oss vänner!

ning av julgranar och påskträd.
Främst peppar de för konserten
i Trollbäckens kyrka söndag den
20 november klockan 16 med
flera kända artister bland annat
Margareta Bengtsson.

Janne Olssons utsikter Sköna maj välkommen

DANSTÄVLING
26/11 kl 14–19. Underground
Dance Battle. Danstävling i olika
streetstilar. De som improviserar
bäst till musiken vinner. Entré: 50 kr.
Drogfritt & alkoholfritt. På Kvarnhjulet, hus B. Arr: So Mad Crew & Café
Bonza.

Kom med i
Tyresöradions vänner!

Rolf Hallberg, Holger Svensson
och Jan Rafstedt, aktiva i Trollbäckens Lions, intervjuas av Åke
Sandin om Lions stipendier inom
kultur, miljö och föreningsliv,
dess Trollbäckendagar, försälj-

Mer nostalgi på radion

I fjärde delen av programserien
”Utsikt från 2CV” åker Jerker Pettersson med Janne Olsson i hans
Citroën 2CV till Trollbäckens IP
och Simhallen. Hör Janne berätta

I nästa tidning är det
kanske ditt företag
som syns här?

om 25 år i Tyresö kommuns tjänst
inom fritidsförvaltningen och hur
han oväntat råkar på gamla goda
vänner!

Utan rent vatten Charlottes
i Brevik
betraktelser

annons@tyresonyheter.nu

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Den nya programmakaren Lelle
Wiborgh funderar tillsammans
med sin fru Ingalena över vilka
nostalgiska minnen bilden av en
enarmad bandit väcker.
Var fanns flipperspelen, banditerna och de andra spelen när de
var unga i Tyresö? Nu spelar deras
barnbarn på banditen hemma i
deras hus.

Marianne Almström som flyttat ut
till Brevik berättar för Ann Sandin-Lindgren om bristen på rent
vatten på halvön. Hon vill gärna
veta hur kommunens planer är
och när man kommer få kommunalt vatten. Hon ställer många bra
frågor exempelvis om varför man
tillåter att det byggs pooler när det
inte finns tillräckligt med vatten.

Genom en serie
betraktelser ger den
prisade Tyresökonstnären Charlotte
Krook oss inblickar
och utblickar med
konstnärens och
poetens sätt att se.
Hon tar oss med på
kreativa exkursioner, tankeutflykter
och konklusioner av
världslig och interdimensionell sort.
Under november
hörs ”VITT som nyttig vila” och ”NUETs
tidslinjer”.

Näringslivsdagen
2016

Kommunens årliga företagarmässa gick av stapeln den 27 oktober.
Programmet är ett axblock bland
utställare och arrangörer. Några
affärsidkare fick också utmärkelsen årets företagare och dessa
återkommer Tyresöradion till.
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Tyresöradions ”melodikryss” nr 6
1

2

3



Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till
1 miljon kronor.

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

4

6

5

10

11

7

Märk svaret
”Bildgåtanr 7”
och skicka senast
den 21 november
2016 till:

8

Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

FOTO: TYRESÖRADION

13

MUSIK Första pris i musikkryss 6 vann Lena
Gustafsson, Tyresö, som får tre Trisslotter. En
lott vann Ebba Berglund, Tyresö. Grattis till er!

9

Musikkryss 7 ger dig lite nytt huvudbry för mörka
vinterkvällar. Det är Marie Öquist och Björn
Malmberg som konstruerar Tyresöradions och
Tyresö Nyheters egna musikkryss. På Tyresöradions hemsida kan du också fylla i krysset och
skicka in din lösning till: info@tyresoradion.se.

redaktion@
tyresonyheter.nu
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FOTO: KAIJSA KEUSCH

Grattis Riitta!
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Julkonsert med Erik Linder
Piano: Fredrik Wide Slagverk: Ludvig Jerner
Det blir inte mysigare, juligare och roligare än såhär!

ERIK LINDER

Förköp biljetter: www.platsbokning.se

Biljettpris180:- (Tillval julfika för 20:-)

SÄGS BETALARE
STÅ FÖR
TÄCKER
SKULTEN
HELT
LÄGGS
MÅNGA
ÄGG I

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.

KYRKLIG
SERVICE
FÖRBINDANDE
AVSKYR FÅR PÅ
SOLÄLSKARE HUDEN

METALLREMSA
PÅ EN
LINJE

HAR
FEBRIG?

HADE
HAN
SOM TOG
PRIS?

50

TROLLE ÄR EN
FRIHERRLIG
SÅDAN

O

UNDERBAR TID

GÖR VÄL
KABARÉ

INLEDER
SEFYR
OND MAN
I SAMISK
FOLKTRO

STAT
100
GÅR PÅ
HA

FIXAT
FÖR
VIDARE
FÄRD
HELA
SURVEN
HÖRS VID
LJUNGELD

ÖRT MED GÖR
SAMMAN- URET
SIG
SATT
FRUKT IBLAND

ÄR LÄTTA ATT GE
MEN EJ ALLTID
BRA ATT FÖLJA
GOTSK STENSTOD

TEN

SKER
SAKER
UTAN ANLEDNING

A
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A
N T R
A T T
S T A
R
Ä R
A S
J U T
Ä K A
S
L
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KAN BEARBETAS
MED KAP OCH
RUBANK
ANTILOP

EN
LITEN
FISK

HAR LÄTT
FÖR ATT
GRIPA

O
Ö
V
E
R
T
Ä
N
K
T

L
S
A T
MO T I
A L I S
K L A
A L L
Å D
S E F
L
K
A K
A
U S A
A N K I
R GA N

RELIGIÖS GUBBE
TYP AV
GJORDE NOG
HAMPA
OFTA ÖVERSÄTTARE
VILL
VISSA
HÄRSKARE

HÄR
LANDSTEG
NOAK

R
P A

ÄR DE
MAN
SAMLAT
PÅ ETT
STÄLLE

HÖRS
GLATT

DAM
SOM
EN
NIELSEN

Å
T
E
R
A
N
V
Ä
N
D
E
R

INNESAK I
JULETID
VILL MAN
VINNA I
TENNIS

T
O
R
S
K
GA
R

N
E
R
E

VISAR
HUMÖR
EFTERSOM

PARTIKEL
HAR
KANSKE
BLESSYR

HADE
VÄL
FLANÖR

VISAR
BREDD
GÅNGER
LÄNGD

SLÅ
RUNT
SYRENLIK
KAN
KIRURG
HULLING
ÄR EN

GENOM- ÖSTGÅR AFRIKAN
OFTA NY LYRISKT
PRODUKT VERK

KVÄVE
GAMMALT
FINT
BETYG

GÖR EN
DEL BESÖKARE
PÅ LOPPIS

IOR VAR
EN I
SAGANS
VÄRLD

D
F R
Y
C
S K

GJORDE NOG HAN
SOM LÄMNADE
VIDARE TILL HÄLARE
EXOTISK SÅS
GÖR
OFTA
DEN
NYFIKNE

SMAKAR
FADDA
DRYCKER

KREDIT
HÖRS
MYGGA
GÖRA

HUGGER
GÄRNA I
ACCEPTERATS

1:a: Thea Renvall, Björkbacksvägen.
2–5: Lennart Lund, Musserongången.
IngaLill Rickan, Flåhackebacken.
Birgit Winroth, Bandhagen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
GÖR MAN
EFTER
BORTREST
ÄLSKAD

GÖR DE
LÄTT
MED
STILETT

ANRIK
IDROTTSKLUBB I
MALMÖ –
OCH TÖS

SÄGS
VARA
GRÖN

DEN KAN FOLK
SKÄMMAS FÖR
KAN LÄTT UNG
TJEJ BORT LIBERTIN
LINJE MELLAN TVÅ
PUNKTER PÅ KURVA
ÄR
TRÄNAT
LÄCKER BOXNING

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2016

VÄRMER
RYSSEN
VATTEN I

HADE
FÖRMÅGAN
ATT ROA
KUNGAR
BERÄTTELSE

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

T
R
I
A
L

KNYCKA INTAR
VISS
KAN
LÄTT NY MODELL I
I STAN JOBBET

D
R
A
R

GÅR HON
EJ I TILL
GALAN
JOD

SKYDDSPLÅT
MJÖLKDESSERT

LÄTE
SOM FÅR
FOLK ATT
LYSTRA

P
A
T
E
T
I
S
S K
A
M T
O R
V Å
A R

TERS KAN
VARA EN
OLJEMÅTT

DEN
TUGGAR
OM
REKVISITA

GOD
SÅDAN
ÄR FÖREDÖMLIG

R
A
D
A
R

HÅLET I KUNG AV
I HUDEN STENKILS
TAGIT UR ÄTT
RÅKET 1=100 ML

ÄR JU GÖR EN ÖMKLIG
UPPIMPULS- OCH
TÄCKER
AKTION ANNAN SAKER
I
LESS TURLOTT MÖRKER

HÄMTAR
SIN MAT
I VATTNET
POJKE

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
21 november 2016 till:

SKIKT
VACKER
BLOMBUSKE

SÖDERMANLAND
JÖNKÖPING

VISSA
HAR
TRATT
OCH FOT
DEN
ÄLSKAR
SOLBADARE

SÄRLA
SPRIDA
SÄNKA I
NEJDEN

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

N 1370 © PROPRES / info@propres.se

HAR
SIMHUD

Kryss nr 7

SPRÅKLIGT VERK
MAN MED
MÄRKE

Från saltgruvan i Wielizcka i Polen

GILLAR
GRÖNT

ÄR EN
GRANNNATION

N 1376 © PROPRES / info@propres.se

TRÄD
FÅR
BRÖD ATT
BUBBLA

MED

FÖGA
INSTÄLLSAM
GÖR
ILSKEN
PÅ ALLA
CYLINDRAR
EN FLICKA I
SMÅLAND
EN FARKOST SOM
HEYERDAH FOR I
TRAVE
LÄSES
VÄL AV
POLITIKER

ooo

JULKONSERT

MÅNDAG 19 DEC kl. 19:00
Kvarnhjulet Nyforssalen

FLADDRAR
PÅ ARAB

Krysset hörs på 91,4 MHz. Skicka in svaret så vi
har det senast den 21 november så har du chans
att vinna tre Trisslotter i första pris eller en Trisslott i andra eller tredje pris. Miljonvinster väntar!
Lycka till!

GÖR MAN TAR ÄVENDÅ ALLT TYRARE
GÅR ÅT
MCSKOGEN TÄVLING

Eller så skickar du din lösning till:
Björn Malmberg,
Gudöterrassen 622
135 53 Tyresö

Riitta Johansson, Breviksliden:
”Bilden är tagen på fasaden till det
gamla stallet, som i dag hyser Hantverkskammaren vid Tyresö Handelsträdgård. Hantverkskammaren är en
fantastiskt pittoresk presentaffär där
man bevarat även den gamla inredFOTO: K. KEUSCH
ningen från tiden då det var ett stall
för hästar. Det är roligt att gå i de gamla spiltorna och
botanisera bland ljus, ljusstakar, lyktor, smidesdetaljer
och allsköns vackra saker som alltid inspirerar till köp
till hemmet eller som present till vänner på högtidsdagar. Att personalen alltid är glad och trevlig och kryddar inköpen med småprat gör inte saken sämre!”

MA
T
T

12

Rätta lösningen på kryss nr 6, 2016.
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TYRESÖ RUNT

Socialdemokraterna i Tyresö fyller 90 år
JUBILEUM Socialdemokraterna firade 90 år med återblickar och tal om nutid och framtid. En historia som
började 1926 när kommunen var liten och tog festdeltagarna genom decennierna fram till i dag. Förre
statsministern Ingvar Carlsson höll ett tal om samtiden och de utmaningar som står för dörren. Flera av
gästerna fick också ta emot förtjänsttecknet Brantingmedaljen för stora insatser för Socialdemokraterna
under många år. För middagsunderhållningen stod operasångerskan Karin Lundin som ackompanjerades av
pianisten Martin Edin. Step in Dansstudio gjorde en dansuppvisning och till kaffet spelade Josef Nordin.

Publik.

T JÖNSSON
FOTO: LENNAR

Ingvar Carlsson och Su
ne

Linder.

FOTO: JANNICE ROCKST

Serverade gjorde elever
från gymnasiet. FOTO: PALLI KRI
STMUND

Marianne Humlin.

Anders Linder.

ROH

Sven Lionell.
FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

SSON

FOTO: LENNART JÖNSSON

Matthias Tegnér.
FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

Ingela Carlsson.

FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

Anna Britta Asp.

FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

Kicki Tallberg och Marie Linder.
FOTO: PALLI KRISTMUNDSSON

Däck och bilverkstad
AuktoriserAd
Mitsubishi -verkstAd

radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
lör 10-14 (15/10-30/11)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

Fråga oss
om priser!

Din
ste
närma
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s
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i
M
tad
verks
• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar

