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Obegripligt nej från Moderaterna
n Nu rustas välfärden för att möta den växande andelen äldre i 
kommunen. Det sker med extra tillskott från staten men också 
kommunala satsningar i Tyresö. Genom olika insatser ska förut-
sättningarna för äldreomsorgens personal förbättras för att trygga 
omsorgen av de äldre tyresöborna. Ledare, sid 2

Trygghet bygger på en helhet
n För att skapa ett tryggare Tyresö behövs inte bara fler poliser  
och ändrade lagar. Det är nödvändigt att bygga ett helt samhälle 
där förskola, skola, socialtjänst och fritid får förutsättningar 
att göra sin del. Med ett förebyggande arbete kan otryggheten 
bekämpas på riktigt. Debatt, sid 4

”Det blev ganska 
naturligt när vi 
väntande barn 
att återvända till 
Tyresö.”
Klara Watmani, sid 5

Fler skolhundar
n Forskning visar att på 
många positiva effekter med 
skolhunder som är tränade 
att arbeta resultatinriktat 
mot olika mål. Det kan till 
exempel vara lästräning eller 
matte. Fler skolor kommer 
därför att få tillgång till hun-
dar. Sid 3

Fornuddsparken 
rustas
n Den södra delen av For-
nuddsparken rustas med 
planteringar, belysning och 
sittplatser. Utvecklingen av 
parken har föregåtts av en 
dialog där boende i Trollbäck-
en har fått tycka till. Sid 6

Elever får kunder
n Det är hos eleverna på de 
praktiska programmen frisör, 
stylist eller fordon på Tyresö 
gymnasium som det går att 
boka sig för att fixa naglarna, 
håret eller bilen. Sid 8

Förlossningskris
n Länets förlossningsvård är 
i kris efter barnmorskornas 
massuppsägningar. Social-
demokraterna kallade till 
extramöte i regionstyrelsen 
och krävde ökade resurser 
till förlossningen. Sid 10

Säljande konstnär
n Anna Brandt är tyresök-
onstnären som säljer mycket 
konst i flera länder i Europa 
och USA. Det hela började 
tog fart för några år sedan vid 
en utställning på ett galleri på 
Södermalm. Sid 13Fårdala får nytt stall

n Under flera år har frågan om ett 
nytt stall diskuterats och utretts 
av Tyresö kommun. Med stor glädje 
togs den 8 oktober det första spad-
taget till Fårdalas nya stall. Arbetet 
kommer att pågå under ett år och 

stallet beräknas preliminärt vara 
inflyttat i oktober 2022.

Det nuvarande stallet uppfyller 
inte dagens djurskyddskrav och är 
inte heller godkänt av arbetsmiljö-
skäl. Det nya stallet kommer att ha 

bland annat boxplatser för hästarna 
och ett anpassat golv som är bättre 
för djuren. Byggnaden kommer 
också ha bättre utrymmen för perso-
nal och elever med bland annat ett 
uppvärmt omklädningsrum. Sid 7

Louise Bergman från samhällsbyggnadskontorets projektavdelning, Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande samt Håkan Bohman, Tyresö 
Ryttarförenings  ordförande tar första spadtaget. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ovaccinerade  har ett 
särskil t ansvar. Vacci 
nera dig om du kan.
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Noterat
I Sverige och i Tyresö ökar andelen äldre. 

Många lever ett aktivt pensionärsliv och 
får möjlighet att njuta av vår fina natur 

och rika föreningsliv. Allt fler äldre får också 
följa barnbarn och ibland även barnbarnsbarn 
under deras uppväxt. Att vi får leva längre är en 
stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer 
också höga krav på vår välfärd – när man behö-
ver vård och omsorg så ska den vara bra och 
hålla hög kvalitet.

Det senaste årets pandemi har visat att sats-
ningar måste göras. Därför är det glädjande att 
den socialdemokratiskt ledda regeringen före-
slår en historisk satsning på svensk äldreom-
sorg för att möta de ökade behoven och förbätt-
ra äldreomsorgen. Kommunerna får en perma-
nent resursförstärkning till äldreomsorgen på 
4 miljarder kronor årligen och en storsatsning 
på kompetenshöjande åtgärder inom ramen för 
regeringens äldreomsorgslyft. De som arbetar 
inom äldreomsorgen i Tyresö har möjlighet att 
på betald arbetstid utbilda sig till undersköter-
ska. Man har också möjlighet att fortbilda sig 
genom andra kompetenshöjande utbildningar 
inom vård och omsorg om äldre. Ser också över 
personalsituationen men heltider och arbets-
kläder och skor i hemtjänsten. Det här satsning-
arna behövs. Äldreomsorgens personal behöver 

bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så 
att Tyresös äldre kan vara trygga i att äldre-
omsorgen fungerar när man behöver den.

Dessutom har alla fastanställda medarbetare 
inom äldreomsorgen i demensvård genomgått 
stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårds-
utbildning.

Det är också väldigt glädjande att Till-
sammans för Tyresö valde att stoppa 
nedläggningen av Björkbackens äldrebo-
ende. I stället för nedläggning kommer 
alla kunna se hur det nya Björkbacken 
utvecklas till ett modernt vård- och 
omsorgsboende.

Nu är också inriktningen beslutat för det fram-
tida boendet. Det kommer bli att 44 boendeplat-
ser. I de nya lokalerna kommer också dagverk-
samheter för personer med demenssjukdom att 
finnas liksom samlingslokaler och träffpunkt 
för seniorer.

När Björkbackens äldreboende på nytt slår 
upp dörrarna får Tyresös äldre återigen en kom-
munalt driven omsorg att välja. Det är faktiskt 
obegripligt att Moderaterna fortfarande säger 
nej till denna valfrihet.

ooo

Med både kommunala och statliga satsningar vill Socialdemokraterna 
säkerställa en god omsorg om våra äldre. I Tyresö ökas också valfriheten 
genom att det kommunala äldreboendet Björkbacken rustas och öppnar 
upp igen. Det är bra eftersom Moderaterna under sitt styre i kommunen 
såg till att just det alternativet i omsorgen försvann.

I dagarna avgjordes det vilket privat företag som får driva 
Trollängens äldreboende. Det blev företaget Förenade 
Care som får fortsätta driva boendet. Till stor lättnad för 
alla de som varit oroliga för ett privat äldreomsorgsmono-
pol i Tyresö i Vardagas regi.

Samtidigt kommer situationen att all äldreomsorg priva-
tiseras allt närmare. När kommunfullmäktige röstade om 
budget för år 2022 föreslog Moderaterna att Björkbackens 
äldreboende skulle läggas ner. Kvar finns då bara privata 
alternativ. Det är bara ett val bort.

Vad säger då Moderaterna till sitt försvar? Jo, de är för 
valfrihet och om bara ett annat beslut hade fattats 2018 
hade de nog varit för ett kommunalt alternativ då. Men nu 
är det viktigare att all äldreomsorg privatiseras än att det 
finns ett kommunalt alternativ att välja. Det är i alla fall 
klara besked.

ooo
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Bra satsningar
tryggar omsorgen

Konst i Tyresö

Ett av motiven på Eva Bergenwalls 
väggfris Thyrisedhe. Konstverket 
som består av 17 bilder tryckta på 
plåt, finns på fasaden till Stads
parken och tillkom 2014.

Kommunfakta: Tyresö en av Sveriges arkitekturkommuner
När Sveriges arkitekter och HSB tillsammans utser vilka kommuner som är bästa 
arkitekturkommun kommer Tyresö nu på en historiskt hög nivå – en sjätteplats 
nationellt och högst upp i Stockholms län. Det har inte alltid varit så. Under förra 
mandatperioden efter den omdebatterade finlandsfärjan hade byggts platsade inte 
Tyresö på topp 20. När Arkitekterna och HSB tillsammans granskat landets kom-
muner är det både sett till hur arkitekter ser på kommunens engagemang och hur 
stor vikt man lägger vid arkitektur samt en rad statistiska uppgifter som till exempel 
hur mycket bostadsbyggande planeras, hur mycket man engagerar sig i boende för 
yngre och slutligen hur tydliga miljökrav man har för byggandet.

Nationellt
Plats Kommun

1. Karlstad
2. Örebro
3. Skellefteå
4. Borås
5. Malmö
6. Tyresö

Stockholms län
Plats Kommun

1. Tyresö
2. Stockholm
3. Täby
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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Philip Stewén
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Bollmora
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Mikael Fallmo
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Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Fler skolhundar i Tyresö
SKOLA Fler skolor och förskolor 
ska få tillgång till läshundar. 
Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Jannice Rockstroh 
(S) säger att de positiva effek-
terna är för bra för att inte sprida 
vidare till fler skolor. Målgrupp 
är främst barn i behov av särskilt 
stöd eller med hög skolfrånvaro.

En skolhund är en utbildad hund 
som arbetar resultatinriktat mot 
olika mål, exempelvis med lästrä-
ning, matte men även för att för-
bättra elevers empatiska förmåga 
genom kompispromenader.

Positiva effekter
Det finns många forskningsresul-
tat som visar på positiva effekter 
med en hund i skolan. Barn- och 
utbildningsnämnden har därför 
beslutat att utöka antalet försko-
lor och skolor som har tillgång till 
skolhund.

– De positiva effekterna av en 
skolhund är tydliga och alldeles 
för bra för att inte sprida vidare 
i fler av Tyresös skolor och då 
främst i våra studios, där under-
visning ges i liten grupp, och i 
arbetet kring problematisk skol-
frånvaro.

Minska skolfrånvaro
Målgruppen för skolhundar är 
främst barn i behov av särskilt 
stöd eller som har en hög skol-
frånvaro. Kommunen skriver i 
utredningen att syftet med att 
arbeta med skolhundar handlar 
om att ge elever bättre förutsätt-
ningar att minska den problema-
tiska skolfrånvaron och utöka 
det särskilda stödet. Idag är det 
endast Krusboda skola som har 
tillgång till skolhund och där är 

erfarenheterna positiva – främst 
vad gäller att få elever med hög 
skolfrånvaro att komma tillbaka 
till skolan.

– Det är fantastiskt att Krusbo-
da skola valt att prioritera en skol-
hund, men för mig är det viktigt 
att arbeta med en ökad likvärdig-
het i Tyresö. Med beslutet om en 
kommungemensam satsning spe-
lar det inte längre roll på vilken 
skola eller i vilken studio du går i 
som elev för dina möjligheter att 
få hjälp av en skolhund, avslutar 
Jannice Rockstroh.

ooo

Izzy är väldigt lugn och trivs med att vara i centrum. Här med matte Gisela Persson. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Det råder ingen tvekan om att Izzy är skolhund. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vaccinbuss till 
Tyresö
COVID-19 Nu är en vaccinbuss på 
gång till Tyresö. Regionen plane-
rar för att inom kort skicka en 
buss till områden med lägre vac-
cinationsgrad och ett sådant är 
Granängsringen. Det är inte klart 
än var bussen kommer att stå 
men en möjlighet är i närheten av 
Hemköp.

ooo

Öppna förskolan 
har verksamhet 
utomhus
BARN Tyresö kommun meddelar 
att öppna förskolan tills vidare 
kommer att ha all sin verksamhet 
utomhus. Bakgrunden är höstens 
spridning av RS-virus som slagit 
ovanligt tidigt och hårt i regionen. 
Kommunen uppmanar samtidigt 
föräldrar till små barn att ta del av 
Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

ooo

Bättre 
arbetsvillkor i 
äldreomsorgen
OMSORG Det politiska styret i 
kommunen bestående av S, L och 
MP uppger i ett meddelande att 
man fortsätter arbeta för bättre 
arbetsvillkor och fler fasta tjäns-
ter för att öka kontinuiteten i 
äldre omsorgen i kommunens 
budget för 2022. Andra äldre-
omsorgssatsningar är ökad själv-
ständighet genom välfärdsteknik 
och höjd kvalitet på den mat som 
serveras.

ooo

Landshövdingen besökte Tyresö
BESLÖK Tyresö fick fint besök 
den 26 oktober när Sven-Erik 
Österberg, landshövding i Stock-
holms län, besökte Tyresö kom-
mun. Under 2021 uppmärksam-
mar landshövdingarna i Sverige 
friluftslivet genom att genomföra 
en eller flera aktiviteter i sitt 
län. När turen kom till Sven-Erik 
Österberg och Stockholms län 
valde landshövdingen att besöka 
Tyresö.

– Jätteroligt att landshövdingen 
valde att besöka just Tyresö när 
friluftslivet ska uppmärksammas. 
Vi har fantastiska naturområden 
här och ett rikt föreningsliv. Jag är 
stolt att få visa upp vår kommun, 
säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Anita Mattsson (S).

Fritidsbanken
Dagen inleddes med en presenta-
tion och visning av Fritidsbanken 
– kommunens nyöppnade ”biblio-
tek” för sport- och fritidsutrust-
ning där alla tyresöbor kan lämna 
in lämna in och långa utrustning. 
Initiativet är en politisk satsning 
för att få fler att våga ge sig ut i 
naturen eller testa nya sporter.

Friluftsaktiviteter
Därefter följde aktiviteter i Alby 
friluftsområde där landshövding-

en bland annat fick prova på att 
spela discgolf. 

Dagen avslutades med vege-
tarisk pytt i panna lagat på mur-
rikka. Sven-Erik Österberg kom-

menterar besöket i en film på 
länsstyrelsens hemsida:

– Vi befinner oss ute i det natur-
sköna området Alby där vi har tes-
tat på att spela diskogolf som var 

en nyhet för mig men också fått 
spännande information om vad 
man kan göra på det här området 
för att fler ska ut och röra på sig.

ooo

Från vänster: Sven-Erik Österberg, landshövding, Ylva Bökman, friluftslivsstrateg kommunikatör, Johanna Lind-
gren, miljödirektör, Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Mats Lindblom, kommunstyrelsens vice 
ordförande (L), Stefan Hollmark, kommundirektör, Marie Åkesdotter, hållbarhetsutskottets ordförande (MP), Niklas 
Ryholt, platsansvarig Tyresö och David Mathiasson, verksamhetschef. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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I morse gick Sofia upp för att gå till jobbet igen. Inte för 
att hon älskar sitt jobb, för det gör hon inte. Tvärt om 
tyvärr, hon tycker inte om det alls utan drömmer om 

att göra något annat.
Jag tror att anledningen till att hon ställer väckarklockan 

är på grund av plikt, rätt och trygghet. Hon gör sin plikt, 
försörjer sig, tjänar pengar och betalar skatt. Men hon krä-
ver också sin rätt av ett samhälle som fungerar, ett starkt 
samhälle som håller ihop och där hon kan känna sig trygg. 
Ett samhälle som tror på människans kraft, och där Sofia 
nu kommer att få möjligheten att gå på universitetet och 
utbilda sig till något hon faktiskt vill jobba med och tycker 
är utvecklande.

Vi har alla ett behov av att få vara trygga, det handlar 
såklart inte bara om att kunna ställa om i arbetslivet utan 
också om att sjukvården ska fungera, äldreomsorgen och 
skolan likaså. Det handlar också om att vi ska kunna känna 
oss trygga på gator och torg och i våra bostadsområden.

För att vi ska känna oss trygga på gator och torg har 
vi socialdemokrater receptet för hur vi på bästa sätt kan 
öka denna trygghet. Vi vet att polisens arbete är helt avgö-
rande, kriminella ska inte få röra sig fritt och skapa otrygg-
het, de ska gripas och lagföras. Men, vi vet också att de 
förebyggande åtgärderna är minst lika avgörande. Att tidigt 
avbryta en kriminell bana är det mest effektiva arbetet mot 
brottslighet.

Vi ser nu hur fler poliser utbildas, fler poliser anställs 
och det satsat pengar på teknisk utrustning, bland annat 
har polismyndigheten beställt nya kameror. Kanske kom-

mer de att åter sättas upp på Granängsringen där de förut 
plockades ner. Kombinerat med fler poliser behöver vi en 
väl fungerande socialtjänst med förebyggande arbete och 
vi behöver ha en riktigt bra och kompensatorisk skola för 
att alla unga ska kunna få en utbildning till arbete och egen 
försörjning.

Under det moderata styret prioriterades låg skatt före 

det förebyggande arbetet. Skolans budget var underfinan-
sierad. Ett stort antal socialsekreterare som arbetade med 
förebyggande arbete fick sluta i samband med finanskri-
sen. De tjänsterna återbesattes inte. De som var kvar var-
nade för vad som skulle komma att hända på sikt. Jag tror 
att de fick rätt många gånger.

Till detta ser vi hur de lokala moderaterna nu säger att 
byggtakten ska halveras, när de säger nej till bostäder som 
de själva har arbetat fram planerna för, då säger de också ja 
till bostadsbrist och ja ökade priser på bostäder. Tyvärr får 
det allvarliga konsekvenser både idag och imorgon. Om en 
polis, en förskolelärare eller en undersköterska inte kan bo 
i Tyresö så kommer hon inte heller att välja att jobba här. 
Det är dåliga förutsättningar för ett tryggt Tyresö.

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Vi satsar på 
barn och unga, på skolan, på fritids, på fler bostäder och 
på kultur och idrott för unga. Vi satsar på fritidsgårdar, på 
mobila team och på fältassistenter.

Vi är övertygade om att en bra utbildning och en 
meningsfull fritid kommer att göra skillnad. Vad man dock 
också måste förstå är att förebyggande arbete är långsik-
tigt och det måste få ta tid. Vårt recept för Tyresö har nu 
fått puttra sedan vi tog över sedan 2019. Vi är övertygande 
att precis som en god tomatsås är tiden avgörande för hur 
väl utgången blir.

Förresten; Lycka till med lärarutbildningen Sofia, du 
behövs!
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

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

Ett tryggare Tyresö kräver helhet

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

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

Tyresöeken står vid centralköket 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Otydliga övergångsställen!

Hösteken

Varje gång jag går och hämtar 
mitt barnbarn på Koriandergränd 
så uppstår tveksamheter vad som 
gäller när jag korsar vägen vid 
Koriandergränds busshållplats. 
Är det ett riktigt övergångsställe? 
Det finns ju ingen markering i 
gatan och ingen skylt.

Ändå stannar bilarna ibland 
och släpper över mig och barn-
vagnen. Ibland viftar jag med 

handen och ber dem köra men de 
stannar ändå. Även bussarna stan-
nar. Det är inte lätt att förklara för 
de små barnen om man ska stan-
na eller gå.

Åker man bil här så är det även 
svårt att se fotgängarna på grund 
av stängslet i mitten som skym-
mer sikten om man kommer från 
Njupkärrsvägen.
Orolig mormor

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand
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Det handlar 
om att vi ska 
kunna känna 
oss trygga på 
gator och torg 
och i våra 
bostadsområden.

En spaning

Klimatsmart byggeHissbrist
Varje dag när jag kommer med 
min rullator är det en kö till den 
enda hissen i Tyresö centrum. 
Ofta får man stå och vänta länge 
innan det är ens tur att åka med, i 
coronatider tränger man inte hel-
ler ihop sig. Ska Tyresö centrum 
expandera behöver vi fler hissar. 
Nu!
Orörlig

Lekfullt
Är så glad över den fina lekplat-
sen i stadsparken. Finns verkli-
gen någonting för alla åldrar och 
barnen tröttnar aldrig! Picknick-
borden gör det enkelt att ta med 
lunch och läget gör lekplatsen 
perfekt för att möta upp vänner 
som bor i andra delar av kommu-
nen.
Lekfull förälder

Otroligt utbud
Tänk vilket stort utbud av aktivi-
teter det finns i Alby hela året. När 
bron över Nyforsviken kommer 
blir det ännu bättre.
Friluftsmänniska

Som pensionär har man ju förmå-
nen av att promenera i dagsljuset 
då andra är på arbetet. Ibland är 
det lite motigt att ge sig ut på pro-
menad, då gäller det att hitta på 
någon rolig sysselsättning då man 
promenerar. Den här sista veckan 
har min spaning bestått i att för-
söka passera buskar och häckar 
utan att behöva väja undan för 
dem. Och det har inte varit lätt. 

Väl hemma efter en timmes pro-
menad kunde jag borsta av mig 
barr, löv och en och annan kvist. 
På många ställen är det absolut 
omöjligt att ta sig fram med rull-
stol eller barnvagn. Min uppma-
ning till alla husägare är att tänka 
på att ni håller efter era häckar 
och buskar så att alla kan ta sig 
fram på kommunens trottoarer.
En pensionärs fundering

Det nya äldreboendet som växer 
fram i Tyresö centrum bakom 
vårdcentralen verkar få stora 
delar av stommen byggd av trä. 
Det är ju jättebra för klimatet 

eftersom koldioxidutsläppen är 
mycket mindre med trä än med 
betong. Passar väl under dessa 
klimatmötestider.
Naturvän
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Hily Moberg, Hanviken
– Jag saknar ingenting. Klart men 
handlar lite annanstans men har 
allt jag behöver.

Ulrika Palm, Krusboda
– Jag saknar Lindex. Sen skulle 
jag vilja ha en second hand-butik 
och Åhléns här.

Eva Mörk, Öringe
– Bara restauranger och optiker 
här. Jag saknar Lindex och klädaf-
färer.

Kurt-Erik Thorild, Centrum
– Tidigare saknade jag Clas Ohl-
son men nu har vi fått det. Jag 
saknar dock en färgaffär som det 
fanns tidigare.

Jens Lee, Centrum
– Nu ska skobutiken läggas ner 
så jag kommer sakna en skobutik, 
speciellt för barnskor. Jag saknar 
också en second hand butik.

?Vilken service/
butik saknar du i 
Tyresö centrum?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Örtegren tävlar om att minska sitt avfall

Det handlar om att minska sitt 
avfall så mycket det går. Det kan 
man göra genom att minska inflö-
det och sortera avfallet för åter-
vinning. Avfallet vägs och rappor-
teras in. I Tyresö deltar 6 familjer 
som kommer att träffas under 
året för ett antal tematräffar.

– Avfallsminimering är en vik-
tig del i att tänka mer cirkulärt. 
I Tyresö kommun har vi ett mål 
att minska mängden kommunalt 
avfall med 25 procent till 2030, 

det innebär att varje medbor-
gare behöver minska sina årliga 
avfallsmängder med drygt 100 
kilo. Förhoppningen är att famil-
jerna i tävlingen kan utmana och 
inspirera varandra och andra 
tyresöbor, säger Ulrika Johans-
son, Tyresö kommuns projektle-
dare för Minimeringsmästarna i 
en kommentar på Tyresö kom-
muns hemsida.

En av de sex familjerna i Tyresö 
som är med är familjen Öretgren 

som genom utmaningen hoppas 
hitta ett mer miljövänligt sätt att 
leva.

– Vi är med för att vi vill utmana 
oss själva till att leva mer hållbart 
och få med barnen i tänket. Alla är 
superpeppade och barnen har till 
exempel sytt godispåsar i tyg och 
vi har varit på Naturskyddsfören-
ingens klädbytardag i helgen och 
bytt till oss 35 nya klädesplagg.

Familjen berättar att utmaning-
en hittills gått bra och att de just 
nu ligger på 2kg restavfall för hela 
familjen på en månad. Motsva-
rande siffra för 5 genomsnittliga 
tyresöbor är 60 kg… en skillnad 
på 560 ton i månaden på kommun-
nivå.

ooo

Familjen Örtegren bestående av 
pappa Robert, mamma Ida och 
barnen Allan 11, Clara 9, Alma 7 
deltar i Minimeringsmästarna. 
 FOTO: PRIVAT

PORTRÄTT Nu lämnar hon utri-
kesdepartementet och utrikespo-
litiken för att sätta fokus på att 
fortsatt utveckla skolan och för-
skolan i Tyresö. Från december 
är Klara Watmani ny ordförande 
i barn- och utbildningsnämnden 
i Tyresö och kommunalråd för 
Socialdemokraterna.

Klara är en klassisk återvändare 
till Tyresö. Född och uppvuxen här 
men efter gymnasiet lämnade hon 
kommunen. Först för jobb och 
andrahandsboende i Stockholm 
men sedan gick färden till Kalmar 
och studier på Linnéuniversitet.

– I Kalmar läste jag statsveten-
skap med internationell inrikt-
ning, säger Klara. Även om hon är 
uppvuxen i en politisk miljö var 
inte politiken ett självklart val.

– Mitt politiska engagemang 
kom efter att jag engagerat mig 
i Röda Korset. Civilsamhället 
och folkrörelserna är så viktiga. 
Människors engagemang i Rädda 
Barnen, Fridays for future, Natt-
vandrare med flera gör nytta och 
förflyttar frågor och opinion. Men 
lika viktigt är det att engagera 
sig politiskt, för politiska beslut 
avgör både klimatfrågor och hur 
våra barns skolgång blir.

Engagerad
Under tiden i Kalmar aktiverade 
hon sig i SSU både regionalt och 
nationellt men också kommunal-
politiskt.

– Jag satt i bostadsbolagets sty-
relse och det var väldigt lärorikt, 
säger Klara.

Politiken förde också henne 
tillbaka till Stockholm och reger-
ingskansliet. I rollen som presse-
kreterare har hon följt Ann Linde 
från utrikeshandelsfrågorna till 
jobbet som utrikesminister.

– Det har varit en ynnest att få 
arbeta med Ann Linde och följa 
Sveriges diplomatiska arbete för 
fred och demokrati på nära håll.

Åter till Tyresö
För drygt ett år sedan återvände 
Klara till Tyresö. Hon har tillsam-
mans med sin man Rozgar köpt 
ett radhus här.

– Det blev ganska naturligt när 
vi väntande barn att återvända till 
Tyresö. Jag är ju verkligen tyresö-
bo i själ och hjärta, säger Klara 
och skrattar. Att ta över ordfö-
randeklubban i barn- och utbild-
ningsnämnden är hedrande och 
känns helt rätt.

Klaras mål är tydligt
– En trygg, jämlik förskola och 
skola där eleverna lämnar grund-
skolan med fullständiga betyg. 
Det är så vi lägger grunden för 
att ge alla barn en god start i livet 
oavsett familjers ekonomi eller 
förutsättningar.

– Vi har gjort mycket på områ-
det och jag planerar att fortsätta 
Socialdemokraternas och styrets 
satsningar på förskolan och sko-
lan.

– När vi tog över gick skolan 
med stora underskott. Vi har sett 
till att vi nu har en budget i balans, 
en förutsättning för att genomfö-
ra kraftfulla investeringar.

Resultat
Det har gett resultat. Under läs-
året 19/20 gjorde Tyresös skolor 
det bästa resultatet på fem år. 
Investeringar har också gjorts för 
att öka likvärdigheten.

Just jämlikhet är något Klara 
återkommer till gång på gång. 
Hon understryker vikten av att 
varje elev i Tyresö ska få de bästa 
förutsättningarna för att lyckas, 

och att förskolan och skolan är 
centrala i det arbetet.

– Jag vill att vi ska se till att 
varje barn, oavsett deras förut-
sättningar, möts av en skola som 
ser dem och deras behov. Jag gick 
själv i en ganska sliten Nyboda 
skola. Jag minns när jag gick på 
mellanstadiet i Nyboda hur arg 
jag blev, när de renoverade mat-
salen på låg- och mellanstadiet 
när den skulle bli föreningsgård. 
Under alla år vi barn gick där var 
vår arbetsmiljö väldigt dålig. Jag 
minns att vi elever påtalade detta 
och krävde förbättringar men att 
inget hände. Så får det inte vara.

– Barnen är det viktigaste vi 
har, vår framtid. Jag kan inte 
tänka mig ett viktigare uppdrag 
än detta.

ooo

Klara Watmani, ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

Från utrikespolitiken 
till tyresöpolitiken

– Mitt politiska engagemang kom när jag engagerat mig i Röda Korset, säger Klara Watmani. FOTO: TYRESÖ NYHETER

MILJÖKAMP Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sve-
rige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och 
klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan 
leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora 
Sverigekampen. En av de sex familjer från Tyresö som deltar är famil-
jen Örtegren.
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Rönn
Mycket rönnbär i år. Enligt Bondepraktikan betyder det att vintern blir sträng. Ja vi får väl se hur det blir med det.

Som högstadieelev på Forellskolan fanns det många 
förebilder, både manliga som kvinnliga, som Mari-
anne, Kennet, Mainy, Margareta för att nämna några. 

För oss som idrottade var dock de tyresöbor som stack 
ut just de med idrottsliga meriter, såsom idrottsläraren 
Gunilla Pajkull och Linda Haglund. Den senare, sprin-
tern vars personbästa fortfarande är svenska rekord på 
100 meter och 200 meter, fanns ju på många tyresöbors 
läppar, eftersom hon alltid tävlat för Hanvikens SK och 
under denna period bodde i Tyresö. Gunilla Pajkull var 
vid denna tid idrottslärare på Forellskolan, men slog åren 
innan igenom med dunder och brak som den första kvinn-
liga landslagstränaren och därmed känd för allmänheten.

Det finns alltid en risk när man tänker tillbaka att man 
minns extraordinära. Det som stack ut. Sanningen att 
säga fanns det många lärare och framförallt många kvin-
nor som i det tysta formade den uppväxande generatio-
nen till fungerande människor. Under min skoltid fanns i 
alla fall flera starka kvinnor som fick ordning på den spe-
levink till grabb som jag var under uppväxten. Och då har 
jag inte nämnt den starkaste kvinnan av de alla, min mor.

Temat starka kvinnor känns extra relevant i dessa 
dagar. Jag har själv haft förmånen att representera Soci-
aldemokraterna i Tyresö på partiets kongress i Göteborg 

och där fick jag vara med och 
välja Magdalena Andersson som 
partiledare. Det finns mycket 
som tyder på att hon inom några 
veckor också är Sveriges för-
sta kvinnliga statsminister. Det 
finns något nästan poetiskt över 

det, då det för 100 år sedan infördes kvinnlig rösträtt i 
Sverige och där Sveriges kvinnor gick till valurnorna för 
första gången i september 1921. Efter valet 1921 kom 
också de första kvinnorna in i riksdagen, bland annat 
sömmerskan Agda Östlund.

Det är i ljuset av denna historia av demokratins genom-
brott och av starka kvinnor också fascinerande att Tyresö 
genom historien letts av en radda starka kvinnor, såsom 
Birgitta Nådell, Birgitta Lönegård och Berit Assarson. 
Dagens Tyresö är heller inget undantag, då kommunen 
leds av den briljanta politikern Anita Mattson. För att inte 
tala om Maria Sofia De la Gardie som huserade på Tyresö 
slott redan i mitten av 1600-talet och bland annat startade 
flera industrier och kom att kallas Sveriges första kvinn-
liga storföretagare.

Att Tyresö är en bra kommun att växa upp i brukar de 
flesta vara eniga om. Det känns väldigt bra i magen som 
förälder till både en son och en dotter. Samtidigt är Sveri-
ge fortfarande ett ojämnställt land, där kvinnor möter fler 
hinder än män. Därför känns det extra viktigt att min dot-
ter och alla andra döttrar får chansen att förverkliga sina 
drömmar i livet. Då känns det skönt att veta att Tyresö 
verkar bära en fruktbar jord för starka kvinnor.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och 
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes & 
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expan-
derade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges 
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också 
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett 
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms 
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

”Temat starka kvinnor 
känns extra relevant  
i dessa dagar.”

Trollbäckenbor delaktiga i 
utvecklingen av Fornuddsparken

Utvecklingen har föregåtts av en medborgardialog där boende har fått tycka till. FOTO: TYRESÖ NYHETER

PARK Södra Fornuddsparken 
mellan fornlämningsområdet och 
Bränneribacken ska utvecklas 
med nya sittplatser, ny belysning 
och nya grönskande planteringar. 
Den hölls det första spadtaget 
för projektet som beräknas att 
vara klart sensommaren 2022.

Tyresö Nyheter har tidigare skri-
vit om Fornuddsparken där ett 
arbete med att rusta upp och 
utveckla parken pågår. Nu går 
kommunen vidare med den södra 
delen av Fornuddsparken, mel-
lan fornlämningsområdet och 
Bränneribacken, där planen är 
att utveckla med nya sittplatser, 

ny belysning och nya grönskande 
planteringar. Enligt Tyresö kom-
mun ska sträckan fungera som 
en ”övergång mellan parkens mer 
aktiva delar och naturområdet 
längst i söder”.

Utvecklingen av parken har 
föregåtts av en medborgardialog 
där boende i Trollbäcken har fått 
tycka till om parkens utveckling. 
Syftet är att lyssna in vad tyresö-
bor som bor i närheten eller ofta 
besöker området tycker. Resul-
tatet av dialogen innebär bland 
annat att gräsytan och fotbolls-
målen får vara kvar och att kom-
munen kommer att ställa i ord-
ning bouleplaner samt sittplatser 

med möjlighet till umgänge, grill 
och picknick.

– Det är roligt att projektet har 
tagit tillvara på flera av de önske-
mål som kom in från tyresö borna 
i medborgardialogen. Fornudds-
parken är en omtyckt och väl-
besökt park. Dessutom besöks 
parken och vikingagravarna av 
barn från områdets förskolor och 
skolor. När vi utvecklar områden 
i Tyresö är det viktigt med en tidig 
medborgardialog. Det känns även 
viktigt att de barn som använder 
parken har fått göra sina röster 
hörda, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S).

ooo

SKOLA Under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021 har 
verksamheten för Fårdalaskolans 
årskurs 6 förlagts på Nyboda 
skola. Orsaken har varit brist på 
lokalutrymme för att organisera 
två paralleller för årskurs F–år 6 
på Fårdala skola.

Sedan början på hösten har 
paviljonger installerats vid Får-
dala skola för att möjliggöra mer 
utrymme för skolans elever och 
flytta tillbaka årskurs 6 till skolan.

Beslutet att ta tillbaka årskurs 

6 från Nyboda skola motiverades 
av avgående ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden Jannice 
Rockstroh (S) med att det innebär 
många organisatoriska vinster 
som stabila skolenheter, ökad 
attraktivitet för Fårdala med en 
sammanhållen F–6-skola och mer 
tydlighet för föräldrar om deras 
barns skolgång.

För att bevara fotbollsplanen 
och kringliggande träd har pavil-
jongen placerats i norra kortän-
dan av grusplanen.

ooo

Paviljonger på plats vid Fårdala skola

Paviljongen är placerad i den norra 
kortändan av grusplanen mellan 
Akvarievägen och Korallvägen. 
 FOTO: JAN RONSTRÖM
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Capio öppnar i 
Riddarens lokaler
VÅRD I våras avslutade Region 
Stockholm sitt avtal med vårdfö-
retaget Riddarens vårdcentral av 
anledningen att företaget skickat 
felaktiga fakturor, felaktigt inbe-
tald skatt och arbetsgivaravgifter. 
Sedan dess har lokalerna varit 
tomma och Tyresö strand har sak-
nat en vårdcentral i området.

Nu har region Stockholm ingått 
ett nytt avtal med Capio som kom-
mer att ta över driften. Vårdcen-
tralen kommer att slå upp portar-
na den 1 december.

ooo

Tyresö trea i 
jämförelse 
ÄMNE Tyresö placerar sig på tred-
je plats i mätningen som Rådet för 
främjande av kommunala analy-
ser, RKA, årligen genomför. Mät-
ningen visar antalet personal som 
hemtjänsttagarna möter under 
en tvåveckorsperiod. I Tyresö är 
möter hemtjänstkunderna nio 
personer från personalen under 
två veckor vilket är två fler än i de 
kommuner som placerar sig först 
i undersökningen.

– Tyresös kommunala hem-
tjänstpersonal kan verkligen känna 
sig nöjda över denna jämförelse 
som sträcker sig över hela landet, 
säger Susann Ronström (S).

ooo

Vaccination mot 
säsongsinfluensa
VACCIN Från och med 9 november 
och fram till 28 februari erbjuds 
kostnadsfri vaccination till perso-
ner som är 65 år eller äldre, är gra-
vida eller har en kronisk sjukdom 
som ökar risken för att bli allvar-
ligt sjuk av influensan.

ooo

Stigande 
boendepriser i 
Tyresö
BOENDE Under de senaste 3 måna-
derna har priserna på bostadsrät-
ter ökat med 7 procent i Tyresö, 
de senaste 12 månaderna har pri-
serna ökat med 8,9 procent. För 
villor har priserna också ökat. De 
senaste 3 månaderna har priset 
på villor ökar med 4,1 procent i 
Tyresö, de senaste 12 månaderna 
är ökningen 17,8 procent.

ooo

Vill du veta mer 
om ungdomar och 
droger?
DROGER Föräldrar, bonusföräl-
drar och andra intresserade är 
välkomna till MiniMarias infor-
mationskväll i Bollmoradalens 
kyrkas lokaler den 8 december 
17.30–19.00. Föranmälan gäller.

ooo

BRO I slutet av 2019 utsågs en 
vinnare i vem som ska bygga en 
bro över Nyforsviken, mellan Alby 
och Tyresta naturreservat. Nu 
har snart två år gått och den 21 
oktober inleddes bygget med ett 
första spadtag av Mats Lindblom 
(L), vice ordförande i kommun-
styrelsen. Målet är att bron ska 
stå klar till våren 2022.

PEAB är entreprenören som av 
uppdrag från Tyresö kommun 
kommer att utföra arbetet. Byg-
gandet kommer ske i känslig 
natur, men för att undvika skador 
på vardera sidor kommer entre-
prenören att bygga bron från vatt-
net, med hjälp av en pråm. Gim-
merstabadet kommer att vara 
sjösättningsplats för pråmen och 
för lastning av material, vilket 
innebär att transporter av mate-
rial görs genom Gimmersta.

Tack vare att arbetet utförs på 
vattnet kommer bygget inte bli 
väldigt märkbart för besökare av 

Alby respektive Tyresta, förutom 
om man via skogen närmar sig 
platsen från bron. Bron kommer 
att vara av modellen hängbro, 

av typen stressed-ribbon, vilket 
innebär att den har betongele-
ment som fästs i klippan med ber-
gankare.

Träspänger ska leda fram till 
bron på båda sidorna, som främst 
är anpassad för fotgängare.

ooo

HÄST Under flera år har frågan 
om ett nytt stall diskuterats och 
utretts av Tyresö kommun. Med 
stor glädje togs den 8 oktober 
det första spadtaget till Fårdalas 
nya stall. Arbetet kommer att 
pågå under ett år och stallet 
beräknas preliminärt vara inflyt-
tat i oktober 2022.

För Tyresö ryttarförening, som 
är en av Stockholmsregionens 
största ryttarföreningar med ett 
besökssnitt av omkring 500 elever 
i veckan och flera hundra i kö, har 
byggstarten varit efterlängtad. 
Under flera år har man efterfrågat 
ett nytt stall som ska kunna erbju-
da bättre lokaler både för fören-
ingens medlemmar och även för 
hästarna. Det nuvarande stallet 
uppfyller inte dagens djurskydds-
krav och är inte heller godkänt av 
arbetsmiljöskäl.

Flera förbättringar
Det nya stallet kommer att ha 
bland annat boxplatser för häs-
tarna och ett anpassat golv som 
är bättre för djuren. Byggnaden 
kommer också ha bättre utrym-
men för personal och elever med 
bland annat ett uppvärmt omkläd-
ningsrum.

Håkan Boman, ordförande 
Tyresö Ryttarförening:

– Vi är jätteglada för att bygget 
av ett nytt stall äntligen har kom-
mit i gång så att våra hästar, vår 
personal och våra medlemmar änt-
ligen kan få en bra miljö att jobba 
och vistas i. Vi ser det nya stallet 
som ett första steg på vägen till en 
modern ridanläggning i Tyresö

Bygget är igång
Det framtida stallet kommet att 
ligga strax intill det befintliga stal-
let och ridhuset. Det gamla stallet 

rivs när det nya står klart i okto-
ber 2022.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande, är glad 
över att byggnationen äntligen är 
igång:

– Äntligen sätter vi spaden i 
marken och jag vill tacka Tyresö 
ryttarförening för ett bra sam-
arbete. Vi är glada över att äntli-
gen kunna erbjuda en av Tyresös 
mest populära föreningar mer 
ändamålsenliga lokaler som kom-
mer vara till nytta för många barn 
och ungdomar och bättre för häs-
tarna.

2019 sa kommunfullmäktige 
ja till att stallet fick byggas till en 
kostnad av 48 miljoner kronor

ooo

NYHETER

Spaden i marken för 
Fårdalas nya stall

Anita Mattsson på hästen Mikka. T.v. Cecilia Alm styrelseledamot, t.h. Sara Spånt, v. ordf.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Här kommer snart ett nytt stall stå. När det är färdigt rivs det gamla.  
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bygget av bron över Nyforsviken påbörjat

Visionsbild för bron, sett från Alby. ILLUSTRATION: GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
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Viyan Mohammed klipper håret på Monserrat García, båda frisörelever på Tyresö gymnasium. FOTO: TYRESÖ NYHETER

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

Tyresö gymnasium ger eleverna 
möjlighet att möta riktiga kunder

Frisör-, stylist- och fordonsprogrammen på 
Tyresö gymnasium tar de alla emot riktiga 
kunder. Alla som vill klippa sig, fixa sina nag-
lar eller bilar kan boka tid hos eleverna på 
dessa program. Tyresö Nyheter fick möjlighe-
ten att komma upp till frisöreleverna när de 
skulle ha haft kundmottagning.

– Det är en jättebra möjlighet 
inför att man sedan kommer att 
möta kunder ute i arbetslivet, 
säger Monserrat García, frisör-
elev. Man måste träna på att prata 
med kunder och ta hand om dom.

– Det är otroligt, tiden går så 
snabbt för att det är så roligt, fyl-
ler Viyan Mohammed, frisörelev. 
Alla vill ha olika saker. Vi färgar, 
slingar, klipper och stylar och det 
är så himla roligt och verkligen ett 
bra sätt att träna.

Frisörsalong med lärare
Man bokar tid genom att höra av 
sig till frisörläraren Linda Als-
berg, men eleverna kan också 
boka in egna kunder i det bok-
ningssystem de har i telefonerna. 
Det fungerar som en vanlig frisör-
salong men lärare är närvarande 
och kan guida och se till att det 
blir bra, man får också räkna med 
något längre tid än på en vanlig 
salong.

– Den erfarenhet det ger är jät-
tevärdefull för eleverna, säger 
Linda Alsberg. De kan boka sina 

egna kunder i sina telefoner och 
får träna på att boka och bemöta 
kunder samtidigt som de får öva 
på de färdigheter som krävs för 
att bli stylist.

– Här på Tyresö gymnasium 
står vi också för kostnaden för 
halvgesällen, berättar Linda. Så 
att eleverna får sin frisörlicens 
och sedan kan ta gesällen när de 
har gjort sina timmar ute i arbets-
livet.

Vill driva eget
Drömmen för eleverna är att efter 
att de gjort provet för gesällbrevet 
kunna driva sina egna salonger.

– Här på Tyresö gymnasium 
får vi verkligen möjlighet att lära 
oss praktisk, berättar Viyan. Det 
är mycket praktiska övningar, 
särskilt i trean. Sedan ska man 
jobba 2 000 timmar för att kunna 
ta gesällbrevet.

– Sedan är drömmen att skapa 
sin egen salong, fyller Monserrat 
i. Det vore kul att driva sitt eget 
företag på en egen salong.

ooo

Arbetsskor till personalen  
på fritidshem och förskolor

Kameraövervakning kan utökas 
till fler kommunala fastigheter

ARBETSMILJÖ Hösten 2021 ges 
personal inom fritidshem och 
förskolor arbetsskor för utomhus-
bruk. Sedan tidigare är arbets-
kläder för utomhusbruk inköpta 
till samma personalgrupper. 
Inköpen är en riktad satsning 
som det politiska styret gör.

Klara Watmani (S), tillträdande 
ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden, förklarar vidare:

– Det här är en viktig arbetsmil-
jöfråga. En stor del av våra med-
arbetares arbetstid sker utomhus 
och de ska varken behöva slita på 
sina egna kläder och skor eller 
begränsas från att vara ute med 
barnen, för att de saknar lämp-
liga alternativ. Detta är ett led i 
att Tyresö kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Sedan tidigare har personalen 
inom fritidshemmen och försko-
lorna fått arbetskläder för utom-
husbruk i en politisk satsning. 
Nu går det politiska styret vidare 
med inköp av skor. Inköpen görs 
under hösten 2021.

ooo

SÄKERHET I slutet på augusti 
gav kommunstyrelsen kommundi-
rektören i uppdrag att utreda om 
kameraövervakningen ska byg-
gas ut till att omfatta samtliga 
kommunalt ägda förskolor, skolor 
och fritidsgårdar i Tyresö.

Sedan tidigare har kommunen 
övervakningskameror på samt-
liga kommunala högstadieskolor 
och enstaka låg-och mellansta-
dieskolor samt enstaka förskolor. 
Dessa kameror fungerar som ett 
tillägg till de inbrottslarm och 
brandlarm som finns och larmar 
förebyggande när något sker i 
anslutning till fastigheterna.

Syftet med den utökade kame-
raövervakningen är främst att 
skydda fastigheter mot skade-
görelse som inbrott, klotter och 
övrig förstörelse. Kamerorna ger 
även möjlighet att reaktivt ge 
en bredare bild av förloppen vid 
eventuell händelse i kamerans 
upptagningsområde. Detta gör 
att vid en eventuell brottsutred-
ning kan kommunen vara polisen 
behjälplig med inspelat material.

Godkänns förslaget kommer 
kamerorna att sätta upp utmed 
fastighetens fasad och endast 
övervaka 1–2 meter ut från fasa-
den.

Rita Wahlström vid Tyresö skola när fritidspersonalen fått nya 
arbetskläder . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Övervakningskamera på Granängsringen. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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SKOLLOKALER Under våren har 
ett arbete pågått för att kartläg-
ga vilka behov som finns. Målet 
är att skapa inomhusmiljöer som 
kan hjälpa barnen i deras lärande 
och utveckling.

Inom förskolan kommer fokus 
ligga investeringar som kan mins-
ka ljudvolymerna inomhus och att 
förbättra belysningen. Grundsko-
lorna kommer att få inventarier, 
uppfräschning, förbättrad arbets-
miljö vad gäller ljud och ljus samt 

förbättrade ljud- och bildsystem i 
undervisningssalar samt insatser 
i matsalen.

– När vi tog över styret i kom-
munen visste vi att det var en stor 
skillnad mellan de olika försko-
lorna och skolorna i kommunen, 
säger Jannice Rockstroh (S), 
ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden. Många lokaler 
var slitna med trasiga möbler och 
inomhusmiljöer. De får sig nu 
ett rejält lyft och precis som i år 
riktar vi i 20 miljoner nästa år för 

att bland annat laga hål i väggar, 
måla om, se till att alla matsalar 
har tysta matsalsmöbler, köper 
in hjälpmedel till skolor, byter ut 
kemikaliefarlig inredning.

– Tyresös barn och elever ska 
vistas i giftfria förskolor och sko-
lor, säger Klara Watmani (S), till-
trädande ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. Det är en 
oerhört viktig politisk ambition 
att skyndsamt minska de farliga 
kemikalier som finns i barnens 
vardag, varför vi tillför medel för 

att nå ambitionen genom utfas-
ning av skadliga ämnen och att 
höja kompetensen inom området.

– Hur det ser ut i klassrummen 
är en central del för undervisning-
en, säger Klara Watmani. Därför 
gör vi nu stora satsningar för att 
dels rusta inomhusmiljöer, klass-
rum och matsalar.

Totalt uppgår satsningen till 80 
mnkr uppdelat på 20 mnkr per år 
under fyra år. För år 2021 finns ett 
investeringsanslag om 20 mnkr.

ooo

MAT I hållbarhetsutskottet den 
20 oktober beslutades att anta 
en ny måltidspolicy för kommu-
nens verksamheter. Syftet med 
policyn är att säkerställa en hög 
och jämn nivå på måltider i alla 
kommunala verksamheter.

I policyn utgår man från tre grund-
principer som ska garantera den 
höga nivån.

Den första principen är att mål-
tiderna ska vara goda, säkra och 
näringsrika. Detta innebär bland 
att kommunen ska följa livsmed-
elsverkets rekommendationer för 
respektive målgrupp, att maten 
ska lagas från grunden och att 
den kulinariska kvalitén ska vara  
hög.

Den andra principen gäller att 
måltiderna verksamheterna ska 
bidra till en lustfylld stund i en 
trivsam omgivning, vilket bland 
annat innebär att barn och äldre 
i verksamheterna ska kunna 
avnjuta sin måltid i en lugn, trygg 
och trivsam miljö med möjlighet 
till social interaktion och gemen-
skap.

Den tredje huvudprincipen är 
att måltiderna ska vara hållbara. 
Detta innebär att måltiderna ska 

göras med minsta möjliga miljö-
påverkan, svenskt kött ska väljas 
i möjligaste mån och att andelen 

ekologiska matvaror ska vara 
minst 60 procent till år 2030.

ooo

Beslut denna månad
Kommunstyrelsen förväntas fatta 
beslut om vägen framåt under 
novembersammanträdet.

ooo

Viyan Mohammed klipper håret på Monserrat García, båda frisörelever på Tyresö gymnasium. FOTO: TYRESÖ NYHETER

NYHETER

Tyresö gymnasium ger eleverna 
möjlighet att möta riktiga kunder

Kameraövervakning kan utökas 
till fler kommunala fastigheter

Övervakningskamera på Granängsringen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stor satsning på 
renovering av skollokaler

Godare, trevligare och mer hållbar mat 
i kommunens verksamheter

Strandskolan i Trådgårdsstaden i Tyresöstrand byggdes på 1990-talet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skolköket på Stimmets skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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VÅRD Förlossningsvården i länet 
i fokus när oppositionen kallade 
till ett extra regionstyrelsemöte. 
Problemen hopar sig när fler och 
fler barnmorskor säger upp sig. 
Socialdemokraterna i regionen, 
som kallade till mötet, menar 
att det behövs mer pengar än de 
som Moderaterna var beredd att 
tillskjuta för att säkerställa vår-
den. En uppfattning som delas av 
förvaltningen.

Hej där Aida Hadžialić. Många 
pratar om förlossningsvården 
nu. Varför då?
– Det råder kris på BB. I grunden 
handlar det om att förlossnings-
vården blivit underfinansierad 
i åratal. Detta trots att vi är Sve-
riges rikaste region. Situationen 
har länge varit ohållbar.

– Över hundra barnmorskor 
har nu valt att sluta. Vissa av dem 
i direkt protest mot hur Region 
Stockholm valt att behandla 
deras yrkesgrupp. Det är lätt att 
förstå dem. Många av dem vägrar 
nu dra tillbaka sina uppsägningar 
tills den styrande majoriteten 
lyssnar på deras krav.

– Socialdemokraterna valde 
därför att kalla till ett extrainsatt 
regionstyrelsemöte för att mer 
resurser skulle tillsättas. Den 
moderatledda regionledningen 
med finansregionrådet Iréne Sve-
nonius i spetsen valde delvis att 
lyssna på oss. De tillskjuter nu 
148,5 miljoner kronor om året. Ett 
beslut som alltså fattades under 
galgen.

Kommer pengarna räcka?
– Sannolikt inte. Vår bedömning är 
att det krävts 210 miljoner kronor 

för att kunna garantera en barn-
morska per födande. Detta enligt 
vad förvaltningen i Region Stock-
holm själv tidigare har sagt. Sam-
tidigt kommer Moderaterna nästa 
vecka att klubba genom nya bespa-
ringar mot regionens sjukhus. Om 
de fattar detta beslut väntas mas-
siva personalneddragningar.

– Socialdemokraterna kommer 
att fortsätta kräva att det tillsätts 
ordentligt med pengar till sjukhu-
sen. Det är oförsvarligt att region-
ledningen väljer att underfinan-
siera deras verksamheter.

– Varken vårdpersonalen eller 
vi i oppositionen är nöjda med 
läget som det ser ut nu. Det hade 

krävts en ytterligare satsning 
på 440 miljoner kronor till akut-
sjukhusen. Annars kan patient-
säkerheten återigen vara hotad i 
landets rikaste region som Tyresö 
tillhör.

Vad händer nu?
– Det väntas ske stora demonstra-
tioner utanför Landstingshuset 
16 november. Då är det budget-
fullmäktige. Barnmorskorna vill 
givetvis bli lyssnade på. Jag hop-
pas att den moderatledda region-
ledningen går dem ännu mer till 
mötes genom ytterligare förstär-
ka satsningar på förlossningsvår-
den likväl som på sjukhusen.

Nästa år är det val. Hur tror du 
att det kommer att gå?
– Jag tror att medborgarna i 
Region Stockholm har tröttnat på 
hur den här regionen styrs. Deras 
skattepengar används inte som de 
borde utan slösas bort. Min ambi-
tion är att få till ett brett mitten-
samarbete. I det ingår inte Mode-
raterna. I vårt Region Stockholm 
ska inte vårdpersonalen tvingas 
säga upp sig för att politiker ska 
lyssna. Och vårdens pengar ska 
gå till vården. Inte till konsultbo-
lag, svällande byråkrati och olika 
slags marknadsexperiment, säger 
Aida Hadžialić.

ooo

Tyresö har byggt näst flest 
hyresrätter  i stockholmsregionen

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

BOSTAD De senaste fem åren 
har Tyresö kommun färdigställt 
näst mest hyresrätter i Stock-
holmsregionen i förhållande till 
befolkningen, det rapporterar 
Hyresgästföreningens medlems-
tidning Hem&Hyra.

De senaste sex åren har Tyresö 
kommun färdigställt 1 016 hyres-
rätter, vilket motsvarar 21,3 hyres-
rätter per 1 000 invånare. Endast 
Upplands-Bro hade färdigställt 
fler, med 26,8 per 1 000 invånare. 
Sämst i stockholmsregionen är 
Vaxholm, som inte har färdigställt 
en enda hyresrätt under perioden.

Hem&Hyra uppger att bristen 
på bostäder fortsatt är stor i regio-
nen och att det kommer behövas 
runt 20 000 nya bostäder årligen 
de kommande åren, enligt utveck-
lingsplanen för Stockholmsre-
gionen. 2020 byggdes drygt 13 000 
nya bostäder i Stockholms län.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande är stolt 

över att Tyresö tar ansvar för 
bostadsförsörjningen:

– Det är förstås glädjande att 
Tyresö ligger i topp gällande 
byggandet av nya hyresrätter. 
Hyresrätten är ett tryggt boende 
som erbjuder flexibilitet. Men 
vi kan inte luta oss tillbaka, vi 
behöver fortsätta att ta ansvar för 
att gamla och nya tyresöbor har 
behov av bostad både idag och 
imorgon. Och vi kommer även 
fortsättningsvis att vilja ha en 
kommun med blandade upplå-
telseformer, så både hyresrätter, 
bostadsrätter och småhus är vik-
tiga tillskott. Vi vill inte att någon 
ska tvingas flytta från Tyresö för 
att de inte kan hitta sitt drömbo-
ende här. Även för våra företaga-
re är det avgörande med tillgång 
till bostäder i kommunen för att 
kunna rekrytera.

Tyresö är också en av de få 
kommuner som har byggt fler 
hyresrätter än bostadsrätter.

ooo Anita Mattsson (S) är stolt över att Tyresö tar ansvar för bostadsförsörjningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Regionens underfinansierade 
förlossningsvård är i kris

Aida Hadžialić, regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.  FOTO: S-KANSLIET

Nu kan du låna en 
digital fixare av 
kommunen
STÖD Tyresö kommun har startat 
en ny tjänst – digital fixare – som 
via telefonrådgivning, hembesök 
eller på fixarmottagningen kan 
hjälpa till med till exempel mobil-
telefonen, wifi, ladda ner appar 
eller e-post som krånglar. Tjäns-
ten riktar sig till äldre över 65 år 
eller yngre med ett biståndsbeslut 
från kommunen.

ooo

Tyresö föreslås 
få ambulerande 
återbruksbil
MILJÖ Som ett komplement till 
kretsloppscentralen föreslås Tyre-
sö få en ambulerande återbruks-
bil. Tanken är att bilen ska besöka 
kommunen vid några tillfällen 
varje år för att underlätta för boen-
de att öka återanvändandet och 
servicen. Boende ska då kunna 
lämna in saker som kan återbru-
kas där återbruksbilen stannar.

ooo

Ny ordförande i 
byggnadsnämnden
POLITIK Mari Schaub-Iggström 
(S) har valts till ny ordförande i 
byggnadsnämnden efter Lennart 
Jönsson (S) som lämnar sitt upp-
drag.

– Att bli ordförande för bygg-
nadsnämnden i Tyresö är spän-
nande och utmanande. Jag hop-
pas kunna bidra till att göra vår 
kommun ännu bättre. Vi behöver 
en snabbare bygglovshantering 
och en mer omfattande tillsyns-
verksamhet. Sedan 1995 har jag 
bott i Tyresö som jag verkligen 
älskar, säger Schaub-Iggström (S) 
i ett meddelande från Socialde-
mokraterna i Tyresö.

ooo

10  NOVEMBER 2021



KULTUR/NÖJE

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

Vinrankan
Området innehåller några av 
Tyresö bostäders äldsta hus. 
Vinrankan ligger längs Ven-
delsövägen mellan Södergår-
den och Kumla skola. De första 
husen byggdes under 1940-talet 
och de nyaste tillkom under 
1990-talet. En spännande 
blandning av äldre och yngre 
hus är typiskt för kvarteret, 
som ligger i ett villaområde 
med omväxlande bebyggelse. 
Man kan säga att det ger boen-
det en alldeles egen karaktär. 
Trädgårdar och grönområden 
gör det särskilt levande. Här 
finns inte heller så mycket bil-
trafik som stör. En liten bit bort 
ligger Trollbäckens centrum 
med service och flera butiker.

Byggår 1949, 1983 och 1998
Upplåtelseform Hyresrätt
Antal hus 6 eller 10 beroende  
 på hur man räknar
Antal bostäder 52 äldre 
 40 yngre

Årets kulturstipendiat ställer ut
Sofi Lardner Häggström är bosatt 
och verksam i Tyresö där hon 
även har sin ateljé. Hon arbetar 
med måleri, skulpturala objekt 
och videoverk. Med utgångspunkt 
från historiska företeelser, platser 
och objekt undersöker hon tid, 
historia och det okända. 

Nu finns möjlighet att se hen-
nes verk på Tyresö konsthall i 
Tyresö centrum. Utställningen 
”Shine like gloss” pågår till och 
med 28 november och är ett sam-
arbete mellan Tyresö konstfören-
ing och Tyresö kommun.

– I serien The Vessel har jag 
utgått från kvinnliga dräkter och 
kopplingen mellan kläder, krop-
par och måleri som färg och 

rum, berättar Sofi. Motiven till 
målningarna är inspirerade av 
tillskärningsmönster för kvinn-
liga klädesplagg från 1800-tal och 
tidigt 1900-tal. Min måleriprocess 
är experimenterande och jag prö-
var mig fram både i färger, former 
och material. Skrynkliga tyger 
med råa kanter kontrasteras mot 
målningar med pastellfärger, 
bladguld, glitter och sammet.

Sofi är utbildad på Konsthög-
skolan i Göteborg och har med-
verkat vid flera utställningar både 
i Sverige och utomlands. Hon är 
även verksam som lärare samt 
arbetar som konstpedagog på 
Fullersta gårds konsthall.

ooo

Konstnären Sofi Lardner Häggström. FOTO: SOFI LARDNER HÄGGSTRÖMThe Vessel XVI.The Vessel V.The Vessel II.

Sign of Times III 
Checkered.

Sign of the Times 
(Rainbow).

KONST I våras mottog Sofi Lardner Häggström Tyresö kommuns kul-
turstipendium. Nu kan tyresöborna ta del av några av hennes verk. 
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LITTERATUR De senaste åren 
har fler och fler intressanta 
författare poppat upp i Tyresö. 
Tyresö Nyheter har tidigare pre-
senterat flera av författarna. Hur 
får tyresöborna tillgång till tyre-
sölitteraturen?

På Tyresö bokhandel i Tyresö 
centrum finns Louise Amun-
der som har placerat en så kall-
lad tyresöhylla redan vid entrén 
med rekommendationer och tips 
om aktuella författare från kom-
munen. Det här är bra och infor-
mativt, och här finns bland annat 
Anette Nybergs bok Som om ing-
enting har hänt. På hyllan trängs 
många tyresöförfattare. Kända 
som okända.

– Ibland kommer någon in och 
berättar att de skrivit en bok och 
undrar om vi kan ha den i butiken. 
Då låter vi dem sälja på kommis-
sion, det tjänar alla på, säger Lou-
ise Amunder.

Något som också är uppskattat 
är Louises rekommendationer till 
kunderna.

– Jag får mycket feedback via 
sociala medier när jag lägger upp 
en bok och det är ju jättekul.

Vilken roman är det som säljer 
bästa av tyresöförfattarna?
– Det är Linda Ståhls roman Syn-
daren ska vakna. Och det med 
rätta den är ett mästerverk.

På biblioteket visar Anita Lind-
qvist tyresösamlingen som finns i 
utanför studierummen. Här finns 

mängder av böcker om Tyresös 
historia men även ett par skönlit-
terära böcker av Josefine Roos 
och Roland Schütt. Tyngdpunkten 
ligger dock på historiska böcker.

Vid entrén finns också en hylla 
med tyresölitteratur. Där tronar 
det senaste årets bestseller, Tyre-
sö torp och gårdar av Göran Mag-
nusson och Anders Brundin.

– Numera finns ju även skyltar 
ute i skogarna vid de olika torpen 
så det är väldigt inspirerande, 
säger Anita Lindqvist.

Biblioteket har inte någon 
egen hylla med bara skönlitte-
rära böcker av tyresöförfattare. 
Hyllan är lite blandad med histo-
riska, skönlitterära och rena fack-
böcker.

Summa summarum blir väl att 
biblioteket har ett bredare mate-
rial när det gäller fackböcker och 
historiska skrifter medan bokhan-
deln har ett klart fokus på skönlit-
teraturen och en mer extravagant 
skyltning.
Niklas Wennergren

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40
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Plötsligt var den här – den obegripliga pandemin. Våra liv 
ändrades över en natt. Rädslan kröp in i våra ådror och 
gjorde vissa av oss passiva, skräckslagna. Andra trodde att 

det var snabbt övergående, och sa att det mest var ekonomin som 
skulle påverkas. Relationer utmanades när vi såg olika på risker 

och situationer. Vissa demon-
strerade mot stränga corona-
restriktioner. Vissa påstod att 
det fanns en underliggande plan 
om någonting större, att sam-
hället ville styra människorna. 
Efter ett drygt år fyllt av ändrade 
planer, modifierade traditioner, 
begränsat rörelseutrymme: var 
står vi nu? Lättade, att vi över-

levde? Lyckliga, att våra nära finns kvar? Eller, i sorg för att vi 
mist någon kär?

Och det är ju inte över än? Nya varianter av viruset dyker upp, 
oro om hur vaccinet påverkar finns kvar – i alla fall hos vissa av 
oss.

En reflektion jag gjorde är att vi kollegor som var kvar på 
arbetsplatsen, vi blev än mer sammansvetsade. Vi kom varandra 
närmre. En närhet, där vi tog humorn till hjälp, för att orka med 
det tuffa, det ovissa. Vi gick längre med våra skämt, än vad vi 
hade gjort annars. Vi månade om varann och såg varandra i ett 
helt nytt sken. Vi förstod att allt vi vet är här och nu. Om morgon-
dagen vet vi inget. Att vi var kollegor som befann sig i samma sits, 
var där på samma premisser, var trösterikt.

Nu blickar vi framåt. De flesta har vaccinerat sig och därmed 
känner vi oss skyddade. Successivt går allt tillbaka till det nor-
mala. Eller? Larm om en tredje eller en fjärde våg når oss, men vi 
slår ifrån oss risken. ”Nu är jag ju vaccinerad”, ”inte drabbar det 
mig” tänker vi. Jag tror att det är ett djupt mänskligt behov att tro, 
att tänka bort faror. I alla fall vet jag att rädslan som lamslog mig 
i början av pandemin, inte var konstruktiv, inte ledde mig framåt 
i mitt liv. Vissa menar också att rädsla gör oss mer mottagliga för 
sjukdom.

Vi har genomlidit en lång period där vi fått avstå kontakter 
med våra äldre, med vänner, med jobbarkompisar. Den ofrivil-
liga isoleringen har påverkat oss olika djupt. Vissa har tyckt om 
att tempot minskat, att sitta hemma och jobba, medan andra har 
känt sig ensamma och saknat gemenskapen på arbetsplatsen.

Oavsett hur vi har tagit oss igenom den här perioden så har 
den inneburit en ovanlig och oväntad paus. Vi har fått ompröva 
våra värderingar, syna dem i sömmarna: var står jag egentligen 
i den här frågan? Ska jag avboka mitt restaurangbesök för att 
fokusera på min familjs hälsa och välmående? Eller ska jag vara 
spontan och tillfredsställa mina egna behov? Jag tänker att några 
som måste haft det svårast måste vara de som lever ensamma, 
som inte kunnat ta del av sitt vanliga sociala sammanhang. Och 
förstås de som förlorat någon närstående. Att ett virus från en 
avlägsen del av världen skulle dyka upp här hos oss var vi ju 
inte förberedda på. Än mindre att det skulle vara livshotande för 
några av oss. Kanske är vaksamhet och en viss osäkerhet någon-
ting vi måste lära oss att leva med framöver. Viruset kanske aldrig 
riktigt lämnar oss?
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Var är vi efter 
pandemin ?

Ursula Rundin, utbildad journalist och tyresöbo 
sedan 20 år. Ursulas stora intresse för män-
niskor och det mänskliga mötet, kombinerat 
med hennes nyfikenhet, gör att hon gärna 
berättar om det vardagliga livet i Tyresö.

”Efter ett drygt år 
fyllt av ändrade 
planer, modifierade 
traditioner, begränsat 
rörelseutrymme:  
var står vi nu?”

Biblioteket i Bollmora har en stor tyresösektion inne vid läsesalen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Louise Amunder på Tyresö Bokhandel skyltar mer än gärna med lokala författare. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hur exponeras våra 
lokala författare?
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TYRESÖ GYMNASIUMS AULA 

SÖNDAG 19 DECEMBER kl. 16.00 

Mer info och biljetter: 
www.platsbokning.se eller hos Direkten i Tyresö C 

frågor maila info@grandermedia.com 

. .. ·: . -���::J\(1, ·_-rf_��j- ,··.-� 

S-kvinnor bjuder in till en öppen föreläsning tillsammans  
med Tyresö kvinno- och tjejjour på temat:

Hur normaliseras våld i nära relation?

Varmt välkommen till en föreläsning med Anna-Maria och 
Frida från Tyresö kvinno- och tjejjour som ger en inblick 
i hur normaliseringsprocessen ser ut och hur den får 
kvinnor att stanna kvar i destruktiva relationer.

När: den 29 november, kl 19.00–21.00

Var: Stimmets matsal

KULTUR/NÖJE

Annas konst säljer

Vi hade stämt möte en dag efter 
att hon slutat jobbet men hon 
orkade inte, så vi väntade några 
dagar med att ses. När hon nu 
sitter framför mig på Sur & Deg 
i Tyresö centrum känns hon pigg 
och alert, även fast hon är något 
sen.

– Jag har glömt bort hur dåligt 
tränad jag är efter sjukdomen. 
Jag orkar knappt gå så här långt 
längre, ler hon ursäktande.

Att hon sedan några år tillbaka 
är Tyresös mest säljande konstnär 
gör också att sjukdomen kommer 
väldigt olägligt. Innan hon drab-

bades av covid sålde hon tavlor i 
parti och minut. Så många att när 
hon ringde Skatteverket för att 
fråga om momsreglerna så gratu-
lerade de henne. Det är tydligen 
inte så vanligt att konstnärer pas-
serar momsgränsen.

För ett par år sedan berättade 
hon för mig att hon skulle få hänga 
sina tavlor på Farbror Nikos café 
& galleri på Södermalm. Tre av 
tavlorna såldes och helt plötsligt 
fanns det en efterfrågan och bol-
len var så att säga i rullning.

Vad är det som inspirerar dig 
när du målar?
– Färg är viktigt för mig, till och 
med viktigare än själva motivet. 
När jag tar fram en helt tom can-
vasduk vet jag aldrig hur det kom-
mer att sluta, bilder dyker upp 
allt eftersom beroende på tankar, 
minnen och sinnesmod. Jag avslu-
tar alltid med att hänga upp tavlan 
på väggen hemma. Då ser jag vad 
som behöver justeras eller om en 
ytterligare färg behöver läggas till 
så inte motivet känns ”platt”.

Hennes tavlor kan beskrivas 
som en bombastisk explosion av 
blommor, färger, ängar och him-
lar. Som en symfoni av Joseph 
Hayden som plötsligt fått stor-
hetsvansinne ungefär. Om Annas 
målningar är storslagna så har 

hon själv en ytterst modest fram-
toning. Född och uppvuxen i Åmål 
i Dalsland fick hon som liten följa 
med mamma Siv, som också hon 
var konstnär, på utställningar.

– Hon tog även med mig till 
vackra kyrkor och trädgårdspar-
ker. Hennes målningar bestod av 
mycket färg så jag har nog blivit 
influerad av henne.

Det är inte enbart färger som 
inspirerar Anna till dessa vackra 
målningar.

– Mina målningar är också ofta 
en tolkning av barndomen och 
platser jag besökt. Ibland även 
platser jag vill besöka. Som alla 
vackra trädgårdar och parker 
runt om i världen. 

När jag var liten så var helg-
nöjena att åka med mormor och 
morfar ut i naturen med bilen, vi 
hade alltid med mackor och chok-
laddryck i termos och valde en 
mysig plats mitt i naturen, många 
av mina motiv kommer just från 
dessa minnen.

Det är inte enbart i Sverige som 
hennes tavlor säljs. Eftersom hon 
döper sina tavlor på italienska 
så säljer hon många av dem dit. 
Norge, Danmark och Nederlän-
derna är de länder där hennes 
konst säljer bäst, och en tavla har 
till och med letat sig över till USA.

– Jag har fått jättemycket hjälp 

från konst.se och från inzpero.se 
som säljer mina tavlor som pos-
ters. Utan dem hade det fortfaran-
de varit en fritidssysselsättning.

Numera målar hon enbart på 
söndagar, för att spara på kraf-
terna och blir fri från sin sjukdom.

När du blir frisk och kry, vad ska 
du göra då?
– Jag tänker att jag vill prova stå 
upp komik, säger hon utan att 
blinka.

Först tänker jag att människan 
är tokig, men vid närmare efter-
tanke så låter även detta logiskt 
för nu är det inte bara Annas pep-
parkakor som säljs världen över. 
Även Annas konst går på export.
Niklas Wennergren

Anna Brandt framför en av sina storslagna tavlor. FOTO: ANNA BRANDT

TAVLOR Att få till ett möte med Anna Brandt är inte det enklaste. 
Inte så att hon är svårfångad på något sätt, men hon lider av postco-
vid, något som gör att hon ofta känner sig trött.

Annas konst. FOTO: ANNA BRANDT
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

BOKSTAVSMONSTRET
19/11, 16.00–16.40, Biblioteket i 
Tyresö centrum. En nyskriven musik-
teater för hela familjen med Teater 
Najkit. En interaktiv, rolig och lagom 
spännande musikalisk föreställning 
om vikten av det skrivna ordet. För 
barn 2–9 år med familj. Arr: Tyresö 
kommun. Biljetter: Gratis men för-
anmälan på tyreso.se/biljetter

EN SVENSK UNICABOX
20/11, 13.00–14.00, Biblioteket 
i Tyresö centrum. Sveriges historia 
har präglats starkt av invandrare. I 
Tyresö har vi bland annat Willem de 
Besche, Arnoldt Schlodt och Daniel 
Young. Författaren Anders Johnson 
kommer att berätta om invandrare 
som skapat varumärken som Abba, 
Cloetta, Felix, Findus, och Tretorn. 
Arr: Tyresö kommun Biljetter: Gra-
tis men föranmälan på tyreso.se/
biljetter

DISCGOLFTÄVLING
21/11, 9.00–16.30, Tyresö 
Discgolfbana Alby friluftsområde. 
Välkomna till Höstdubbeln 2021! 
En discgolftävling som spelas i for-
matet par-golf. Båda varven spelas 
bestshot. Klasserna är Avancerad, 
Nybörjare och Mixed. Arr: Discgolf 
Stockholm Biljetter: Kontakt: Victor 
Nyhuus, 073-5083270, victor@disc-
golfstockholm.se

JULMARKNAD PÅ LILLA TYRESÖ
27–28/11, 11.00–17.00, after 
market 17.00–19.00, Lilla Tyresö, 
Prinsvillan. Den traditionella Jul-
marknaden på Lilla Tyresö och 
Prinsvillan återkommer. Nya Prinsvil-
lan kommer också att invigas kl. 
11.00 den 27:e. Arr: Tyresö försam-
ling. Biljetter: Fri entré

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Klättrar för klimatet

Pierre Näsman, Tyresöradios nya program-
makare, träffar Carina Ahlqvist som klättrar 
berg på världens tak i samarbete med NASA 
och European Space Agencys för att bidra 
till forskning om klimatförändringar. Carina 
tar med lyssnarna på klättringen av ett 8 000 
meter högt berg och ger perspektiv inom 
klimatforskning längs klättringen och gör 
en stark uppmaning till världens ledare vid 
klimatmötet COP26 mötet att ta sitt ansvar.

Anders Tunevi 
minns sina föräldrar

Anders Tunevis föräldrar Gunnar och Anna-
Lisa Tunevi var två kända profiler i Bollmora 
och Tyresös historia. Ann Sandin-Lindgren 
ställer frågor om vad Anders minns om när 
hans far var med och byggde upp Bollmora. 
Om hans mors lärargärning och om hur Anders 
egen uppväxt var i den växande kommunen 
med två upptagna föräldrar.

Guldet till  
Nicke Linddroth

Lördagen den 30 oktober 2021 vann Niklas 
Lindroth guld i tävlingen ”Sveriges starkaste 
man u80”. Inte nog med det så satte han även 
svenskt rekord i cirkushantel! Tyresöradion 
grattar naturligtvis honom till vinsten och utö-
ver det pratar vi om bakgrund, kost, träning 
och vila. Lyssna, gläds och låt dig inspireras av 
Nicke som är uppväxt i Krusboda! Reporter: 
Pierre Näsman.

Handla direkt från 
producenterna

Varannan måndag klockan 17–17.30 så samlas 
lokala matproducenter på stora parkeringen 
nedanför ICA i Tyresö centrum och erbjuder 
sina varor. Rekoringen är en möjlighet för alla 
att beställa närproducerad mat direkt av pro-
ducenterna via FB-gruppen Reko Tyresö. Här 
finns allt från grönsaker, sylt, kaffe, svamp till 
kött, korv och pastejer.

Faller en faller alla

I höstmörkret är det lätt att falla både inom-
hus och utomhus. Dr Lena Hjelmérus och Leif 
Bratt diskuterar benskörhet, risk för hand-
ledsfrakturer, kotfrakturer och höftfrakturer. 
Vem får broddar av kommunen och vem får 
gå i Balansskolan? Och när får vi den tredje 
vaccinationssprutan mot covid-19? Mer kan 
man höra i äldre program om benskörhet och 
balansträning.

Bernt minns gamla 
Kumla skola

Bernt Karlsson fortsätter att vandra i sin ung-
doms Trollbäcken i serien ”Bernts vandring”. 
Denna gång går turen från Alléplan till Kumla 
skola där Bernt minns sina lärare och rektor 
Jessie Navin. Han pratar även om Korvlinjen, 
Knivskärar-Jimmy, Villa Flomonto, Ljungs 
bageri, Månglaren och mycket annat. Ann 
Sandin-Lindgren ställer frågorna.

Äntligen börjar man 
tala klarspråk

Redan för 20 år sedan började kriminalinspek-
tör Thomas Martinsson att se en utveckling 
av brott som bara förvärrades. Han menar i 
serien Uppdrag Tyresö att mycket mer resur-
ser måste tillsättas till många fler aktörer för 
att stoppa den grova kriminalitet vi nu har. I 
samtalet med Ann Sandin-Lindgren menar han 
att man måste tala klarspråk om problemen 
för att kunna lösa dem.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Samtal med  
Janne Schaffer

 

Tyresöradions Rick Whittell möter Janne 
Schaffer dagen innan konserten och stipen-
dieutdelning i Bollmoradalens Kyrka den 3 
november. Ett förtroligt samtal om Jannes 
musikliv, musikens själ, Abba, om att vara kän-
dis och mycket mer.
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Kryss nr 7  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
30 november 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2021
1:a: Maria Lundborg, Öringevägen.
2–5: Ewa Alenfalk, Sikvägen.
Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.
Anki Faith-Ell, Björkbacksvägen.
Agneta Lindvall, Sidvallsvägen.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 7” 
och skicka senast 
den 30 november 
2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Liza!
Förra bild gåtan föreställde 
väggen ovanför Coop, sett 
från Tyresö centrums stora 
parkering utåt mot Bollmo-
ravägen. Det hade Liza Illi-
kainen på Bollmoravägen 
lyckades  lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen 
den 14 november.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2021.
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Tyresö Handboll tio år

Den elfte i elfte fyllde Tyresö Handboll tio år. 
Klubben som är en sammanslagning av Tyresö IF, 
HK Tyrold och Tyresö HF har sedan 2011 etable-
rat sig i Allsvenskan både på herr och damsidan 
och har fortsatt med att producera hög-
klassiga spelare till toppklubbarna i Sverige.  
Naturligtvis firades detta med stil på  
Restaurang ALT i Bollmora centrum.

SPORT/FRITID

Lyckat party i 
Tyresöhallen
HANDBOLL Tioårsjubilerande 
Tyresö Handboll firade med att 
bjuda sina medlemmar på tårta 
och två stycken seniormatcher. 
Välregisserat som det var så vann 
man båda. Herrarna besegrade 
Vinslöv med 33–28 medan damer-
na tvålade till Kroppskultur med 
26–20. Damerna ligger nu tvåa i 
serien med en match mindre spe-
lad. Herrlaget är fyra i tabellen 
som haltar en del.

ooo

Tyresö/Hanviken 
imponerar
ISHOCKEY Tyresö/Hanviken fort-
sätter att imponera i Division 1 
Östra. På fredagen såg man till att 
spräcka suveräna serieledarna 
Hudiksvalls förlustnolla, när man 
vann med 4–1 på bortais. Laget är 
inne i en intensiv period där de 
närmaste matcherna blir avgö-
rande om de tar sig till Allettan i 
år igen.

ooo

7-spelsplan på 
Tyresövallen?
PLAN Kommunstyrelsen har 
beslutat att påbörja en utred-
ning av C-plan på Tyresövallen. 
Marken där den gamla C-planen 
med 7-spelsplan och konstfrusen 
isbana för spontanverksamhet låg 
togs i anspråk när den nya ishal-
len började byggas. Tyresö kom-
mun bedömer dock att behovet av 
en 7-spelsplan är stort eftersom 
antalet barn i kommunen väntas 
öka kommande år.

ooo

Upptäck Tyresö 
slott med ny app
APP Stockholms läns museum 
har i samarbete med Tyresö 
kommun och andra kommuner i 
länet tagit fram appen ”upptäck 
historien”. Med appen går det till 
exempel att få en guidad rundtur 
på slottsområdet eller lära sig mer 
om personerna och byggnaderna.

ooo

Nu tänds 
julbelysningen
STÄMNING Fredagen 26 novem-
ber klockan 15 kommer kom-
munstyrelsens ordförande, Anita 
Mattsson (S) högtidligt att tända 
julljusen på Granängstorget till-
sammans med förskolor i områ-
det. Tyresö musikklass kommer 
att bjuda på sång. Julfika finns på 
plats för både barn och vuxna.

ooo

Sveriges första 
kolldioxidneutrala 
äldreboende
KLIMAT Vid nuvarande Bollmora 
vårdcentral bygger Hemsö ett 
vårdboende med cirka 80 platser, 
samt korttidsboende med 12 plat-
ser. Byggnaden kommer bestå av 
sju våningar med underliggande 
p-garage inräknat. Detta är det 
första vårdboende i Sverige som 
kommer att ha netto-noll klimat-
påverkan under byggnadens livs-
längd

ooo

Tyresö Handboll
Bildad: 2011-11-11
Dam- och herrlag i Allsvenskan

45 lag i seriespel

Omsättning cirka 4 miljoner SEK

Klubbfärger: Rött och gult

Medlemmar: Cirka 600 aktiva

Antal lag i seriespel:  
45 ungdomslag och  
5 seniorlag

Högsta placering:  
12:a i Elitserien dam 
2014/15 resp.  
2:a i Herrallsvenskan 
2016/17

Bästa dammålskytt:  
Olivia Svalstedt, 506 mål

Bästa herrmålskytt:  
Mattias Bejbom, 600 mål

Per Frykholm, materialchef herrlaget  

kom med hustrun Christine

Rosie Sunde, arrangemangsgruppen, Pernilla 

Svartbro, funktionär, Pia Karlsson Törnqvist,  

fd spelare i Tyresö HF och landslaget.

Anders Berglund (fd ordförande HK Tyrold), 

Anki Pjons (fd ordförande Tyresö HF), Stefan 

Karlsson (fd legend).

Vinnarlaget i frågesporten, och gladast av alla 

var herrlagets tränare Mathias Bejbom.

Annika Jonsell, vice ordförande 
i Tyresö Handboll och Stefan 
Gimmerborn, ordförande Tyresö 
Handboll, denna gång utan 
mjölk men med slips..

Annika Jonsell blir underhållen av kommun-

styrelsens ordförande Anita Mattsson.

Janne Flinckman (sportchef herr, Mikael Anders-

son (Sportchef dam), Tomas Ericsson (fd tränare 

i herralget).

Fullt hus när Tyresö Handboll höll jubeliumsfest. FOTO: TYRESÖ HANDBOLL

Anders Berglund, fd ordförande i HK Tyrold 
Carina Grossman, funktionär och ständigt 
närvarande .

Marie Pukari, 
entrégruppen – 
Sanna Neuman, 
kassör F10 
– Kerstin Neu-
man, fd styrel-
seledamot samt 
spelare i Tyresö 
HF – Linn Ebb-
vik-Neuman, fd 
styrelseledamot 
samt spelare i 
Tyresö HF.

Kicki Hellgren (fd Tyresö HF-spelare, Sverige 

bästa damhandbollspelare 87/88) Fredrik 

Hellgren (Herrlagsspelare), Tomas Ericsson.
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