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50-åringen fortsätter rapportera
n Det var 1972 som Tyresö Nyheter utkom första gången. Det har 
alltså gått ett halvsekel och tidningen har hela tiden bara rappor
terat det som på något sätt har anknytning till Tyresö. Vi kommer 
att fortsätta bevaka och informera om det som händer inte minst 
viktigt ett valår som detta. Ledare, sid 2

Stenkross, nej tack!
n Vi vill inte ha en stenkross i Skrubbatriangeln. Det finns ett 
sådant förslag som innebär att en miljon ton sten per år under åtta 
år kommer att krossas mindre än 260 meter från bostäder i Tyresö. 
Vi har helt andra ambitioner med området och vill köpa det av 
Stockholm och stoppa planerna. Debatt, sid 4

”Sammantaget 
känner jag mig 
ganska nöjd 
med mitt första 
halvår.”
Carl-Olof Strand, sid 10

Överskott igen
n Förra året gav ett rekord
stort överskott. Över 213 
miljoner blev resultatet vilket 
är nästan 20 miljoner mer än 
förra rekordet som leverera
des 2020. Sid 3

Kommunen 
beredd
n Med anledning av kriget i 
Ukraina behöver kommuner
na planera bland annat för ett 
ökat flyktingmottagande och 
Tyresö är berett.  Sid 5

Hotell och bostäder  
i Bäverbäcken
n I februari beslutade kom
munfullmäktige om detalj
plan nummer 2 i Bäverbäck
en. Den innehåller hotell och 
bostäder. Sid 6

Jämställda löner
n Kommunens lönekartlägg
ning visar att det är jämställ
da löner enligt diskrimine
ringslagen. Sid 7

Andra året i Allettan
n Emil Fürsten berättar om 
Tyresö Hanviken Hockeys 
höjdpunkter och dalar under 
den andra säsongen i All
ettan. Sid 12

Författardagar
n I Tyresö finns det idag en 
rad författare som har rela
tivt stor framgång. Under 
kommunens författadagar 
samlades flera av dem på bib
lioteket och berättade om sitt 
författarskap. Sid 13Nya skolor i Tyresö

n Tyresö behöver över 400 nya 
skolplatser inom tio år. För att 
möta framtidens ökade behov är 
det beslutat att två nya skolor med 
moderna och ändamålsenliga loka-
ler ska byggas. 

– Vi fortsätter att satsa på Tyre-
sös barn och unga, säger barn- och 

utbildningsnämndens ordförande 
Klara Watmani (S). Alla elever 
ska ha de bästa förutsättningarna 
för att lyckas i skolan och därför 
fortsätter vi upprustningen för att 
skapa jämlika förutsättningar för 
Tyresös unga.

Två större skolor ska byggas där 

Njupkärrs och Stimmets skolor lig-
ger idag. En detaljplan för den nya 
skolan vid Njupkärr är antagen och 
förslaget är att den ska ha plats 
för upp till 550 elever. Det är även 
beslutat att Strandskolan ska byg-
gas ut för att ge plats till specialsa-
lar och arbetsrum. Sid 8–9

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) framför Njupkärrs skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Ge en gåva 
som räddar liv.

SWISHA TILL

900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! 
Behoven är stora och fortsätter att öka. 
Våra lokala partner finns på plats och stöttar 
befolkningen. Humanitära insatser pågår och 
fler förbereds. Din gåva behövs!
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Noterat
I år har Tyresö Nyheter varit tyresöbornas 

lokala tidning i femtio år. 1972 när Tyre
sö var en kommun med stor växtvärk, 

landets barnrikaste så började den ges ut. Då 
byggdes nya skolor och förskolor i nästan alla 
kommundelar. Bostadsområden växte fram där 
tidigare sommarstugor fanns.

Tyresö Nyheter har genom årtionden berättat 
om vad som händer lokalt, i kommunen, i för
eningslivet inom idrotten och kulturen. Denna 
ledarsida har kommit med idéer om vad som 
borde förbättras och utvecklas. Under flera år 
drev till exempel ledaren tesen att blockpoliti
ken borde brytas för att ta tillvara goda idéer 
oberoende varifrån de kom. Det blev verklighet 
efter förra valet 2018.

Vid sidan av Tyresö Nyheter har Södernyhe
terna, DN Syd och andra lokala tidningar också 
beskrivit det som hänt i vår kommun. Och tyre
söborna vill läsa om det lokala. Idag finns också 
Mitti Tyresö, som varje vecka berättar och 
erbjuder oss alla en journalistisk bevakning av 
lokalsamhället och en granskning av makten i 
vår kommun.

Lokala medier och det fria ordet är en viktig 
del av vår demokrati. Vi är många som tar det 
fria ordet och möjligheten att publicera sig som 

självklart. Men de senaste veckorna har vi alla 
insett att det inte är självklart.

Det pågående kriget i Ukraina har inte 
lämnat någon oberörd. Ett krig drygt 70 
mil bort från vår gräns. Både på nyheter 
och i sociala medier möts vi av fruktans-
värda bilder. Kriget tvingar människor 
att lämna sina hem och många av dem flyr 
för att överleva.

Vi kan inte annat än att utrycka vår sympati och 
solidaritet med folket i Ukraina. Men vi måste 
också reagera med avsky mot att folkrätten och 
att demokratiska rättigheter bryts. Och att det 
fria ordet hotas genom ryska attacker mot public 
service i landet. Frihet och demokrati får aldrig 
tas för givet. Det är något vi måste värna varje dag 
om det så är genom att rösta eller engagera sig 
i barnens skola eller i det lokala föreningslivet.

I år är det val till riksdag, region och kom
mun. Då är det extra viktigt med fri media som 
del i bevakningen. Tyresö Nyheter har kommit 
ut under ett halvsekel. Vi kommer att fortsätta 
bevaka och berätta för tyresöborna om vad som 
händer.

ooo

Under 50 år har Tyresö Nyheter berättat om det som händer i kommunen. I 
skuggan av storstan blir en lokal press av stort värde för en kommun som 
Tyresö. I en tid av oro som kriget i Ukraina medför blir också värdet av en fri 
press och demokrati tydligt. Det behövs ett oberoende för att bevakningen 
ska bli trovärdig i synnerhet under ett valår som det är i Sverige i år.

När man bläddrar igenom protokoll från kommunens 
olika nämnder, styrelser och utskott slås man av hur ofta 
oppositionspartierna inte deltar i besluten. Det är främst 
Moderater och Sverigedemokrater som inte deltar. Det går 
ju att rösta för eller emot och man kan också ha ett annat 
förslag men att helt och hållet avstå från att besluta verkar 
ju inte klokt. De som röstat på ett parti har väl gjort det för 
att paertiet ska föra fram sina synpunkter. I Tyresö tycks 
oppositionen inte tycka något alls i väldigt många frågor. 
Antingen är man lat, orkar helt enkelt inte sätta sig in i frå
gorna, eller också är det helt slut på egna idéer. Inget av 
alternativen torde vara speciellt tilltalande för väljarna i 
Tyresö. Till hösten är det val igen.

ooo
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 26/4–1/5 2022
Manusstopp 17 april 2022
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Demokrati förutsätter
att pressen är fri

Konst i Tyresö

Konstverket Lekande barn av Eric 
Elfvén finns vid förskolan Sten
kulan i Trollbäcken.  
Verket är från 1968.

Kommunfakta: RAllt fler lärare i Tyresö
Under lång tid kritiserades Tyresö kommun för att satsa alltför lite på skolan. Nu 
har det vänt. Resultaten i Tyresös skolor har ökat de senaste åren. Nu kan vi också 
se en kraftig ökning av antalet lärare i Tyresö kommun. Enligt SCB:s yrkesstatistik 
över boende i en kommun med ett visst yrke så har antalet anställda i kategorin 
grundskolelärare, fritidspedagoger och förskollärare ökat kraftigt i Tyresö kommun. 
Alla jobbar inte i skolor och förskolor i Tyresö och delvis påverkar demografin statis-
tiken, men att det år 2020 fanns nästan 10 procent fler pedagoger än år 2018 är 
bra för Tyresö kommun och för våra barn. Det gör uppenbart skillnad vem som styr 
kommunen.

Antal grundskolelärare, fritidspedagoger och förskollärare i Tyresö

Källa: SCB
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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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Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Rekordstort överskott i 
kommunens ekonomi
FINANS Tyresö kommun lämnar 
2021 bakom sig med rekordstora 
överskott. Resultatet för 2021 
landar i ett överskott på 213,2 
miljoner kronor. Jämfört med 
2020, då kommunen redovisade 
ett överskott på 193,9 miljoner 
kronor, innebär resultatet en för-
bättring på 19,3 miljoner kronor.

Kommunen skriver på sin hemsi
da att det stora överskottet beror 
främst på att intäkter från skatter 
och generella statsbidrag, samt 
intäkter kopplat till exploatering 
är högre än budgeterat.

Kommunstyrelsens ordföran
de, Anita Mattsson (S), är nöjd 
med resultatet:

– Konsekvenserna av pan
demin har fortsatt att påverka 
verksamheterna under 2021. Det 
har varit utmanande och det har 
varit mödosamt för många. Men, 
tack vare skickliga medarbetare 
har vi kunnat möta pandemins 
utmaningar, klarat av att leverera 
bra verksamhet, investerat i vår 
välfärd samtidigt som vi levererar 
ett rekordöverskott.

Välfärdssatsningar
I budgeten för 2022 väntar väl
färdssatsningar och en skatte
sänkning på 25 öre. Anita Matts
son (S) fortsätter:

– Tack vare Tyresös goda eko
nomi har vi i 2022 års budget möj
lighet att genomför dels en skatte
sänkning, dels satsningar på väl
färden samtidigt som vi når vårt 

överskottsmål för en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Särskilt nöjda 
är vi med att kunna göra en stor 
satsning på skolan som kommer 
stärka möjligheten för alla elever 

att nå sina kunskapsmål. Vi har 
också kunnat prioritera nödvän
diga satsningar på trygghet och 
insatser för fler i arbete.

ooo

Anita Mattsson (S) gläds åt kommunens goda ekonomi möjliggör välkomna satsningar. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Närmare 8 
miljoner till 
Tyresös skolor 
för att hantera 
effekter av 
pandemin
BIDRAG Barn och utbildnings
nämnden får närmare 8 miljoner 
i extra bidrag. Pengarna är en del 
av det statliga bidraget skolmil
jarden som syftar till att hjälpa 
skolor att förebygga negativa 
effekter på elevers kunskapsut
veckling och hälsa till följd av 
covid19pandemin. Medlen för
delas proportionellt utifrån anta
let barn och unga i åldern 6–19 år 
i respektive kommun.

ooo

Tyresö kommun 
flaggar för Ukraina
STÖD För att visa stöd till Ukraina 
har Tyresö kommun hissat den 
Ukrainska flaggan och lyst upp 
vattentornet i Ukrainas färger 
under mars månad. Tyresö är en 
av flera kommuner som tagit ställ
ning mot Rysslands invasion.

ooo

Earth Day 2022
KLIMAT Earth Day den 22 april 
uppmärksammas genom medbor
gardialog om kommunens klima
tarbete

Tyresö kommun planerar att 
genomföra medborgardialog om 
kommunens klimatarbete i sam
band med Earth Day. I vilken 
form medborgardialogen är tänkt 
att genomföras är ännu inte klart.

ooo

Höjd beredskap inför de 
allmänna valen i höst 

Fler laddstationer för 
elbil på gång i Tyresö 

Mari Schaub-Iggström (S) säger att hon är glad för de extra tillskott som 
valnämnden får och hoppas på ett högt deltagande i höst. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nu ska laddstationerna för elbil bli fler i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Vi behöver satsa på trygghets 
och säkerhetsarbetet för att före
bygga och hantera eventuella 
angrepp mot valets genomför
ande. Det handlar till exempel 
om åtgärder som att kunna sätta 
in väktarövervakning och ha fler 
röstmottagare, kommenterar 
valnämndens ordförande Mari 
SchaubIggström (S).

För att möta upp förväntning

arna på ökad förtidsröstning och 
öka tillgängligheten har valnämn
den beslutat om en ny lokal för 
förtidsröstning i Granängsringen 
och fler mottagningsstationer på 
Tyresö bibliotek.

– Jag är väldigt glad för dessa 
tillskott och hoppas på ett rekord
högt valdeltagande, säger Mari 
SchaubIggström.

ooo

Syftet med att utveckla den publi
ka laddinfrastrukturen i Tyresö 
är att exempelvis besökare och 
Tyresöbor som inte har möjlighet 
att ladda hemma, ska kunna ladda 
sin elbil.

– Vi ser nu att andelen elbilar 
ökar stadigt, vilket innebär att vi 
som kommun måste svara upp 
med infrastruktur som gör det 
möjligt att ladda dessa på publika 
platser i vår kommun. I Tyresö 

ska det vara enkelt och smidigt 
att leva klimatsmart, säger kom
munstyrelsens ordförande, Anita 
Mattsson (S).

Andelen laddbara bilar väntas 
öka snabbt inom de kommande 
10 åren och utveckling av laddin
frastruktur, liksom elektrifiering 
av fordonsflottan anses vara en 
viktig del för att minska utsläppen 
och nå omställningsmålen.

ooo

DEMOKRATI Valmyndigheten, polisen och Sveriges kommuner och 
Regioner flaggar för en ökad hotbild mot de allmänna valen i höst. 
Som följd väntas Kommunledningsutskottet i nästa vecka ta beslut 
om ökad budget till Valnämnden i Tyresö för höjda säkerhetsinsatser.

MILJÖ Efterfrågan på laddstationer för elbilar ökar i Tyresö. I dagslä-
get finns endast två publika laddstationer, i Tyresö centrum och Troll-
bäckens centrum. Kommunen ser dock en ökad efterfrågan och har 
därför beslutat att ta fram en plan för utvecklingen av publik laddin-
frastruktur samt att inleda en förstudie för att minst ett nytt publikt 
laddställe ska etableras under 2022.
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Med jämna mellanrum upptäcker Stockholms poli
tiker och tjänstemän att de äger en bit mark som 
i deras sinne ligger långt från storstadens kärna, 

någonstans långt borta i utkanten av deras rumsuppfatt
ning. Vi talar om Skrubba. På denna plats vill Stockholms 
politiker och tjänstemän nu etablera en gigantisk stenkross 
för att hantera sprängmassorna från tunnelbanebygget i 
Stockholm och Nacka.

Tolv timmar om dagen, fem dagar i veckan i åtta år, ska 
den stå där och krossa sten. Bullra, förfula och riskera att 
påverka vårt vatten och vår natur. Vi säger tydligt nej till 
detta och vi Socialdemokrater och Liberaler vill nu köpa 
marken från Stockholm för att förhindra etableringen och 
istället utveckla Skrubba till i huvudsak det företagsom
råde som vår del av regionen såväl behöver.

En stenkross i Skrubba vore förödande för de närboende 
i Lindalen. Enligt förslaget kommer krossen att kunna han
tera upp till 1 000 000 ton sten per år. Detta innebär cirka 
190 in och uttransporter per dygn under åtta års tid med 
aktivitet under tolv timmar per dag. I området omkring 
Skrubba finns stora bostadsområden där den närmaste 
fastigheten beräknas vara endast 260 meter från krossen. 
En sådan jättelik stenkross medför att en stor del av västra 
Tyresö kommer att ligga under en bullermatta. Det medför 

att vår planerade bostadsutveckling i denna del av kom
mun riskerar att avstanna.

När man kommer till Tyresö ska man mötas av trevlig 
bebyggelse och välkomnande miljöer. Med en stenkross 
kommer stora stenhögar som är högre än trädtopparna 

vara första intrycket av Tyresö för den som färdas in i kom
munen. Tyresöborna ska självklart ha rätt till en välkom
nande entré till sin kommun.

Samtidigt som vi är kritiska till att en stenkross etable
ras i Skrubba, förstår vi att sten från sprängningar måste 
hanteras någonstans. I detta fall vill man hantera spräng
massor från utbyggnaden av tunnelbanan. Men Tyresö får 
ingen tunnelbana, vi får istället en försämrad bytespunkt 
vid Gullmarsplan. Tyresöborna får ta alla negativa kon
sekvenser men inte ta del av de positiva. Det finns bättre 
platser för en stenkross som inte i samma utsträckning stör 
närboende, förfular miljön och riskerar naturvärden.

En stenkross i Skrubba skulle dessutom riskera utsläpp 
av skadliga ämnen i vårt dagvatten, till grundvattnet och 
vidare mot Drevviken, men även påverka våra vattendrag 
med skadliga ämnen.

Socialdemokraterna och Liberalerna i Tyresö ställer 
sig starkt kritiska till etableringen av en enorm stenkross 
i Skrubba. Vi har helt andra ambitioner och visioner för 
detta område!
Anita Mattsson (S)
ordförande i kommunstyrelsen
Mats Lindblom (L)
vice ordförande i kommunstyrelsen

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

Nej Stockholm – vi vill inte ha en gigantisk stenkross i Skrubba

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

Saknad bankservice

Vintereken

Nu har både Swedbank och Nord
ea flyttat från Tyresö till Farsta. 
Utanförskapet ökar för alla som 
inte kan använda sig av digitala 
tjänster och mobilt bankid. Då är 
man hänvisad till att:
1. Åka till Farsta.
2. Stå i långa köer.

Jag är god man till person med 
funktionshinder så jag vet vad jag 
talar om. Det är verkligen bedröv
lig så kallad service från våra rika 
banker. Vad krävs för att en bank 
ska vilja ha ett kontor här i Tyre
sö, undrar jag.
Kerstin Malmborg Jarnestedt

I Tyresö ska man mötas 
av trevlig bebyggelse och 

välkomnande miljöer.

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.

Tråkigt
Bra att de potthål som finns på 
motorvägen vid trafikplats skrub
ba är åtgärdade? Hålen utgör ju en 
trafikfara och skadar mina däck. 
Dock är det inte rimligt att det ska 
ta så lång tid att åtgärda. Skärp
ning!
Trafikant

Roligt
Glad att se att folk fortfarande 
är ute och njuter av Tyresös fan
tastiska natur. Under pandemin 
kunde vi se en ökning av antalet 
träffar utomhus och jag blir glad 
att fler fortsätter umgås ute att 
trots en minskad smittspridning. 
Kanske är det dags att kommunen 
ordnar med fler mötesplatser ute, 
där vi kan grilla korv eller njuta av 
annan matsäck?
Friluftsvän Den 20 mars 2022 var det vårdagjämning och våren börjar enligt kalendern. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Människor i Ukraina flyr för sina liv. 
De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

2x
Alla gåvor 
dubblas.

Just nu!

123 129 50 21 
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Britta Högberg, Älta
– Kommer att skaffa elbil, jag har 
en hybridbil idag. Det är bra att 
prioritera laddstationer ur ett kli-
matperspektiv.

Peter Sieg, centrum
– Nej, elbilar är för dyra. Men, bra 
ur klimatsynpunkt att det finns 
laddstationer.

Christoffer Dahlberg, centrum
– Troligen, beroende på prisnivån 
på olja. Laddstationer behövs.

Anita Jönsson, Granängsringen
– Nej, jag har ingen bil. Elbil är 
ej okomplicerat med tanke på 
tillverkningen av till exempel bat-
terier.

Lena Tehrani, Lindalen
– Ja, vi har beställt en elbil som 
kommer den 18:e mars. Anled-
ningen är bensinpriset. Det är bra 
med laddstationer.

?Kommunen bygger  
nu en ny publik 

laddstation. 
Kommer  du att 

skaffa elbil?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vad kan man göra för att hjälpa till?

Konsekvenserna av 
kriget i Ukraina

Hur ser förberedelsearbetet ut i 
Tyresö? 
– Vi arbetar inom en rad olika 
områden, säger Maj Ingels som är 
kommunens säkerhetschef. Mot
tagandet av flyktingar, motverka 
påverkanskampanjer och till
gänglig information till invånarna 
är de mest centrala delarna.

Migrationsverket och förvalt-
ningen beskriver att man förvän-
tar sig att en mängd flyktingar 
kommer att anlända till Sverige 
och Tyresö. Hur tänker ni där?
– För att möta behovet av boen
deplatser har Tyresö bostäders 
fastighet Björkdalen förberetts 
som evakueringsboende, säger 
Maj Ingels. Boendet har utrustats 
av gåvor från allmänheten och är 
sedan dess redo att ta emot flyk
tingar. I mottagandet av flyktingar 
samordnar kommunen sin verk
samhet med Tyresö församling.

Vidare identifierar förvaltning
en att det finns en risk för cyberat
tacker och påverkanskampanjer. 
Risken i detta är att system kan 

slås ut och sluta fungera under en 
kortare eller längre tid med kon
sekvenser för verksamheterna. 
Förvaltningen uppger att man har 
höjt beredskapen för att hantera 
konsekvenserna av cyberangrepp 
eller påverkanskampanjer samt 
att man löpande arbetar med att 
delge information internt till per
sonal och externt till invånare.

– Det finns också en förhöjd 
risk för oro bland invånare, säger 
Maj Ingels. Här arbetar vi konti
nuerligt med att besvara tyresö
bornas frågor och informerar om 
vilka åtgärder som vidtas.

I hanteringen av konsekvenser
na av kriget arbetar Tyresö nära 
Samverkan Stockholmsregionen, 
där man tillsamman löpande föl
jer och utvärderar krisens effek
ter på samhället på kort och på 
lång sikt och samverka i åtgär
derna.

Om du vill hjälpa till eller bidra 
finns det länkar på kommunens 
hemsida där man kan anmäla sig 
som volontär.

ooo

KRIG Rysslands invasion av Ukraina har förändrat den säkerhetspoli-
tiska kartan i hela Europa. Krigets konsekvenser kommer till uttryck 
i flera delar av samhället, med bland annat ett ökat flyktingmottagan-
de, stigande energipriser, informationspåverkan och en annorlunda 
hotbild i vårt närområde. Nationellt och lokalt arbetar hela Sverige 
nu för att hantera konsekvenserna av invasionen. Tyresö kommun har 
tagit fram en rapport som beskriver många delar i krishanteringen.

Maj Ingels, Tyresö kommuns säkerhetschef. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresös kyrkoherde Helena Forsberg. FOTO: TYRESÖ FÖRSAMLING

Många vill stötta och hjälpa. Ukrainas färger syns på vattentornet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

HJÄLP Många tyresöbor har varit med och skänkt saker som behövs 
för att se till att de ukrainska flyktingar som kommer till Tyresö har de 
förnödenheter som de behöver.

Tyresös Second Hand verksam
het PMU tar även emot saker 
som folk vill skänka till flykting
arna som kommer hit. Det behövs 
madrasser, sängkläder, filtar och 
leksaker till barn. Det bästa är om 
man skickar pengar till de hjälp
organisationer som finns.

Tyresös kyrkoherde Helena 
Forsberg, som också sitter i kom
munens krisledningsgrupp, och 
som har erfarenhet från den tidi
gare flyktingmottagandet 2015 
hänvisar alla som vill hjälpa till 
att gå med i kyrkans Volontär
grupp DuoJa som också finns på 
Facebook.

– Det behövs ingen särskild 
kompetens, säger Helena i en 
intervju på Tyresöradion. Det är 
bara enkel basal medmänsklighet 
som man i första hand kan bistå 
med.

Kyrkan ansvarar för insamling 
av de saker som behövs och beho
ven varierar.

De tyresöbor som vill hjälpa till 
uppmanas att följa insamlingarna 
i kyrkans volontärgrupp på face
book. Planeringen när tidningen 
går i tryck är att insamlingarna 
kommer ske på lördagar och sön
dagar.

ooo
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Ibland händer det otänkbara. Ofta är det svårt att för
bereda sig, annars hade det inte varit otänkbart. Ryss
lands krig i Ukraina är dock inte otänkbart, om än 

oväntat. 2014 angrep Ryssland Krim och landets aggres
siva utrikespolitik kom också till uttryck redan 2008 i 
Georgien.

Kommer ni ihåg händelserna på Gotland i september 
2016, där permanenta trupper placerades på Gotland? 
Att ha militär stationerad på Gotland var planerat först 
kommande år och beslutet togs just på grund av just Ryss
lands aggressiva beteende.

Ett imperialistiskt Ryssland skapar naturligtvis en 
känsla av otrygghet också i Sverige. Känslan av trygghet 
byggs upp under lång tid, men kan raseras på en sekund.

Jag minns en episod från min uppväxt i Öringe. Någon 
gång på 80talet, så skrev lokaltidningen om att en person 
hade skjutit på en förbipasserande ungdom på en cykel
väg i Tyresö. Jag minns tydligt att mina föräldrar pratade 
med mig om det, dessutom nämndes det också i skolan. 
Som de flesta andra cyklade jag till och från skolan på 
den tiden. Under flera år såg jag mig om, då jag cyklade 
genom skogspartiet mellan rackethallen och Sidvallsvä
gen i Öringe.

Uppbyggnaden av det svenska försvaret började redan 
2014. Det är faktisk den största upprustningen av det 
svenska försvaret sedan 50talet. Nya regementen öpp
nar, fler soldater utbildas och försvarsmateriel tillverkas 

och köps in. Jag gläds i detta 
sammanhang åt det socialdemo
kratiska beslutet om en återin
förd värnplikt. Utgångspunkten 
för upprustningen är att vi ska 
kunna möta ett väpnat angrepp 
mot Sverige tillsammans med 

andra. Flera stora beslut har fattats för att möjliggöra 
expansionen. Under perioden 2014 till 2025 har regering
en ökat försvarsbudgeten med drygt 85%.

Ett ryskt anfall mot Sverige är inte otänkbart, om än 
osannolikt. Jag är glad att Sverige leds av Magdalena 
Andersson som har valt en tydlig och tuff linje mot Ryss
land, men samtidigt inte valt att byta utrikespolitisk dok
trin. Sverige har klarat sig bra under decennier som alli
ansfria. Att ansluta till NATO under brinnande krig gör ett 
ryskt angrepp på Sverige mer sannolikt, tror jag.

Egentligen oroar jag mig inte så mycket för att Ryss
land ska angripa Sverige just nu. Det som kan komma 
att bli ett problem i framtiden är Europas förtroende för 
Ryssland. Tysklands omsvängning i veckan och militära 
upprustning har välkomnats av de flesta européer. Det 
hade det inte gjort om året var 1950 eller 1960, med tanke 
på Nazitysklands agerande några årtionden tidigare. Jag 
är rädd att ett återuppbyggt förtroende för Ryssland kom
mer ta decennier, efter Putins krig mot Ukraina. Det är 
inte konstigt, men riskerar att skapa otrygghet i vårt land 
och också här i Tyresö, under årtionden framåt.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är 
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. 
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är 
uppväxt i Öringe. Innan riksdagsarbetet arbetade han 
på Hennes & Mauritz som ekonomichef och var med 
när företaget expanderade i Malaysia och Australien. 
På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig 
till civilekonom  och i Sveriges riksdag är han ledamot 
i näringsutskottet, samt sitter i riksbanksfullmäktige. 
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande 
i både Stockholms ishockeyförbund och 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

”Vi ska kunna möta ett 
väpnat angrepp mot 
Sverige.”

Vy från sydväst. ILLUSTRATION: EKOARK ARKITEKTER AB

140 nya bostäder i Bäverbäcken

 ILLUSTRATION: MAGNOLI ARKITEKTER

BOSTAD Kommunfullmäktige har 
beslutat om ytterligare bostäder 
vid Bäverbäcken. Totalt kommer 
tre flerbostadshus med totalt 
140 bostäder att byggas.

Som Tyresö nyheter tidigare har 
rapporterat om pågår utbyggna
den av Bäverbäcken i etapper. 
Under förra året togs beslut om 
den första etappen med 170 nya 
bostäder. Nu är det dags för nästa 
etapp med nya bostäder och en 
hotell och konferensanläggning.

I detaljplanen framgår att fler
bostadshusen kommer att upp
föras i huvudsakligen trä. Detta 
skapar hus med mindre klimatpå
verkan och bidrar till en trivsam 
boendemiljö.

Flerbostadshusen kommer 
vara placerade längsmed Tyresö
vägen.

ooo

Ny hotell- och konferens-
anläggning byggs i Tyresö

Under förra året togs första detalj
planen i utbyggnaden av området 
Bäverbäcken, då med bland annat 
170 nya lägenheter. Nu har beslut 
tagits om nästa del i områdets 
utveckling, vilket innehåller både 
en hotell och konferensanlägg
ning och 140 nya lägenheter.

Stadshotellet kommer att bestå 
av tre sammansatta huskroppar i 
varierande höjd. Huvudbyggnaden 
är hotelldelen. Den är i fyra våning

ar med sadeltak. I denna byggnad 
kommer det att inrymmas totalt 48 
hotellrum. I hotellbyggnaden kom
mer det också finnas tillgång till 
reception, lounge, gym och lokaler 
för kompletterande verksamheter.

Den två våningar höga huskrop
pen, konferensdelen, innehåller 
en festlokal som rymmer upp till 
150 personer, fyra konferensrum 
som rymmer mellan 14–22 perso
ner samt en restaurang med plats 

för cirka 70 sittande personer. I 
denna del kommer det även att 
finnas tillgång till uteservering.

– Det är väldigt bra att Tyresö 
äntligen får ett hotell och även 
konferensanläggning. Nu ökar 
förutsättningarna för turism, 
näringsliv och för släkt och vän
ner som är på besök. Hotellet 
kommer också att utgöra en mer 
välkomnande entré till vår kom
mun och hela Bäverbäcken blir 
ett rejält lyft, säger Anita Matts
son (S), kommunstyrelsens ord
förande.

ooo

HOTELL- OCH KONFERENS Utvecklingen av området vid Bäverbäcken 
fortsätter. Nästa del rör en helt ny hotell- och konferensanläggning. 
Stadshotellet är en del av Tyresös utveckling vid Bäverbäcken.
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Visselblåsning
ÖPPENHET Tyresö kommun gör 
förändringar i sin visselblåsarfunk
tion och skärper säkerheten efter 
att ny lagstiftning kommit på områ
det. Bland annat kommer en ny 
extern aktör för systemstöd, hand
läggning, utredning, återkoppling 
och uppföljning upphandlas. En ny 
intern visselblåsargrupp kommer 
att inrättas i kommunen. Syftet är 
att öka säkerheten för anställda 
och utomstående som rapporterar 
om missförhållanden.

ooo

Goda resultat
PEDAGOGIK I november 2021 
erbjöds vårdnadshavarna i Tyresös 
kommunala och fristående försko
lor samt till vårdnadshavarna som 
valt pedagogisk omsorg för sina 
barn att svara på drygt 20 påstå
enden om verksamheten. Resul
taten visar att vårdnadshavarna är 
genomgående nöjda och mycket 
nöjda med verksamheterna. 90 
procent av vårdnadshavarna med 
barn på förskolorna är nöjda eller 
mycket nöjda med utbildningen 
och lika stor andel kan rekommen
dera förskolan till andra.

ooo

Barn och utbildning
VB Verksamhetsberättelsen för 
2021 har redovisats i barn och 
utbildningsnämnden. Berättelsen 
redogör för uppfyllelsen av mål, 
prioriteringar och uppdrag för 
2021. ”Det är med stor respekt och 
ödmjukhet vi konstaterar att rek
torer, lärare, pedagoger, medarbe
tare och förvaltning har hanterat 
denna ovanliga och utmanande 
tid med kreativitet, mod och tyd
lighet. Alla fantastiska medarbe
tare har arbetat outtröttligt och 
trollat med knäna för att få verk
samheten att gå runt.” skriver 
Klara Watmani (S) tillsammans 
med Martin Skjöldebrand (L) och 
Anja Eklund (MP) i ett yttrande.

ooo
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Samordnare Linda Wahlund. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bäst i landet
MÄTNING Den kommunala hem-
tjänsten består av tre enheter. 
Linda Wahlund är samordnare 
sedan tre år för en av dessa.

Varje år under en period av fjor
ton dagar ska hemtjänsten mäta 
hur många personal hemtjänstta
garen möter i snitt. Mätperioden 
är den samma över landet. Med 

ett medvetet och strukturerat 
arbetssätt har Lindas grupp lyck
ats bli bäst i landet.

– Snittet i vår grupp ligger på 
fem personal per hemtjänsttagare 
under perioden.

Hon är nu inbjuden till grann
kommuner för att visa upp hur de 
har lyckats.

ooo

Anställda i Tyresö kommun 
har jämställda löner

– De handlingsplaner och åtgär
der som har vidtagits för att få 

bukt med ojämställda löner på 
arbetsmarknaden har givit tydliga 
resultat i Tyresö. Det visar att det 
går att nå jämställda löner, säger 
kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson (S).

Kartläggningen analyserar 
löneskillnader mellan kvinnor 
och män som utför likadant arbe
te, samt löneskillnader i kvinno
dominerande och icke kvinnodo
minerande yrken som betraktas 
likvärdiga (till exempel samma 
svårighetsgrad och utbildnings
krav). Resultatet av lönekartlägg
ningen visar att lönerna i båda 
kategorierna är jämställda.

– Jämställda löner bidrar till att 
göra kommunen till en attraktiv 
arbetsgivare, vilket i sin tur ska
par möjligheter för en väl fung
erande kommun, avslutar Anita 
Mattsson (S).

ooo

EKONOMI Anställda inom Tyresö kommun har jämställda löner visar 
kommunens lönekartläggning för 2021. De oviktade löneskillnaderna 
ligger inom spannet om ±1 procent, vilket är måttet på jämställda 
löner i enlighet med diskrimineringslagen. Tyresö kommun har för 
2021 en löneskillnad på −0,5 procent vilket betyder att löneskillna-
derna för första gången också är till kvinnornas fördel.

Lönefakta
Tyresö kommun fortsätter sin 
positiva utveckling vad gäller en 
fortsatt minskning av löneskill-
nader mellan kvinnor och män. 
Löneskillnader i Tyresö kommun 
2015–2021. Siffrorna tar inte 
hänsyn till arbetets svårighets-
grad eller andra faktorer.

2021: −0,5 %
2020: 0,8 %
2019: 1,7 %
2018: 2,2 %
2017: 3,1 %
2015: 6,0 %

Källa: Tyresö kommun

– Det går att nå jämställda löner, 
säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Anita Mattsson (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hemtjänsten erbjuder 
handling över nätet

ÄLDRE Nu börjar det hända 
mycket inom Tyresös äldreom-
sorg. Verksamheten har anställt 
Lillemor Tappert som projekt-
ledare för välfärdsteknik och 
digitalisering. Hennes uppdrag 
är att driva på utvecklingen inom 
äldreomsorgen.

I dagarna startar Lillemor Tap
perts första uppdrag upp, hand
ling på nätet. I första hand kom
mer hemtjänsttagare boende i 
Trollbäcken och delar av Tyresö 
centrum erbjudas tjänsten.

– Utveckling behövs inom de 
flesta verksamheter, säger Susann 
Ronström (S) vice ordförande i 
äldrenämnden. Välfärdsteknik 
och digitalisering är ett viktigt 
tillskott inom äldreomsorgen. 
Det ska bli verkligen spännande 
att följa det som händer.

Inköp via nätet innebär att om 
du som kund har ett biståndsbe
slut på handling kommer hem
tjänstpersonalen hjälpa dig att 
beställa mat på nätet. Personalen 
har med sig en läsplatta och log
gar in på affärens hemsida. Sedan 

kan du som kund i lugn och ro 
göra din beställning. Verksamhe
ten har efter upphandling skrivit 
avtal med Hemköp som kom
mer hem med varorna som kun
den beställt och hjälper till med 
uppackning av kyl och frysvaror. 
Övriga varor hjälper hemtjänst
personalen till med.

Hur har hemtjänsttagarna mot-
tagit det nya arbetssättet?
– Det är bara ett fåtal av de till
frågade som inte velat delta i upp
starten, säger Lillemor Tappert. 

De allra flesta har absolut inget 
emot det. Och personalen ser 
framemot att slippa bära tunga 
matkassar.

Finns det äldre som gärna vill 
följa med och handla istället 
men som nu inte får möjlighet 
till det?
– Biståndsbeslutet gäller, säger 
verksamhetschef Peter Berg. Har 
man ett beslut som säger att man 
ska erbjudas att följa med och 
handla så gäller naturligtvis det.

ooo

Verksamhetchef Peter Berg, projektledare Lillemor Tappert och Susann Ronström (S), vice ordförande i äldrenämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

MARS 2022 7



Det flesta av Tyresös skolor är 
byggda på sjuttiotalet när det 
moderna Tyresö växte fram. Njup
kärr skola stod färdig 1970. Då var 
Tyresö Sveriges barnrikaste kom
mun. Den dåvarande skolan var 
utformad för dåtidens pedagogik. 
Idag ställs andra krav på exem
pelvis lärprocesser och digitalise
ring. Det gör att det finns ett stort 
behov av nya, moderna och mer 
ändamålsenliga skollokaler.

Tyresö växer
Dessutom växer Tyresö, och 
antalet barn som efterfrågar skol
platser ökar. Det är ett resultat av 
fler nya bostäder men också att 
det sker en generationsväxling 
i många kommundelar. För att 
möta framtidens ökade behov av 
nya grundskoleplatser i centrum
området i Tyresö har det föresla
gits att nya skolor ska byggas. 
Njupkärrs skola är idag sliten och 
lokalerna anses inte vara utfor
made för att passa nutidens och 
framtidens krav på bra och funk
tionella skolor. 

– Beslutet att bygga en ny skola 
vid Njupkärr innebär att vi tar ett 
stort kliv mot målet om en jämlik 
skola för alla Tyresös unga. Varje 
elev ska ha en bra skola att gå till 
och varje elev ska lämna skolan 
med fullständiga betyg och gym
nasiebehörighet. Då ska våra 
unga ha funktionella och ända
målsenliga lokaler som skapar 
de bästa förutsättningarna säger 
Klara Watmani, (S) barn och 
utbildningsnämndens ordföran
de.

Plats för 550 elever
Den nya skolan på Njupkärr kom
mer att ha plats för 550 elever i 
årskurs F–6. Förslaget innebär 
också att förskolan Galaxen får 
ett nytt tillagningskök. En idrotts

hall och bollplan planeras vid den 
norra delen av fastigheten. Stor
lek på bollplan utreds och beslut 
kommer att tas längre fram. 

Nybyggnationen förutsätter 
rivning av den befintliga sko
lan vilket i sin tur kräver evaku
eringslösning till paviljongskola 
eftersom övriga skolor inte har 
överkapacitet och möjlighet att 
ta emot elever. Paviljongskolan 
uppförs vid Wättingestråket, ned
anför Tyresö gymnasium.

– En ny skola är en framtids
satsning på barnen och innebär 
att vi får möjlighet att möta verk
samhetens behov och skapar 
också en bättre miljö för verk
samhetens medarbetare säger 
Klara Watmani.

ooo

NYHETER

– Vi bygger ut för att skapa en god arbetsmiljö för de elever som går i Strandskolan i dag, säger Klara Watmani (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Ny utbyggnad av Strandskolan
UTBYGGNAD Nu är det klart att 
Strandskolan ska byggas ut för 
att förbättra arbetsmiljön för 
lärare och elever.

Strandskolan, som är Tyresös 
populäraste skola, har en verk
samhet som inte ryms i nuvarande 
lokaler. Det saknas bland annat 
specialsalar för undervisning och 
arbetsplatser för personalen. En 
ny byggnad väntas också kunna 
lösa att kök och skolmatsal är 
som i dagsläget är underdimen
sionerade. Utbyggnaden kommer 
att ske på en idag mindre använd 
skolgårdsyta med målet att inte 
förändra möjligheten för barnens 
lek och utomhusaktiviteter.

– Det är glädjande att vi nu går 
vidare med den efterlängtade 

utbyggnaden av Strandskolan. 
Nya och mer ändamålsenliga 
lokaler ger oss bättre förutsätt
ningar att skapa undervisnings
miljöer som är anpassade utifrån 
elevens unika behov och förut
sättningar säger Klara Watmani 
(S) ordförande i barn och utbild
ningsnämnden.

Utbyggnaden ska inte störa
Utbyggnaden ska heller inte störa 
pågående verksamhet och före
slagen plats för den nya huskrop
pen kommer inte innebära några 
förändringar av elevernas dagliga 
verksamhet.

– Med utbyggnaden fortsätter 
vi arbetet med att säkerställa en 
god arbetsmiljö för elever och 
skolpersonal. Våra medarbetare 
behöver goda villkor för att få 
bra förutsättningar att utföra sitt 
arbete säger Klara Watmani.

Bygger för arbetsmiljö
Förslaget innebär också att möj
ligheten att eventuellt etablera fri
tidsgård och folkbibliotek i bygg
naden ska utredas. Ambitionen 
är att verksamheterna ska kunna 
samverka kring såväl verksamhet 
som lokaler.

– Jag vet utbyggnaden är efter
längtad. Vi bygger inte ut för att få 
plats med fler elever utan för att 
skapa en god arbetsmiljö för de 
elever som går där i dag, avslutar 
Klara Watmani.

ooo

Strandskolan
Strandskolan i Östra Tyresö har 
idag en organisation med fler 
elever än den maximala kapaci-
teten i lokalerna. Strandskolans 
överbeläggning kan inte lösas 
genom omflyttning av elever till 
andra befintliga skolor i området.
Den nya utbyggnationen bör för 
bästa effektivitet nyttjas för 
specialsalar som hemkunskap, 
slöjd, teknik samt uppehållsrum 
för de äldre eleverna. Val av pla-
cering utgår från snabb genom-
förandetid och möjligheten att 
etablera fritidsgård och eventu-
ellt folkbibliotek i byggnaden.

Ny skola vid Njupkärr

Klara Watmani, (S) barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

En skiss ur ”Förstudie (delrapport) 
över Njupkärrs nya skola”. 
 BILD: TYRESÖ KOMMUN

NYBYGGNAD En ny skola kommer byggas vid Njupkärr, det har barn- 
och utbildningsnämnden fattat beslut om. Det innebär att den gamla 
skolan rivs och ersätts med en ny skola.

Gratis mensskydd  
i Tyresös skolor
JÄMLIKHET Gratis mensskydd 
kommer att införas på Tyresös 
skolor. Barn och utbildnings-
nämnden väntas i nästa vecka 
ta beslut om att utreda hur 
mensskydd ska tillgängliggöras 
avgiftsfritt i skolan för grundsko-
lans elever.

– Mensskydd är en lika självklar 
sanitär produkt som toalettpap
per. Idag kan tabun eller familjens 
privatekonomi leda till att elever 
upplever det svårt och obekvämt 
att köpa mensskydd. Därför går vi 
nu vidare med ett förslag att lätt
tillgängligt erbjuda gratis mens
skydd till grundskolans elever 
under skoltid. Ett viktigt steg i 
arbetet för en mer jämlik skola 
säger barn och utbildningsnämn
dens ordförande Klara Watmani 
(S)

Idag finns mensskydd tillgäng
lig för eleverna på Tyresö gym
nasium men inte på kommunens 
grundskolor. I uppdraget att 
utreda hur det kan tillgängliggö
ras för grundskolorna står också 
att mensskydden behöver tillhan
dahållas på ett lättillgängligt sätt. 
För att respektera elevens integri
tet ska det även kunna erbjudas 
utan att behöva be en vuxen.

ooo
– Ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik skola, säger barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Klara Watmani (S). FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA
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– Vi bygger ut för att skapa en god arbetsmiljö för de elever som går i Strandskolan i dag, säger Klara Watmani (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

NYHETER

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom mötte elever på Bergfotens skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ny utbyggnad av Strandskolan

Skolministern tar del av elevernas vardag. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), Anita Matts-
son, kommunstyrelsens ordförande och Klara Wat-
mani, (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande 
lyssnar på eleverna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Gratis mensskydd  
i Tyresös skolor

– Ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik skola, säger barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Klara Watmani (S). FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

Mer resurser 
till förskolan 
och skolan
LÄRMILJÖ Barn- och utbildnings-
nämnden har beslutat om ökade 
resurser till kommunens försko-
lor och skolor.

Lärmiljösatsningen görs för att 
säkerställa att goda förutsättning
ar ska finnas för att alla Tyresös 
barn och elever ska ges förutsätt
ningar att känna sig trygga i verk
samheten, kunna delta i undervis
ningen och känna arbetsro. 

Ökar tillgängligheten
– Jag är stolt över att vi fortsät
ter att investera i arbetsmiljön 
för våra elever och medarbetare 
i verksamheterna. Lärmiljösats
ningen bidrar till att öka tillgäng
ligheten och möjligheten för alla 
barn att inkluderas i undervis
ningen, säger Klara Watmani (S).

Satsningen innebär att det ska 
genomföras ett arbete för bättre 
belysning, målning av väggar, byte 
av golvmattor, toaletter, innerdör
rar, ytterdörrar, personalrum och 
vissa snickerier. Detta görs för 
att skapa en tilltalande miljö för 
lärande och en ökad jämlikhet.

Totalt 20 miljoner
Beslutet innebär åtgärder för att 
skapa god lärmiljö inom förskole
verksamheten om totalt 6 miljo
ner kronor och inom grundskole
verksamheten 14 miljoner kronor.

ooo

Skolministern besökte 
Bergfotens skola

SKOLPOLITIK Skolminister Lina 
Axelsson Kihlblom besökte i 
mars Bergfotens skola och tog 
del av både hur skolan arbetar 
med läxhjälp och elevernas tan-
kar om den extra studietiden.

I Tyresö erbjuder de flesta skolor i 
dagsläget läxhjälp i anslutning till 
skoldagen. Det övergripande syf
tet med läxhjälpen är i regel att 
höja elevernas kunskapsresultat 
genom att exempelvis ge eleverna 
praktiska förutsättningar för stu
dier, att ge eleverna stöd i skolar
betet och att stärka elevernas för
måga att långsiktigt ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling.

Klara Watmani (S), ordförande 
barn och utbildningsnämnden 
som också var med på besöket:

– Effektiv läxhjälp är avgö
rande för många elever. I Tyresö 
ska alla skolor erbjuda läxhjälp 
i anslutning till skoldagen. Läx
hjälpen är viktig för att skapa mer 
jämlika förutsättningar för alla 
barn och minskar effekterna av 
föräldrarnas olika bildningsbak
grund

Även nationellt ser man ett 
behov av att stärka möjligheten 
till läxhjälp och i en proposition 
föreslår regeringen att alla elever 
i grundskolans årskurs 4–9 ska 
erbjudas extra studietid

Lina Axelsson Kihlblom kom
menterar besöket och regerings 
satsning:

– Så glad att få besöka Bergfo
tens skola och en av alla de fan
tastiska läxstugor som anordnas 
i Tyresös skolor. För oss social
demokrater är det självklart att 
det inte ska spela någon roll vil
ken skola du går på eller om dina 
föräldrar har möjlighet att hjälpa 
dig med läxorna. Därför föreslår 
regeringen nu att alla elever i 
årskurs 4–9 ska erbjudas minst 2 
timmar extra studietid per vecka, 
till exempel för att få hjälp med 
läxorna.

ooo

Spontanidrott för barn med funktionsned-
sättning blir del av nya Stimmets skola
RÖRELSE Framöver kan Stim-
mets skola utökas med ytor 
för spontanidrott för barn med 
funktionsnedsättning. Kommun-
styrelsen har beslutat att utreda 
hur spontanidrott för elever med 
funktionsnedsättning kan upp-
muntras. Utredningen blir en del 
av förstudien om hur Stimmets 
skola ska utvecklas i framtiden.

– Återkommande rapporter 
visar att personer med funktions
nedsättning mår sämre än perso
ner utan funktionsnedsättning. 
Barn och unga med funktions
nedsättning uppger att de inte har 

lika stora möjligheter att delta på 
olika typer av fritidsverksamhe
ter som barn och unga utan funk
tionsnedsättning. Att öka möjlig
heten för en aktiv fritid är särskilt 
viktigt för barn och unga, då friti
den är en arena för att frigöra sig 
och skapa sig en egen identitet. 
Barns rätt till fritid, kultur och 
lek slås fast i barnkonventionen 
och är en viktig aspekt i barns 
rätt till utveckling, säger Susann 
Ronström (S), ordförande i kom
munens funktionshinderråd.

Under 2022 finns en särskild 
satsning från politiskt håll att se 
över hur fler tyresöbor kan ta del 

av Tyresös kultur och förenings
liv. Ronström (S) förklarar vidare 
att detta blir en del av genomför
andet av det uppdraget.

ooo

Stimmets skola. FOTO: TN
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OMSORG Vid Bollmora vårdcentral har det under några år pågått ett 
arbete med att uppföra ett nytt äldreboende. Nu har projektet kommit 
så pass långt att en huskropp går att urskilja. 

Tyresö leder SeniorNet Sweden

– I SeniorNet lär seniorer andra 
seniorer att använda digital tek
nik. Det gör vi i ett fyrtiotal för
eningar med totalt drygt 7 000 
medlemmar runt om i Sverige. En 
av de platserna är alltså Tyresö, 
säger CarlOlof. Här är vi just nu 
cirka 180 medlemmar.

Riktar sig till äldre
SeniorNet riktar sig både till äldre 
som behöver få hjälp med att 
överhuvudtaget bli digitalt delak
tigt, dels till äldre som redan kan 
de digitala grunderna men behö
ver hjälp och stöd att använda 
sin dator, surfplatta eller smarta 
telefon eller vill lära sig nya roliga 

saker man kan använda sin IT
utrustning till.

– Hos oss kan du få direkt hjälp 
med något specifikt dataproblem 
du har. Du kan också gå på kurser 
som vi anordnar eller komma till 
våra månadsvisa föreläsningar 
om aktuella ITämnen. Vi har 
också en grupp som håller på 
med släktforskning, något man 
numera gör så gott som helt med 
hjälp av datorer. Här i Tyresö är 
allt deltagande gratis och alla 
handledare ”jobbar” ideellt.

Medlemsantalet ökar igen
CarlOlof blev ordförande för 
riksorganisationen i maj 2021. 
Kanske inte det allra bästa läget 
att ta över ordföranderollen med 
tanke på att den pågående pan
demin sätter en del käppar i hju
let, säger han. Vi tappade en del 
medlemmar under 2020 och för
sta halvåret 2021 men sedan har 
medlemmar börjat återvända och 
medlemsantalet ökar igen sedan 
i somras.

– Vi har mött de restriktioner 
som har lagts på oss genom att 
satsa på digitala videomötesverk
tyg, främst Zoom. Så under hösten 
2020 och våren 2021 förde vi över 
våra vanligt verksamheter till 
nätet. Vi höll årsmöte, datorträf
far, kurser, släktforskningscirklar 
och intressanta föreläsningar mm 

för våra medlemmar via Zoom 
och anslutningen blev god. Vi 
började också erbjuda personlig 
datasupport via nätet. Den som 
har problem ringer någon av våra 
handledare, som kopplar upp sig 
mot medlemmens dator och gui
dar medlemmen så att problemet 
kan lösas.

Digitala möten
– Vi var nästan först av Senior
Nets alla föreningar med att 
använda Zoom i vår verksamhet, 
något som jag haft nytta av när 
jag tog över som ordförande i 
riksorganisation. Vi har nu också 
i SeniorNet Sweden genomfört 
ett par årsmöten digitalt, vi har 
startat regelbundna Zoomträffar 
med styrelserna i de olika fören

ingar och vi har också arrangerat 
regelbundna föreläsningsträffar 
dit alla riksorganisationens med
lemmar bjuds in. Senast – när 
rikspolisens bedrägeriexpert var 
föreläsare – hade vi mer än 600 
medlemmar som loggade in och 
deltog i mötet.

– Vad kan jag tillföra i Senior
Nets riksorganisation? Jo, jag 
har stor erfarenhet av olika sor
ters verksamhet från den aktiva 
lokalföreningen i Tyresö, jag har 
ett stort ITintresse och jag har en 
god ledarerfarenhet från arbets
livet, där ledning och styrning av 
organisationer varit ett av mina 
viktigaste arbetsområden. Jag är 
kanske särskilt bra på att struktu
rera, egentligen lite för bra, mina 
så kallade konsultmatriser pas

sar inte i alla sammanhang och 
styrelsens dagordning kan bli lite 
för lång. Men sammantaget kän
ner jag mig ganska nöjd med mitt 
första halvår som SeniorNet Swe
dens ordförande, säger CarlOlof.

ooo

NÄTET I Tyresö finns en IT-förening för äldre som heter SeniorNet 
Tyresö. Carl-Olof Strand har varit föreningens ordförande i några år 
men sedan ett halvår tillbaka har han ”överlåtit” Tyresö till en nu 
ordförande, Eva Blommegård, och själv tagit ett steg vidare och blivit 
ordförande i SeniorNet Sweden, riksorganisationen.

Det är Hemsö som bygger äldre
boendet med cirka 80 platser för 
vårdboende samt korttidsboende 
med 12 platser. Byggnaden kom
mer bestå av sju våningar med 
underliggande pgarage inräknat.

Byggnaden ingår i ett pilot
projekt för en helt ny certifie
ring, NollCO2, som syftar till att 
uppnå nettonoll klimatpåverkan 
under byggnadens livslängd. Det 
görs genom miljömedvetna val 
av material och tekniska system, 
utformning av byggnad, val av 

klimatsmarta leverantörer och 
entreprenörer med mera.

Kommunen ansvarar för el, vat
ten och avlopp, samt för att bygga 
gatorna i området. I mars 2022 
planerar man lägga kantsten, göra 
planteringar etc. i den östra delen 
av området.

När byggnaden står färdig kom
mer stiftelsen Stora Sköndal att 
hyra in sig och bedriva ett vård 
och korttidsboende. Byggnaden 
planeras stå färdig under 2022.

ooo

Visionsbild för äldreboendet som Hemsö bygger. BILD: LILJEWALL ARKITEKTER Byggbild från februari. Vy från Tyresö centrum. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresös nästa äldreboende är snart uppfört  
– se hur det kommer se ut när det är färdigt

SeniorNet
https://tyreso.seniornet.
se är adressen till SeniorNet 
Tyresös webbplats. Där kan du 
hitta aktuell information om de 
dataträffar, kurser, cirklar och 
föreläsningar som arrangeras. 
Just nu är programmet återigen 
anpassat till pandemirestriktio-
nerna och vissa aktiviteter hålls 
bara digitalt via Zoom.
https://seniornet.se är adres-
sen till SeniorNet Swedens 
webbplats.
SeniorNet Tyresö och SeniorNet 
Sweden finns även på Facebook.

Årsmöte. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Carl-Olof Strand. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Lämnar CSKA
ISHOCKEY När kriget bröt ut tog 
Joakim Norström beslutet att 
bryta kontraktet och resa hem 
till Sverige. Fler och fler svenskar 
väljer att bryta sina kontrakt med 
sina ryska klubbar vilket ju är 
helt naturligt. Även Nordströms 
lagkamrat Lucas Wallmark gjorde 
detsamma.

ooo

Brons till Gråman
FRIIDROTT Katharina Gråman 
sprang in på tredje plats på 60 
meter häck på seniorSM och pla
cerade sig också på sjätteplats i 
längdhoppet. I vanlig ordning så 
tog hon även ett antal medaljer på 
JSM. Guld på 60 meter häck och 
i längdhopp. Tiden (8,36) är den 
snabbaste för någon under 20 i 
Sverige någonsin. Hennes vinnar
hopp i längdfinalen mätte 6,37 vil
ket är det fjärde längsta i världen 
för U20hoppare i år.

ooo

Herrarna kvar i 
Allsvenskan
HANDBOLL Trots att man sålde 
Jesper Johansson till IFK Ystad 
innan säsongen och dessutom 
sålde Mathias Windahl till Kristi
anstad och Fredrik Hellgren till 
Alingsås, så klarade handbolls
herrarna sig utmärkt i Allsvens
kan. Med en match kvar att spela 
ligger man på en bekväm åttonde
plats. Långt från kvalstrecket.

ooo
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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.

Sjötungan
Brf Sjötungan som ligger vid 
Myggdalsvägen är den största i 
bostadsrättsföreningen i kom
munen. Det är ett miljonpro
gramsområde som byggdes 
under 1960talet när Tyresö 
växte som allra mest. Med den 
centrala placeringen, granne 
med Tyresö centrum är det 
nära till både kommersiell ser
vice och kollektivtrafik. Det 
tre stora garagen i området har 
utsmyckningar av fasaderna i 
form av sjöbodar och andra 
skärgårdsmotiv ritade av arki
tekten Rolf Forsberg.

Byggår  1966–1968
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal hs 24
Våningar 3–7
Antal bostäder 604 plus 
 9 hyresrätter

Bollmora Rekords:

Jagar gamla punkinspelningar

Arne Wickander seglar mer och 
mer upp som en av kommunens 
största bevarare av kommunens 
historia:

– Jo tack, jag vet mycket om 
Oxenstierna och kungligheter 
men det Tyresö som byggdes för 
50 år sedan talas det oftast lite tys
tare om. De inflyttade familjerna 
från hela Sverige och all världens 
hörn, som hamnade i Bollmoras 
smältdegel. Det kanske inte är 
något att skryta med, men det är 
ju en stor del av kommunens his
toria, det dåliga ryktet till trots.

Arne berättar gärna histo
rien om hur han bjöd hem punk
gänget som hängde i Gallerian på 
70talet, men att de inte vågade 
åka dit. Eller inte fick för sina för
äldrar.

Startade skivbolag
Med den kunskapen känns det 
inte konstig att han gjorde slag i 
saken och startade ett skivbolag 
tillsammans med sin förläggare 
Jalle Jardland och sin exfru Nina 
Fageroos. Ja, deras son heter 
Johnny, efter Johnny Rotten i Sex 

Pistols. Skivbolaget blev liksom 
en avknoppning av Wickanders 
punkböcker om Bollmora.

– Det är fantastiskt kul att vara 
med och starta Tyresös första 
skivbolag. Dessutom får nu Rene
gade Publishing vinylskivor att 
sälja, förutom böcker. Snart blir 
det även konst och fotografier, 
säger Jalle Jardland och myser.

Första plattan klar
I dagarna är alltså den första plat
tan klar. Givetvis på vinyl och 
med numreringen Sikvägen 1.

Bandet som nu skivdebuterar 
31 år efter inspelningen heter 
Brian Scan och det är inte riktigt 
den där svängpunken som var på 
70talet. Det här är stark medi
cin, typ tidig industrirock och 
det finns historier om att bandet, 
under konserter på Domusängen, 
fick barnen i den intilliggande lek
parken att gråta. Huruvida det är 
sant låter vi vara osagt men det 
säger en del om hur tungt bandet 
är.

– Tanken var att den här inspel
ningen skulle getts ut när den 

spelades in men i det här fallet så 
hade man väl inte råd att pressa 
upp vinylplattor så då blev det lig
gande, berättar Arne.

– Rent musikaliskt är väl det 
här vad man kallar hardcore 
punk, och det härstammar väl 
från ”tävlingen” som startade på 
80talet som gick ut på att spela 
snabbast. Det här är ju inspelat 
1990 och man spelar ju så snabbt 
att det nästan låter industrirock 
om det. Långt ifrån Ramones som 
mer var pop med distade gitarrer, 
säger Arne om soundet.

Vansinnig ljudvägg
Ett otroligt rått sound med texter 
om det som händer i en förort, 
som att vara på väg att sätta gårds
rekord i skateboard, när han som 
innehar rekordet kastar sin träsko 
på ankeln. Visst det låter kanske 
simpelt men det var vardagen 
för ungdomar på 70 och 80talet. 
Lägg därtill en vansinnig ljudvägg 
så förstår ni allvaret i det hela.

– Det är som att kastas tillba
ka i tiden och också någonting 
kulturhistoriskt med det här, ett 
bevarande när man plockar fram 
sådana här grejer och får möta 
dem här människorna igen. Det 
är rätt stort, och samtidigt röran
de att vi kunnat ta hand om den 
kreativitet som de hade då, berät
tar Nina Fageroos.

Spelade industrirock
Bandet bestod, de spelar inte till
sammans idag, av Leif ”Lirban” 
Henriksson, Peter Kasatia och 
Ronny Törmä. Att de spelade 
industrirock visste de nog inte då 
och det är ytterst tveksamt om 
Jocke Thåström hörde den kas
setten innan han bildade Pearce, 
love and pitbulls.

Lirban Henriksson sa en gång 
att ”Målet för bandet var att få ge 

ut något på vinyl och att få spela 
på Roskildefestivalen!” Nu blev 
det inte någon Roskildefestival, 
eller det har inte blivit det ännu 
men det blev en väldigt kul singel 
och ett kulturellt minnesmärke 
över Bollmora.

Vill man vara med på releasen 
av skivan kan man bege sig till 
restaurang White Rice den 9 april. 
Evenemanget startar 18.00.
Niklas Wennergren

Trion bakom Bollmora Rekords är Arne Wickander, Jalle Jardland och  
Nina Fageroos. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

MUSIK I begynnelsen så var det ingenting, eller åtminstone var 
det bara en äng. Det som något pompöst idag kallas stadsparken 
gick under namnet Domusängen och där hade man konserter med 
olika lokala artister. En av dem som var med på den tiden både som 
arrangör och eldsjäl var Arne Wickander, mer känd som Punk-Arne för 
de flesta.

MARS 2022 11



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

Konstig rubrik tänker du kanske. Men faktum är att den tan
ken blev högst aktuell för mig i julas. För första gången i 
mitt liv blev julen förstörd av sjukdom, en maliciös mag

sjuka spred sig i vår familj precis den tiden då man som mest läng
tar efter att träffas, umgås, dela en god måltid, ge presenter och 

se barnens tindrande ögon. När 
jag insåg att denna efterlängtade 
högtid kanske inte skulle kunna 
bli av för mig detta år blev jag 
faktiskt rädd. Vaddå, ingen jul
afton tillsammans, ingen belö

ning efter många dagars hårt slit? Många höstdagar som börjat i 
mörker och som slutat i mörker.

Som tur var kunde jag även lugna mig själv. ”Det finns ett liv 
efter jul också. Jag kommer överleva, även om jag får ändra på 
min plan. Det blir väldigt annorlunda och det innebär utmaning
ar, men jag överlever”.

– Det är en dag i morrn å, som Morran säger i serien ”Morran 
och Tobias”.

Kanske är man inte helt vuxen innan man fått testa på att avstå 
julafton?

En klen tröst var ju att vi inte var ensamma om att vara sjuka 
under julen. Redan innan jul var många sjukanmälda på jobbet. 
Facebook skvallrade om att än fler bekanta och vänner fick ändra 
sina planer. Influensor, magsjukor och den senaste varianten av 
covid19 gjorde sig påminda. Kanske gjorde de två senaste årens 
föränderliga tillvaro det lättare för oss att ställa om även under 
de efterlängtade helgerna? Jag vet inte, men jag vet att en periods 
total vila och fokus på mig själv gjorde mig gott. Avhållsamheten 

från att umgås med andra tving
ade mig att vila och det innebar 
att mina batterier laddades.

När detta skrivs har vår 
verklighet ytterligare vridits 
om några varv. Den 24 februari 

inledde Ryssland en invasion av Ukraina, något som de flesta av 
oss är smärtsamt medvetna om. I relation till denna nya verklig
het för människor i ett land som inte ligger långt ifrån vårt eget 
ser våra egna lidanden väldigt små ut.
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Finns det ett  
liv efter julen?

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.

”För första gången 
i mitt liv blev julen 
förstörd av sjukdom.”

”När detta skrivs 
har vår verklighet 
ytterligare vridits om.”

Dennis Nordström och Felix Liljegren är en duo som alltid levererar. FOTO: CLAUS MEYER

 FOTO: URSULA RUNDIN

SPORT/FRITID

Emil Fürsten om 
säsongen i Allettan

Om du får nämna tre höjdpunk-
ter från säsongen vad skulle det 
vara?
– Det blir nog svårt att dra ner det 
till bara tre men när vi slog Nybro 
borta när de ledde serien och var 
obesegrade. Segern mot Hudiks
vall också den på bortaplan och 
Visby bort och Arlanda när vi säk
rade Allettankontraktet var också 
jäkligt roligt, berättar Fürsten för 
Tyresö Nyheters utsända.

Ni kom på nionde plats av tio 
lag. Är ni besvikna att ni inte fick 
fortsätta kvalspela?
– Det är en stor besvikelse skulle 
jag säga. Det var det mål vi satte 
upp redan på första mötet med 
truppen i maj förra året. Vi kom 
in i en negativ trend i januari och 
drogs in i bottenstriden, och det 
blev ett glapp till den övre halvan. 
Det är väl någonstans i den perio
den vi tappar det, säger Emil Für
sten besviket.

– Samtidigt vill jag passa på att 
tacka alla ungdomsspelare som 
kommiy ner och stöttat oss på 
matcherna. Till och med i Vim
merby så hade två grabbar åkt 
ner.

Serien har varit väldigt jämn 
spelmässigt. Nybro Vikings vann 
med två poängs marginal till Kal
mar som THH slog redan i pre
miären. THH har slagit flera av 
topplagen men det är väl främst 
i matcherna mot lagen i botten 
som det brustit. Däremot så har 
det varit inspirerande med den 
stora publik som lagen på lands
orten har. Karlskrona som nyligen 
spelade i SHL har ju en arena för 

6 000 åskådare. Hatstore Arena 
i Kalmar och Mariehus Arena i 
Mariestad tar in 2 500 medan Lil
jas Arena i Nybro plockar in 2 280 
personer. Det kommer säkerli
gen bli ett uppsving med den nya 
ishallen i Tyresö även om publik
kapaciteten är lite mer modest.

Det är lite mer folk på matcherna 
utanför Stockholm?
– Jo det är rätt bra tryck i de fles
ta hallarna. Det är väl möjligen 
Dalen där det inte är så mycket. 
Mariestad är ett bra exempel, 
där är det 700–800 på matcherna 
ibland upp till 1 000 och då är 
det fullsatt. Då blir det en hel del 
vibrationer kan man säga.

Skillnader mellan den norra och 
den södra Allettan?
– Jag får ju gå på vad min kollega 
Daniel Karludden sagt eftersom 

jag inte var med förra säsongen. 
Det är fartigare i den norra, mer 
gårdetsågårdethockey och de 
gör det väldigt bra. I den södra har 
jag slagits av hur skickliga ALLA 
lagen är och vilket djup de har i 
sin skicklighet också.

Dennis Nordström tog flest 
poäng, medan Christian Olsson 
gjorde flest mål och även Felix 
Liljegren är bland med bland de 
20 bästa poängplockarna i serien.

– De har gjort det väldigt bra, 
som de alltid gör men den stora 
skillnaden är att även resten av 
truppen har levererat. Det djupet 
kanske man inte hade i truppen 
förra säsongen, då var det Felix, 
Dennis och Mathias Sundberg 
som skulle göra det. Nu har vi 
lyckats höja nivån på de spelarna 
som ligger bakom och fått en bätt
re bredd.

Nu återstår det någon månad 
innan nästa års trupp ska träffas 
och börja förberedelserna och 
kanske gapar jag efter mycket, 
men visst skulle man bli besviken 
om THH inte tog sig till Allettan 
även nästa säsong?
Niklas Wennergren

ISHOCKEY För andra året i rad har Tyresö Hanviken Hockey spelat 
Allettan. Förra säsongen i norra serien och i år i den södra. Oavsett i 
vilken serie man spelt så har man fastställt att THH är en klubb som 
tagit upp kampen med Huddinge på den södra sidan av Stockholm. 
Emil Fürsten tränade U20 laget förra säsongen och har nu varit assis-
terande i till Daniel Karlunden under den här säsongen.

Tyresö Hanviken har en pålitlig målvakt i Oscar Walldén som varit mycket 
duktig den här säsongen. FOTO: CLAUS MEYER
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LITTERATUR Författardagarna 
som anordnas av kommunen är 
en liten guldgruva för de som är 
litterärt bevandrade. Jo, även för 
oss andra med ska tilläggas.

För 15 år sedan så hade Tyresö 
ungefär en känd författare som 
sålde böcker. Han hette Roland 
Schütt, frid över hans minne. Idag 
finns det en radda med författare 
i otaliga genrer som levererar 
böcker med ganska stor framgång 
faktiskt. Därför är det kul att man 
på biblioteket samlat författarna 
för att ge dem en chans att berätta 
om sitt författarskap, om hur man 
tar sig vidare från idé till handling.

Det bjöds även på högläsning 
från författarna själva vilket 
naturligtvis var uppskattat. Jose
fin Roos läste ur sin bok Svart 
svala med en inlevelse som gjor
de att man nästan satt där på bus
sen tillsammans med henne. Arne 
Wickander läste även han en del 
ur sin bok Den tredje punkaren. 
Givetvis inte det som hans förläg
gare ville, för det kan man ju inte 
göra som gammal punkare. Det 
gjorde det inte mindre underhål
lande ska tilläggas.

Fredagskvällen var indelad 
i tre olika delar. Skönlitteratur, 
poesi och krim. Förutom tidigare 

nämnda deltog även Pernilla Val
lén, Helena Dahlgren och Annette 
Nyberg vid den skönlitterära 
delen.

När det senare blev dags för 
lite farligare saker som brott så 
dök Anna Bågstam, Linda Ståhl 
och Bo Svernström upp. Tyvärr 
så tyckte inte publiken att det var 
värt att stanna kvar till en så sen 
timma som klockan åtta. Tråkigt 
tycker i alla fall jag.

Lördagen startade med sago
stund för de allra minsta. Lisa 
Moroni, Josefin Roos och Sofie 
Lardner läste högt för barnen. 
Därefter gjordes det plats för de 
lite äldre barnen och de förfat
tarna som skriver för det som 
kallas tweenies. Helena Dahlgren 
dök upp igen, Erika Svernström 
och Cecilia Rojek gjorde henne 
sällskap.

Roligt också att man samar
betat med Tyresö bokhandel så 
att författarna kunde komma dit 
och signera böcker och sälja sina 
böcker på kommission.

Hur man än vrider och vänder 
på det hela så hade det inte varit 
tokigt om publiken kanske hade 
haft möjlighet att köpa ett glas 
öl eller något tilltugg. Kan vara 
något att fundera på till nästa år?
Niklas Wennergren

Josefin Roos läste innerligt ur sin 
roman Svart svala. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Tre stycken krimmare. Anna Bågstam, Bo Svernström och Linda Ståhl. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Nu är det dags för jazzcaféer igen 
efter en lång trist pandemitid!
Hot Jazz med gamla svängiga 

godingar att dansa eller  
bara stampa takten till. 

Entré 60 kr inkl kaffe och kaka. 
Välkomna!

Onsdagen den 20 april,  
klockan 14–16, Kvarnhjulet,  

Kulturcaféet, Pluggvägen

KULTUR/NÖJE

Tyresö Nyheter jubilerar

Finstämd kväll 
på bibblan

JUBILEUM Tyresö Nyheter fyller 
50 år i år.

Det har hänt mycket i Tyresö 
sedan tidningen kom ut första 
gången 1972. Då hade kommunen 
runt 28 000 invånare, Bollmora 
centrum, som det då hette, fyllde 
7 år och hastighetsbegränsningen 
på Tyresövägen från Bollmoravä
gen ut till halvön var 70 km/tim

men. Socialdemokraterna 
styrde kommunen och 
av kommunfullmäkti
ges då 45 ledamöter 
var endast nio kvin
nor.

Under jubileums
året kommer artik
lar ur arkivet att ge 
en bild av de 50 åren.

ooo

På första sidan av nummer 1 från 1990 kunde vi bland annat läsa om att fram-
tiden såg bra ut för ridskolan. Inne i tidningen fick vi veta att Farmarstugan tagit 
emot sin första barnkull.
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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 
medlemsavgift  på 300 kronor  

eller mer om du vill.

Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07  

Ange ditt namn och din adress.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema.

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/

KLÄDBYTARDAG I KVARNHJULET
26/3, 13.00–15.00 Kulturcentrum 
Kvarnhjulet. Ta chansen att hitta 
fina kläder till garderoben! Genom 
att byta till dig ett klädesplagg istäl-
let för att köpa ett nytt gör du både 
plånboken och miljön en stor tjänst. 
Arr: Tyresö Naturskyddsförening 
Kontakt: Anna Lind, 073 262 10 
01. Biljetter: Gratis.

PYSSEL PÅ BIBILIOTEKET I STRAND
30/3, 14.00–17.00, Bibliotektet 
i Tyresö Strand. Vi plockar fram 
enklare pyssel för dig som är 9 år 
och upp. Yngre barn är välkomna i 
sällskap med vuxen. På onsdagar 
plockar vi fram lite olika pyssel för 
dig som vill skapa. Till exempel på 
pyssel är loom-bands, mandalas, 
pärlplattor, origami och armband. 
Arr: Tyresö kommun Kontakt: biblio-
teket@tyreso.se Biljetter: Gratis.

NATURGUIDNING, BARNSJÖN
1/4, 10.00–13.00, Barnsjön, Buss-
hållplatsen Tyresö gymnasium. Vi 
vandrar runt sjön som omges av 
öppna ängar, granskog, hällmark-
stallskog, hassellundar, ekkullar 
och mossrika våtmarker. Arr: Tyresö 
Kommun Biljetter: Gratis men föran-
mälan krävs: tyreso.se/biljetter.

ODLA ÄTBART PÅ LITEN YTA
29/1, 11.30–12.05, biblioteket 
Tyresö centrum. Du behöver inte ha 
en stor trädgård för att förverkliga 
dina odlingsdrömmar. Eva Robild, 
trädgårdsprofil, författare, journalist 
och redaktör för Trädgårdstider 
delar med sig av handfasta odlings-
tips. Arr: Tyresö Trädgårdssällskap. 
Biljetter: 100 kr (70 kr för medlem-
mar). Föranmälan senast 1/4 info@
tyrgarden.se.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Hur blev det goda 
pensionärslivet?

Nu har programmakarna Lena Hjelmérus, 
Ann SandinLindgren och Catarina Johansson 
Nyman varit pensionärer i snart tre år. Hur 
blev det? Längtar de tillbaka till jobbet? Vilka 
digitala hinder har man stött på? Känner man 
sig gammal och hur viktigt är utseendet? Hål
ler de sig friska?

Ett samtal med 
Lotta Stjernfeldt

I detta avsnitt från Friskis&Svettis bjuds Tyre
sös styrelseordförande Lotta Stjernfeldt in 
som berättar om styrelsens roll och uppdrag. 
Man inleder programmet med att prata lite om 
var projektet ”En annan syn på träning” befin
ner sig under våren.

Att hitta balans  
och lugn

I serien ”Anns hälsoresa” möter Ann Sandin
Lindgren i det femte programmet sin nya yoga
lärare Minna Fahlström på Tyresö Yogacenter. 
Hur kan man hitta stillhet och få bättre kon
takt med sin kropp? Vad betyder andningen 
för hälsan? Minna, som också varit ledare på 
Friskis&Svettis, berättar om hur viktigt det är 
att träna närvaro och frigöra sin fysiska kropp 
med stillsam yoga och andning.

Dr Lena fortsätter 
att ge bra råd

Var tredje vecka sedan många år hörs dr Lenas 
hörna på Tyresöradion. I ett av de senaste pro
grammen har dr Lena Hjelmérus och radioma
karen Leif Bratt tagit tag i smärtsituationen 
igen och uppdaterat med nya ingångar och 
uppgifter.

Vad pratas det om  
i sociala medier?

Lelle Wiborgh och Carina Högberg är admi
nistratörer av flera stora Facebookgrupper i 
Tyresö. De kommer att i en serie program dis
kutera med Ann SandinLindgren vilka aktu
ella frågor som engagerar tyresöborna. Tyresö 
centrum, fula byggnationer, trafikproblem, 
hundbajs är några ämnen som upprör. Men 
fina bilder, nostalgiska minnen och folk som 
hjälper varandra ger positiv energi.

Ställ dina frågor  
till Carin!

Många människor känner oro, är ensamma 
och kanske är i stort behov att prata med 
någon. Tyresöbon Carin von Walden är utbil
dad samtalsterapeut och coach. Hon svarar på 
lyssnarnas frågor i en ny programserie. Mejla 
till info@tyresoradion.se med dina stora eller 
små frågor.

Vem var  
Ann-Britt Avelin?

AnnBritt Avelin (1932–2017) intervjuades 
1996 av Åke Sandin om sin uppväxt som adop
terad och sitt dåvarande engagemang i kyrkan 
och politiken. AnnBritt var rektor i Fårdala, 
Stimmet, Bergfoten och Njupkärr och började 
som lärare 1957 i dåvarande Kumla skola. En 
av många arkivpärlor som läggs ut på Tyre
söradion som har över 6 000 program i arkivet.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Vad är våld  
i nära relationer?
 

I det femte avsnittet i ”Berättelser från kvin
nojouren” pratar Saga Åkerman och Johanna 
Thuresson från Tyresö kvinno och tjejjour om 
vad våld är och hur det kan ta sig uttryck. Vad 
är egentligen våld i nära relation, hur kan det 
se ut och vad kan man göra om man misstän
ker att någon utsätts för våld? .
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Kryss nr 1  
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  
12 april 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TNkryss nr 1, 2022”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2021
1:a: Birgitta Sturk, Ängsvägen.
2–5: Maria Lundborg, Öringevägen.
Monica Svensson, Gudöterassen.
Rune Jansson, Sikvägen.
Kjell Möller, Sikvägen.

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 1” 
och skicka senast 
den 12 april 2022 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Agneta!
Förra bild gåtan föreställde 
Brf Sjötungans fasad på 
Myggdalsvägen 12. Det 
visste Agneta Forsberg på 
Sikvägen.

Skylten ritades ursprun
ligen av Gunnar Ståhl och 
hade ett blinkade gult öga, 
visste Bengt Rapp som 
kom på en lottlös andra
plats.

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 20 mars.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

EVERT TAUBE, SOM HAR FÖDELSEDAG DEN 12 MARS, HAR I VINTER VARIT AKTUELL I EN MINISERIE PÅ SVT.  
VI UPPMÄRKSAMMAR DETTA MED ETT TEMAKRYSS OM HONOM.

STOPPAS

SEGER FÅGLAR
MISS
TÄNKA FRÅGA 3FRÅGA 1

MITT I 
LEDAREFRÅGA 2

DE SITTER 
PÅ HALL

BALT HAR 
MÅNGA 

DECI
MALER

HÄRMAT 
MED  

EFTER

FRÅGA 4
ÄR 

ONATUR
LIGT

NIELSEN  
PÅ 

SKANSEN

OKÄNDA 
DRICKARE FILM

STJÄRNAN 
AUGUST

KUNDE 
ZORN SNACK

ALVAR ÄR 
SOCKER BIT KLEN

FRÅGA 5 KALLADES 
LA DIVINA  FRÅGA 6 POST 

SKRIPTUM

VÅLDSAM 
SKRÄCK

DEN HÖRS 
PÅ P4

FRÅGA 7 FINNS PÅ 
BANK

DÅLIGT 
BETYG HÅN FRÅGA 8

ONA FRÅGA 9

ITALIEN

ORDENS
RIDDARE SKYMMER 

SOLEN

FÄRD
MEDEL 

FÖR 
TARZAN

AMMAD PEKA HIMLA
KROPPVISAR 

RÄTT

PARNEVIK SJUKDOM MÖTES
PLATS HAR ORV

ELAK SÅNG

VERKAR 
FÖR SÄKER 

TRAFIK
GJORDE 
MUSEN REGISSÖR CHIFFER

LÖGN 
I RÄTT

DAGENS 
DUBBEL

TYSK 
DOMÄN

RULLA SÅNG
ERSKA

FRÅGA 10  KONSTRUKTÖR: 

BOSSE

1. VAR VÄXTE HAN UPP?
2. HETER CALLE SCHEWENS  

Ö PÅ SJÖKORTET?
3. VAR DOG HAN?

4. HETTE HANS FRU
5. HANS SOMMARSTÄLLE

6. TIDNING SOM INSTIFTADE 
TAUBESTIPENDIET

7. LAND HAN VAR MEDBORGARE I
8. VAR VACKER PÅ MALÖ

9. PLATS I VALS PÅ MYSINGEN
10. HANS STAMRESTAURANG?

”TAUBE I VÅRA HJÄRTAN”

TOMMY

THOMAS BOSSE

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2021.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
FO

N
D

FE
S

TT
Å

G
D

R
A

S
 T

IL
L 

S
TA

CK
R

EG
EL

A
N

VÄ
N

D
S

 
VI

D
 D

O
P

S
A

M


H
Ä

LL
EN

S
TO

PP
 

FÖ
R

E 
CE

N
TR

U
M

FÖ
R

M
O

DA
A

S

IN
G

ET
 F

Ö
R 

M
O

RG
O

N


PI
G

G
A

LI
TE

N
 

VI
KA

R
E

IG
EN

SAGOORM

M
O

PE
D

 
O

CH
 B

IL

S
N

O
D

D
E

VA
D

 S
Ä

G
ER

 G
R

IS
EN

?
TI

D
N

IN
G

B
R

YG
G

D
E 

Ö
L

O
S

 I O
S

LO
PR

IM
AT

 
PÅ

 Ö

FÖ
R

R
D

EN
 G

ER
 

R
A

KT
 

S
TR

EC
K

G
O

LF
PÅ

 B
IL

 
FR

Å
N

 
B

EI
R

U
T

PA
LM

E
S

U
PA

KO
NS

TR
UK
TÖ
R:

 

BO
SS
E

S
TE

G
Ä

R 
TO

M
 

KR
O

G
?

S
A

M
LA

R 
LÄ

R
A

R
E

H
Ä

S
T

KR
IN

G
EF

TE
R 

D
O

FA
N

N
S

 I 
VA

XH
O

LM

U
TA

N
 

U
N

DA
N


TA

G

M
Å

L 
FÖ

R 
LI

TE
N

KA
LL

 
B

O
S

TA
D

S
KY

N
DA

T

FL
O

D
 

M
EL

LA
N

 
FL

O
D

ER

VÅ
TM

A
R

K

N
O

R
D

EN
S

 
A

DA
M

VA
RG

 LÄ
TE

VE
R

KL
IG

A
TV

EK
 

S
A

M
T 

S
VA

R
RÖ

R
TE

FA
T

FL
Y

TT
A

R 
 

IN
 P

Å
 T

V

AV
S

LU
TA

R 
M

Å
L

B
O

LA
G

Å
KE

R 
 

B
A

K
LÄ

N
G

ES
TO

R
KA

S
LÄ

KT
EN

 L
A

DA
 

H
A

R 
FY

R
A

LI
K

FL
O

D
Ä

R 
R

IN
G


M

Ä
R

KT

HELGFIKA

FE
S

T 
PÅ

 
KN

U
TS

 
N

A
M

N
S


DA

G

FR
A

N
S

K 
KU

N
G

VI
N

S
T 

I 
M

IT
TE

N
S

KR
Ä

M


S
EL

 O
R

D

EN
 IF

FU
N

D
E

R
IN

G
FÅ

G
LA

R

B
B

K
L

T
F

A
S

P

T

T
N

Y
Å

Å
A

T
K

R

I

R

L

E

Å
P

T
K

L

O
A

LO
A D

S
A

U

V
O

N

U
FG T

A

R B
UM

I
I K

L R
SÄ

K

Å
M

D
L E

L
L

O
W

E

AT
V

A
J

B

Y

I
Ä

L L

R R

S

R
A

A
I

J
P

F
T

B
F

T

L

R

H
N

I

G

O

L E
K

R
A

J
S

E

L
D

E

A
O N

U

A

N
N

I
R

R
R U

OR
B

R

T

L
GO F

A
E

U

A
R

U
U

U

N

D
T

R

Vårdagjämning på Uddby Gård. FOTO: KENTH ERIKSSON
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ÅTERVINNING Solen skiner 
och snön ligger tätt på marken 
när Tyresö Nyheter når den lilla 
secondhand butiken precis intill 
badhuset Vattenhuset i Boll-
mora. Här ligger Tyresös nyöpp-
nade butik som riktat in sig på 
att sälja begagnade barnkläder 
och leksaker. När vi anländer på 
förmiddagen är den första mor-
gonruschen precis avklarad.

Karin Pettersson hälsar glatt på 
oss. I lokalen på Industrivägen 24 
som tidigare var barn och buslan
det har hon byggt upp sin butik 
från grunden.

– Jag fick fyra barn väldigt tätt 
och insåg efter det hur mycket 
hur mycket kläder vi har hemma. 
Sälja på nätet blir man tokig på, 
man blir nedringd och man behö
ver hålla på och boka tider och 
mötas upp. Då började idén att 
öppna en secondhand.

Jagade lokal
Med siktet inställt på Tyresö bör
jade jakten på en lokal. Karin 
berättar vidare att målet var något 
som låg nära hemmet och det var 
viktigt att det skulle vara enkelt 
och smidigt – en lokal nära, som 
är enkel att nå, i markplan och där 
det är enkelt att ta med sig barn
vagnen in. Och det skulle snabbt 
visa sig att det var fler än Karin 
som såg behovet av en butik för 
secondhand butik för barnkläder.

– Reaktionerna har varit jät
tepositiva, alla är så glada att vi 
finns. Sedan vi öppnade i oktober 
har det varit jätteroligt, det blev 
en sån respons! Nu har det varit 
mycket vinterkläder och skor 
som gått. Egentligen säljer vi alla 
möjliga kläder. Många börjar få 
upp ögonen för att vi också säljer 
mamma och amningskläder som 
är svårt att hitta i vanlig butik i 
Tyresö. Och mycket pyjamasar! 
Det verkligen något som går jät
tebra här.

Second hand är för alla
Karin vill slå hål på myten att 
second hand bara är för dem som 
inte har råd.

– Fler börjar få upp ögonen 

nu för att det inte är så dumt att 
handla secondhand. Det är verk
ligen alla mellan himmel och jord 
som kommer hit och det är jätte
kul.

Hon berättar vidare att även 
om det är mest mammor som 
kommer och handlar så tittar en 
hel del pappor också in. Roligast 
är dock när det kommer barn. 
För det här är en butik där man 
får leka och röra saker. Här får 
barnen vara med.

För att få lämna in kläder ska 
de vara hela och rena och i gott 

skick – annars tas de inte emot. 
Innan kläderna kommer ut i buti
ken stryks de, prissätts och hängs 
upp på galge. För Karin har det 
varit viktigt att det ska kännas 
som en riktig butik när man kom
mer in och att det är ordning och 
reda.

Det som inte säljs skänks
De som lämnar in kläder till för
säljning får 40 procent av priset 
när varan är såld. Kläder och 
leksaker säljs sedan under två 
månaders tid. Det som inte är sålt 

då skänks sedan vidare till välgö
rande ändamål. Karin berättar att 
den första rundan kläder skänk
tes till S:ta Clara kyrka och att de 
framöver planerar att skänka till 
några kvinnojourer. Är det något 
som inte säljs i butiken är det vik
tigt för henne att det når grupper 
som verkligen behöver sakerna.

Framöver hoppas hon att fler 
ska hitta till hennes butik.

– Vi har många stammisar. Men 
det är jättekul på helgerna för då 
är det jättemycket nya ansikten, 
det känns roligt. Jag gör reklam 

på Facebook och Instagram och 
försöker nå ut så mycket vi kan. 
Framöver är tanken också att det 
ska komma ett litet reklamblad i 
brevlådan om att vi finns. Men det 
går jättebra!

Tyresö Nyheter lämnar sam
tidigt som det ringer i klockan 
och en ny kund kommer in. Här 
finns det kläder och leksaker från 
golv till tak och för alla åldrar. En 
gammal lokal som fått nytt liv och 
bidrar till Tyresös barnfamiljer.

ooo

TYRESÖ RUNT

Full fart på Busungarnas 
klädförmedling

För Karin har det varit viktigt att det ska kännas som en riktig butik när man kommer in och att det är ordning och reda.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Sedan vi öppnade i oktober har det varit jätteroligt, det blev en sån respons! berättar Karin 
Pettersson som har byggt upp butiken från grunden.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

För att få lämna in kläder ska de vara hela och rena och i gott skick – annars tas de inte 
emot.  FOTO: TYRESÖ NYHETER
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