Brist på ordning och reda
n Det är bara tillfälligheter att Tyresös ekonomi inte helt kollapsat. Budgeten för de senaste åren har inte klarats och att det
inte blivit mycket värre beror på återbetalning av försäkringspremier. Dessa har så klart inte funnits i budgeten och i år är
prognosen 40 miljoner back. Ledare, sid 2

”För en bra skola
krävs både högre
lärartäthet och
mindre elev
grupper.”
Ulla-Karin Ervik, sid 7

Fler hyresrätter nödvändigt
n Bostadsmarknaden behöver fler hyresrätter för att fungera. I
Tyresö står 25 000 personer i kö för en bostad och nyproduktionen är alldeles för låg. Socialdemokraterna lovar att påbörja byggandet av 2 000 nya hyresrätter till år 2025 och inte sälja ut några
av Tyresö bostäders befintliga. Debatt, sid 4

NR NR
6 H3 september
2014
H 1972–2014
H april 2008
H 1972–2008

Jämnt läge
n Det väger jämt mellan
blocken i tyresöpolitiken. Det
visar den valundersökning
som Novus genomfört för
Tyresö Nyheter. Sid 3

Hemliga brevet
n Innehållet i det brev som
rektorerna skrev till barnoch utbildningsnämnden och
som hemligstämplats avslöjas. Sid 5

Allt större
barngrupper
n Barngruppernas storlek
växer på de kommunala förskolorna. Den negativa trenden ät tydlig. Sid 6

Nytt gymnasium
kan bli dyrt
n Utan egentlig utredning
lovar Moderaterna ett nytt
gymnasium. Oppositionen
menar att det behövs ett
bättre underlag. Annars finns
risken att det blir ett nytt
Nyboda. Sid 8

Tränarna lämnar
n Tränarna för Tyresö Handbolls damlag har begärt att
få avsluta sina uppdrag med
omedelbar verkan. Sid 13

Vacker rondell vald
Publikrekord på årets Tyresöfestival.

Foto: Kaijsa Keusch

Sjunde Tyresöfestivalen
n Tyresöfestivalen

växer för varje
gång och blev i år en succé med
rekordmånga deltagande föreningar. Vädret gjorde också att
hela arrangemanget fick en härlig
inramning och den stora publiken,

troligen rekord det också fick
uppleva en stor del av Tyresös
föreningsliv mitt i Bollmoradalen.
Omkring 70 föreningar och organisationer deltog och visade upp
sina verksamheter. Årets förening

i Tyresö, Friskis & Svettis körde
ett kort danspass från scenen som
många svängde med i. Höjdpunkten
från scenen blev Ace Wilder som
fick publiken att jubla.
Sid 12

Tyresös bil
ligaste

n Nu har tyresöborna sagt
sitt. Den vackraste rondellen
är utsedd. Även den fulaste. Sid 14

Bollmoran …

… väljer inte
i förbifarten.
    Sid 2

butik enligt
PRO

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21.
Tel 010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.
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De skryter med ordning och reda men när sömmarna synas träder en annan
bild fram. Tyresös moderata ledning har under flera år inte lyckats med kommunens ekonomiska förvaltning. De två senaste åren har kommunen gått 23
miljoner back i jämförelse med budget. Detta trots att extraintäkter genom
återbetalning av sjukförsäkringspremier på 56 miljoner kronor. För 2013
pekar resultatet på ytterligare underskott på 40 miljoner.

Slumpartad
ekonomi
H

ur står det egentligen till i Tyresös ekonomi? Moderaterna som styrt i Tyresö
de senaste 16 åren har valplakat med ett
budskap om att – ordning och reda i ekonomin
skapar välfärd. Ett budskap som är helt sant.
Det vet vi alla. För om vi utgår från den egna
plånboken så går det inte att handla för mer än
vad pengarna räcker till. När det där extra ska
köpas krävs det ytterligare inkomster eller en
tids sparande. Och den som sparar får avstå
något annat under en tid. Så är det i den personliga ekonomin och så måste det vara även i den
offentliga.
I kommunens delårsbokslut visar det sig nu
att vi använt mycket mer pengar än vad som
finns i kommunens plånbok. De flesta nämnder
visar på stora underskott. Prognosen pekare på
ett minus närmare 40 miljoner kronor. Det innebär att pengarna håller på att ta slut. Underskotten växer till sig i skolan, gymnasiet och inom
äldreomsorgen. Det är tyvärr inget nytt, för
detta har man kunnat se även de senaste åren.
Det som räddat verksamheterna har varit tillfälliga återbetalningar av sjukförsäkringspremier.
I 2013 års bokslut var dessa drygt 30 miljoner.
Det räckte till ett resultat som bara blev 4 miljoner sämre än budgeterat. Året innan, 2012 alltså,
var det ännu värre. Kommunens resultat blev då
19 miljoner under budget trots en återbetalning

av försäkringspremierna på dryga 26 miljoner.
Med ordning och reda i ekonomin hade 56 miljoner i extrapengar under två år kunnat göra en
väldig skillnad.
Med den faktiska oordning som rått fick de
istället täcka de hål som uppstått. Satsningar
hade kunnat göras för att få människor i arbete.
Men Moderaterna har konsekvent röstat
ned de förslag som Socialdemokraterna
lagt om Resursjobb, ett framgångsrikt koncept för att få människor från bidragsberoende till egen försörjning. Detta har prövats i Sigtuna kommun med stor framgång.
Så vilket recept behövs nu. Jo, precis som i
den personliga ekonomin måste man se över
allt.
Vad kan effektiviseras och vad kan sparas in.
För underskotten visar att det behövs mer pengar till våra barn och ungdomar och till omsorgen
om våra äldre. Alternativ politik finns. I Socialdemokraternas budget för 2015 finns både
besparingar och satsningar. Med 15 öre till på
skatten skapas utrymmet att ta ansvar.
De moderata valaffischerna må basunera ut
självklarheten med ordning och reda. Men den
egna leveransen är skral. Efter 16 år verkar luften gått ur dem, nu räcker det. Dags för ett byte.

Pandaklubben

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

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

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

www.tyresonyheter.nu

Illustration: Robert Nyberg

Noterat
I takt med en allt intensivare valrörelse riskerar partierna att
försöka locka till sig väljare med kreativa affischer. Ett exempel är Moderaterna i Tyresö som nu affischerar att de inte vill
införa fastighetsskatten igen. Bra så – men det vill inte Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna
eller Centerpartiet heller. Eftersom inget större parti vill införa skatten känns det som om Moderaterna med nuvarande
opinionssiffror slåss mot väderkvarnar. Det gick inte bra för
Don Quijote – går det bättre för Fredrik Saweståhl?
ooo

ooo

Mitten av september, det lider mot höst
mitten av september, ska man lägga sin röst
på det som varit – eller på nystarten?
Val gör man inte i förbifarten
inte med bye, bye eller hej o hå
det är svårare än så.
S.

Ansvarig utgivare & chefredaktör:
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar
Frisell, Martin Nilsson.
Annonser: Nicklas Eklund,
tel 076-113 34 48.
annons@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media
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nummerunder 2014 och delas ut
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TN:s NOVUS-undersökning:

Mer spännande än någonsin
41,1

Stöd valet 2010
Stöd januari 2014

39,2
32,4

8,9

5,7

3,2

3,5

1,2

10,0
3,4

1,7

5,4

Opinion Det kan bli en rysare
på valvakorna i Tyresö. När Tyresö Nyheter frågade väljarna i vår
stora valundersökning genomförd av NOVUS var det helt lika
mellan blocken. Här sammanfattar vi läget inför den spännande
valdagen.

Vad har då orsakat alliansens
tapp? De viktigaste förklaringarna går sannolikt att läsa ut ur
opinionsundersökningens andra
frågor. Det är inte en alltför djärv
gissning att det beror på:
1. Ä l d r e o m s o r g s a v g i f t e r n a .
Många väljare som tidigare
röstat borgerligt ogillade att
alliansen, tvärtemot vallöftena, höjde äldreomsorgsavgifterna och införde en rejält
tilltagen avgift på trygghetslarmet. De blev inte gladare
när Moderaterna drev igenom
att kommunen inte skulle följa
folkomröstningsresultatet.
2. Nyboda skola. Idén att bygga
en helt ny Nyboda skola lanse-

Mer av samma ….

… eller förändring?

foto: Gunnar Frisell

foto: Gunnar Frisell

rades i valrörelsen 2010. Helt
utan underlag fattades beslut
om att bygga en ny skola för
130 miljoner kronor. Innan
bygget var färdigt blev det ett
nästan dubbelt så dyrt bygge
där stora delar av lokalerna
stått tomma sedan dess. Det
var inte bara revisorerna som
var historiskt kritiska. De som
ville att politikerna skulle hålla
hårt i skattebetalarnas pengar
var missnöjda – däribland varannan borgerlig väljare.
3. Förutsättningarna för Tyresös
skolor. Tyresöborna är nöjda
med mycket – i de flesta områden där vi frågade väljarna var
det positiva omdömen. Dock
inte när det gäller skolans
utveckling. Hälften av väljarna
tycker att utvecklingen går åt
fel håll, medan bara en fjärdedel tycker att utvecklingen går
åt rätt håll. Det har sannolikt
inte ökat efter att kommunens
rektorer kritiserat kommunens ledning för att inte höja
skolpengen och kommunens
försök att mörklägga brevet.
4. Fortsätta skattesänkningar
eller kvalitet i skola och
omsorg? Vi frågade väljarna

om de var beredda att betala
30 öre mer i skatt för en bättre
kvalitet i skola och omsorg.
Svaren lär ha satt skräck i
moderata strateger. Partiets
skattesänkarlinje fick inte ens
stöd bland det egna partiets
väljare.

3,1

2,4

0,2

2,0

Givet dessa problem för alliansen kan man tycka att det borde
vara öppet mål för oppositionen.
Även om partierna där gått framåt
så är det långtifrån självklart att
det räcker in hela vägen in i mål.
Orsakerna kan kanske på motsvarande sätt utläsas i opinionsundersökningen:
1. Är S ett bättre skolparti? Trots
att Socialdemokraterna i förra
valet – och även därefter – velat
marknadsföra sig som Tyresös
skolparti så är det ingen överväldigande majoritet som ser
Socialdemokraterna som det
klart bästa partiet för frågan.
De har förvisso störst stöd och
förslagen om att minska klasserna och höja anslagen till
skolorna med drygt 20 miljoner kanske bidrar, men när vi
mätte var det en bit kvar.
2. Tyresö växer snabbt – tar

det udden av bostadsfrågan?
Bostadsfrågan var näst viktigaste frågan när tyresöborna
fick välja. Det saknas inte
lyftkranar nu i valtider och
Tyresö växer snabbt. Det kan
ge bilden av mycket byggande
efter ett par år då det byggts
lite. Oppositionen pekar på att
bostadskön blivit längre och
antalet hyresrätter minskat –
men väljarna tycker ändå att
utvecklingen går åt rätt håll.
3. Ansvaret för ekonomin. Tack
vare stora utbetalningar från
kommunernas pensionsbolag
AFA har kommunen varje år
kunnat redovisa överskott.
Kanske gör det att väljarna är
beredda att ha förbiseende med
dåliga affärer som Nyboda?
Hur kommer det då gå under valnatten? Även om vår undersökning visade att det är långt ifrån
säkert att Sverigedemokraterna
kommer in i fullmäktige så är det
inte osannolikt att de kan bli vågmästare om de verkligen lyckas.
Under mandatperioden har de
varit extremt passiva och mest
röstat med Moderaterna. Samtidigt lär inget block vilja bygga sin
majoritet på Sverigedemokraternas stöd. Intolerans är knappast
en politik som alliansen eller
oppositionen vill bli förknippade
med.
Kommer då de andra partierna
att samarbeta över blockgränserna? En stor del av väljarna vill
det, Socialdemokraterna har uttalat sig för det – men de borgerliga
partierna har hittills velat bevara
blockpolitiken. Kommer det ändras om det blir skarpt läge? Kommande vecka vet vi mer. Till dess
– här är vad vi tyresöbor tycker.
ooo

Folkomröstningen handlade om ifall beslutet om att höja avgifterna
i äldreomsorgen skulle rivas upp eller inte. Om du fick rösta idag hur
skulle du då rösta?

79

83

81

76

74

26

ooo

Anhörigstöd
Ekonomi Tyresö kommuns revisorer har efter granskning lämnat bland annat följande rekommendation. Arbetet med stöd
till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Det
är tveksamt om Tyresö kommun
i nuläget kan anses leva upp till
Socialtjänstlagens krav gällande
anhörigstöd. Kommunens ansvar
att stödja anhöriga till personer
som vårdar eller stödjer närstående bör bli föremål för ytterligare
åtgärder från nämnden.
ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

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

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

51
32

29
21
13
3

Heléne Sundman
Tel. 073-370 17 20
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

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

60
49

Val I Tyresö är det många som väljer att förtidsrösta. När det återstod
en vecka till valet var det redan flera
hundra fler som redan förtidsröstat
än den totala summan förtidsröster 2010. Det placerar tyresöborna
bland de flitigaste i länet. Förutom
på de tre biblioteken går det också
bra att förtidsrösta i kommunhusets servicecenter.

Östra Tyresö-föreningen
94

Ja till de höjda avgifterna
Nej till de höjda avgifterna

Skola Anita Brynje går i pension
i höst, och som ny förvaltningschef
för barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommer Monika
Larsson. Hon kommer närmast
från Stenungsund och börjar i kommunens tjänst den 1 december.

Många
förtidsröstar
Övriga

Under 16 år har Tyresö styrts av
en borgerlig majoritet. Är det så
att väljarna nu söker förändring
eller önskar man mer av den förda
politiken? I januari lät vi fråga
väljarna om det och en rad andra
frågor.
Svaret som gavs i Tyresö Nyheters väljarundersökning var – helt
lika. Båda blocken förutsågs då få
47,8 procent av rösterna.
För den borgerliga alliansen
skulle det innebära ett ras på närmare 10 procentenheter och för
oppositionspartierna S, MP och V
en uppgång med drygt 8 procentenheter. Tittar man till hur opinionen utvecklats nationellt därefter
tyder mycket på att läget är lika
jämnt idag.

Skolan får ny
förvaltningschef

ooo

27,1

9,6

3

26

9

Övriga
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Vi socialdemokrater lovar 2000 hyresrätter till år 2025

A

lla ska ha rätt till en bra bostad, oavsett om det är
en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt. För att
bostadsmarknaden ska fungera behövs en bra mix
av alla upplåtelseformer.
Hyresrätten är också viktig som smörjmedel på bostadsmarknaden. Ofta är hyresrätten en förutsättning för att
kunna flytta till en egen lägenhet som ung, vilket är en viktig del i att bli vuxen. Många äldre vill flytta till en hyresrätt
när de säljer villan och hyresrätten är ofta en bra lösning
om ett gift par går skilda vägar. Men hyresrätten ska också
kunna vara ett boende som man väljer för hela livet.
Idag står runt 25 000 personer i bostadskö i Tyresö, vilket
exempelvis innebär att många unga måste vänta många år
med sitt vuxenliv. Det finns inga enkla sätt att lösa denna
situation, som har orsakats av många år av obefintligt byggande av hyresrätter, samtidigt som område efter område
har omvandlats till bostadsrätter. Vi socialdemokrater har
sagt att vi lovar att påbörja byggandet av 500 nya hyresrätter under nästa mandatperiod. Fram till 2025 kommer
vi påbörja hela 2000 nya hyresrätter. Detta är en historisk

Rätt att rösta
Jag tycker att du som säger att du
inte tänker rösta i valet ska tänka
en gång till. Det är en rättighet
som många i världen avundas oss.
Om du tycker att valet inte angår
dig, tänk efter! Vad är det som är
viktigt för dig? Det finns säkert
någon fråga där politiska beslut
faktiskt avgör om det blir som du
tycker eller tvärtom.
Demokrat

Tack!
Tack alla ni fantastiska föreningar
som gjorde Tyresö-festivalen till
en riktig fest-dag! Tänk så många
spännande aktiviteter man kan
ägna sig åt här i vår kommun. Ni
betyder mycket, inte minst för
våra barn och ungdomar.
Nöjd besökare

Med denna politik
kommer antalet
hyresrätter
faktiskt öka.

satsning för att lösa bostadsbristen i Tyresö. Detta vill vi
göra genom att bygga nya lägenheter i våra centrala områden, Tyresö Centrum, Trollbäcken och Tyresö Strand. Till
skillnad från Moderaterna vill vi göra detta utan att sälja
befintliga hyresrätter, vilket innebär att med denna politik
kommer antalet hyresrätter faktiskt öka.

Mer resurser till förskola och
skola, handlar om allas vår
gemensamma framtid
Barnens välmående är allas
ansvar och påverkar vår gemensamma framtid.
Att vi har en väl fungerande förskola och skola är livsviktigt för
vårt samhälle. Utan en bra skola
kommer många saker att försämras på länge sikt.
Om man skulle jämföra samhället med ett hus, så symboliserar
förskola och skola husets grund.
Arbetslivet utgör husets stomme
och på hustaket njuts pensionen.
Om husets underhåll brister,
och det blir fler och fler hål i
grunden skulle inte jag vilja vara i
huset eller sitta på taket…
För att vi i framtiden ska ha en
bra skola, sjukvård, äldreomsorg

och ett välfungerande samhälle
behöver dagens barn och ungdomar få en bra utbildning.
En bra skola skapar möjligheter för alla människor och företag:
■■

Livskraftiga företag skapas av
innovationskraft

■■

Sjukvården och äldreomsorgen
behöver välutbildad personal

■■

Skolan behöver skickliga lärare

Att investera i skolan med flera
lärare och mindre klasser kommer alltid att löna sig.
Att få tryggare barn i förskolan genom att minska grupperna,
kommer alltid att löna sig.
Mikael Fallmo

Har Alliansen lagt tillgänglighetsplanen på hyllan?
Efter många års kämpande har
vi lyckats få en handlingsplan för
funktionsnedsatta värd namnet.
Det finns pengar reserverade och
en åtgärdsplan med årliga förbättringar.
Kommunen hade fram till i
våras en handikappsekreterare
på 75 procent och en rådgivare i
tillgänglighetsfrågor. Båda tjänstemännen har nu gått i pension.
Varför händer ingenting? Tillgängligheten har tydligen inte hög
prioritet för alliansen.
Tyresö centrum håller på att
omvandlas med en rad nya butiker, men tillgängligheten för våra
funktionsnedsatta tas ingen hänsyn till.
Det är trångt i butikerna! Vid
ingången till ICA och Kapp-Ahl är

gallret trasigt. Att av egen kraft ta
sig över kräver armstyrka, som de
flesta av våra funktionsnedsatta
saknar.
Om du hjälper till måste rullstolen dras baklängen. Det saknas också synmarkeringar. Vem
trycker på Centrumbolaget?
Om man som äldre skulle vilja
ta en promenad med sin maka/
make finns det inte en möjlighet
att orka dra en rullstol över flera
av kommunens nedfasningar av
trottoarer.
Med åren har slitagen blivit
så kraftiga att det i dagsläget är
omöjligt att komma upp eller ner
utan problem. Alliansen tycker
uppenbarligen inte att handikappsfrågor är viktiga.
Fortfarande har vårt kommun-

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

hus stora brister i tillgängligheten. Hissen till servicecenter var
för liten för de större elmopparna.
Ok, den är åtgärdad nu, men
du måste vara snabb för att inte
få entredörren i ryggen och den
automatiska dörröppnaren är
avstängd.
Till detta kommer en rad andra
brister. Att vara fritidspolitiker
med funktionsnedsättning är nästan omöjligt.
Nej skärpning nu Alliansen.
Se till att handlingsplanen blir
genomförd. Det kommer vi att
göra om vi får en röd-grön majoritet efter valet den 14 september.
Inger Gemicioglu (V)
f.d. ordförande handikapprådet
Susann Ronström (S)
f.d. förtroendevald handikapprådet
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Du är välkommen!

Vi socialdemokrater lovar också att stoppa de ideologiska försäljningarna av Tyresö Bostäders hyresrätter. Under
året har till exempel bostadsområdet Diamantgången
omvandlats till bostadsrätter, vilket innebär att det nu finns
152 hyresrätter färre än tidigare. Det innebär att det blir
ännu svårare att få en bostad i Tyresö. Vi socialdemokrater var emot ombildningen, då den inte bara innebär färre
hyresrätter utan också är en dålig affär för Tyresö Bostäder
och tyresöborna.
Den moderata majoriteten i Tyresö kommun sålde lägenheterna på Diamantgången för 17 000 kronor per kvadratmeter för några månader sedan och nu säljs de för runt
30 000 kronor per kvadratmeter. Det är ett oanständigt slöseri med skattepengar.
Alltså: Vi socialdemokrater lovar att både bygga nya
hyresrätter och att inte sälja de som Tyresö Bostäder äger
idag, om vi får chansen att styra Tyresö efter valet den 14
september.
Mathias Tegnér
Riksdagskandidat för Socialdemokraterna

Ska du rösta den 14
september? Det ska jag,
det är en självklarhet!
För hundra år sedan hade jag som kvinna i Sverige inte
fått rösta och jag känner en oerhörd tacksamhet till alla
de som slogs för min rösträtt. Fortfarande, 2014, finns
det länder i världen där diktaturer styr och rösträtt är ett
skämt.
Trots att jag regelbundet skriver krönikor i den här tidningen är jag partipolitiskt obunden. Precis som de flesta
andra väljare funderar jag hit och dit, gör tester på nätet
och funderar på vad som egentligen är viktigast. Jag är inte alltid
helt trogen när jag röstar, nämligen. Jag ändrar mig lite från
mandatperiod till mandatperiod.
Jag har några hjärtefrågor, det
har vi väl alla. En av mina är till
exempel att jag obevekligt anser
att alla människor har samma
värde. Därför finns det (minst)
två partier jag aldrig någonsin
skulle kunna rösta på.
I övrigt är det en djungel. Vad
är jag för? Vad är jag emot? Är
Foto: Kristofer Samuelsson
jag stenhårt emot? Vilka är föroch nackdelarna med partiernas
olika löften? Vad leder det till i förlängningen? Och går det
att lita på det de säger? Egentligen?
En vän till mig fick häromdagen massor av beröm för
en teckning han hade tecknat och lagt ut på Facebook.
Många kommenterade förvånat hans skicklighet och flera
undrade om han hade några som helst dåliga kvaliteteter,
varpå han svarade: ”Jag är dålig på mycket men det visar
jag ju inte upp offentligt.” Och så är det ju.
Vi är alla som bäst när vi visar upp oss på
”Vilket parti
Facebook, i andra offentliga rum eller till
är värdigt vår
exempel under en anställningsintervju. Och
dyrbara röst?” just nu pågår en enorm anställningsintervju.
Politikerna har många att övertyga och göra
gott intryck på och de försöker ständigt överträffa varandra. Och ibland kastas det en och annan paj. Och där
står vi väljare och undrar vem vi ska tro på. Vilket parti
är värdigt vår dyrbara röst? Den röst som så många har
kämpat hårt och länge för att vi ska ha.
När jag går och röstar söndagen den 14 september
kommer jag att ha gjort allt i min makt för att se till att jag
vet vad jag gör. I min rösträtt ingår det att jag sätter mig in
i vad jag röstar på. Att jag gör ett kvalificerat val och faktiskt tar reda på vad partierna står för. Att jag inte bara går
på vad jag har hört av någon annan eller gör som någon
jag känner gör. Eller att jag bara gör som jag brukar. I år
är mina viktigaste frågor att stävja främlingsfientligheten
och att Sveriges, och Tyresös, skolor blir så bra de kan bli
och får rätt resurser för att lyckas. Vilka frågor tycker du
är viktigast?
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm
www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se
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Fortfarande oklart om Sofiebergsskolan:

S: Vi lägger inte
ner mellanstadiet

– Små skolor ger trygghet, säger Jannice Rockstroh (S).
Skola I december beslutade barn- och utbildningsnämndens majoritet att lägga ner Sofiebergsskolans mellanstadium. Efter protester
lades frågan på is till efter valet, men moderaterna har inte velat
lämna besked i valrörelsen om skolans framtid.

Att mellanstadiet på Sofieberg
skulle läggas ner låter egentligen
ologiskt. Skolan har rekordmånga
elever men beskrivs ändå som
olönsam. En orsak till detta är det
nya hyresersättningssystem som
gjort små skolor mindre lönsamma, en annan är att elevpengen
inte höjts alls i år. Den utbyggnad
som tidigare varit planerad är nu
därför lagd på is. Detta trots att
kommunen redan ändrat detaljplanen och köpt mark för ändamålet.
Om mellanstadiet skulle läggas ner har många föräldrar varit

oroliga för att skolan inte alls
överlever. Varför ska man välja
Sofiebergsskolan om man måste
byta skola både vid ingången till
mellanstadiet och högstadiet. Ett
argument som förstärkts av att
kommunen hittills vägrat garantera plats i enlighet med föräldrarnas önskemål.
Den styrande alliansen har
varit helt tyst i frågan under hela
valrörelsen. Något som nu kritiseras av barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Jannice
Rockstroh.
– Jag känner mig orolig för

Foto: Gunnar Frisell

Sofiebergsskolans framtid. Ett
uteblivet besked är tyvärr också
ett besked.
Socialdemokraterna går därför
nu ut i en kampanj för att rädda
skolan och dess mellanstadie.
– Vi vill vara tydliga med vad
vi tycker. Vi tror på att små skolor kan vara väldigt bra för att
ge trygghet och utveckling för
många elever. Att ta bort skolan
skulle begränsa valmöjligheten
och ytterligare förvärra bristsituationen i Trollbäckens skolor.
– Underskotten har skapats
genom hyressystemet – vi kommer riva upp systemet och därmed skapa förutsättning för trygga små skolor, säger Rockstroh
som förklaring till kampanjen.
ooo

Välkommen att bli Medlem i
Socialdemokraterna i tyresö
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.

5

Vad rektorerna egentligen skrev:

Brevet som kommunen
vill hemligstämpla

Skola När kommunens rektorer skrev kritiska synpunkter om utebliven höjning av skolpengen ville kommunen hemligstämpla mailet. Nu
kan vi genom en väl insatt källa avslöja vad som stod i mailet.

Tyresö Nyheter har som vi tidigare berättat om överklagat beslutet att hemlighålla mailet. Denna
fråga är fortfarande föremål för
rättslig prövning.
Beslutet att hemlighålla mailet
har dock fått en källa med god
insyn i handläggningen av ärendet
att visa mailet för Tyresö Nyheter. Det gör att vi nu med bevarat
källskydd kan redovisa vad det
egentligen var rektorerna skrev i
mailet.
Under rubriken konsekvenser av utebliven höjning av skolpengen att de tycker att ”en frysning av skolpengen (åk 1–9) är
för oss obegripligt. Att dessutom
begära att vi ska höja lärarlönerna med minst tre procent utan
kompensation kommer att få
konsekvenser som är till viss del
svåra att överblicka. Det är svårt
att förstå hur vi kommer framstå
som en attraktiv arbetsgivare när
kommuner i vår omedelbara närhet beslutat om stora satsningar
på lärarlöner.”
Rektorerna konstaterar att
såväl löneökningar som etablerandet av Engelska skolan med
färre elever kommer leda till
behov av uppsägningar.
Vidare problematiserar rektorerna det faktum att Tyresö inte
finansierar någon nedsättning av
förstelärarnas tjänster vilket gör
att de knappast kan ta uppdrag
som sprider vidare deras kunskap.

Slutligen berättar rektorerna
om det arbete som gjorts inom
ramen för ”En skola för var och
en” där elever med särskilda
behov ska inkluderas i ordinarie
klass/grupp. Rektorerna anser att
kommunen jobbar i enlighet med
skollagen men uttrycker oro för
framtiden.
”Vi är flera rektorer som flaggat
för att det blir fler och fler elever
som behöver särskilt stöd i våra
skolor”, skriver de i mailet och
varnar: ”Att då minska på resurserna ytterligare kommer att leda
till att vi får stora svårigheter att
inkludera elever med funktionsnedsättning på sina hemskolor”.
När förvaltningsrätten beslutat offentliggöra mailet kommer
vi redovisa det i sin helhet – men
då vi anser att det är ett starkt allmänintresse att få veta hur rektorerna ser på sina förutsättningar
väljer vi att här publicera detta
utdrag.
ooo
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Nypremiär för
revyn UnderLivet

Kultur Förra höstens succé
med ”UnderLivet en revymässa
för mogna öron” sporrar Tyresö
Teaterförening till en nypremiär.
I höst då vallarmet lagt sig höjer
istället revygänget sina röster
med föreställningen ”UnderLivet
en valfri revymässa”.
Det blir som förra gången ett
spektakel i en akt, med båda
runda hörn och vassa kanter.
Gamla inslag blir som nya i det
omgjorda eftervalsprogrammet,
där några nummer är nya och
revolutionerande. Några har kanske en dold undermening. Dock
utan ekivoka anspelningar. Tyresöinslagen är många. Några kommentarer till företeelser utanför
Tyresö är också att vänta.
Författare är Sven Lionell och
Kina Sellergren är musikansvarig.
Föreställningen spelar 11 oktober
till 2 november i Kvarnhjulet, Kulturcentrum.
ooo

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

Livlig valdebatt på gymnasiet
Debatt De politiska ungdomsförbunden bjöd på en livlig och
engagerad valdebatt på gymnasiet veckan före valet. Den gav
också eleverna chansen att få en
snabb bild av partierna inför det
egna skolvalet som genomförs
på gymnasiet den 9 september.

Det var företrädare för de åtta
riksdagspartiernas ungdomsförbund som tog plats på scenen i
aulan och som under två timmar
försökte övertyga en fullsatt aula
om det förträffliga i det egna partiets politik och visioner.

Tydliga skillnader
Med gymnasiets nye rektor Mattias Odhner Larsson som skarp
och tydlig moderator avverkades
ett antal olika politikområden:
skola och utbildning, jobb och
arbete, miljö och hållbar utveckling, bostäder och bostadsbrist,
jämställdhet och Sverige i ett globalt perspektiv.
Det blev en debatt i högt tempo
där ingen fick chansen att veckla
in sig i långa resonemang men
där olikheterna mellan partierna
ändå blev tydliga. Dagens applåd

Alla ungdomsförbunden samlade på gymnasiet.

fick Ung vänster efter sin replik
till Sverigedemokraten beträffande öppenhet och invandring.

Konkreta exempel utifrån
I debatten togs också fram exempel på konkreta resultat från
andra kommuner, exempelvis av

Foto: Christer Källström

Alexandra Völker från SSU som
pekade på sin hemkommun Sundbybergs bostadskö för unga som
söker hyresrätter.

bunden att medverka i valinformationen med ett politiskt bokbord i gymnasiets kafeteria den
8 september. Ungdomsförbunden
fick där tillfälle att dela ut informationsmaterial inför skolvalet
påföljande dag.

Bokbord och skolval
Utöver valdebatten hade gymnasiet även inbjudit ungdomsför-

ooo

Folkhälshandslag för jämlik vård Barngruppernas
storlek ökar
Förskola I våras granskades
Tyresös samtliga kommunala
förskolor och det blir allt mer tydligt att Tyresös förskolor befinner
sig i en allvarlig situation. Barngrupperna blir allt större och den
negativa trenden är tydlig.

Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsråd i opposition, vill ge ett handslag.
Landsting Enligt det behovsindex landstinget tar fram i Stockholmsregionen är ojämlikheten
stor idag. Det gäller också i
Tyresö.

De tre senaste åren har vårdbehovet här varit större än vårdutnyttjandet. Skillnaden har legat runt
fem procent.
– Alla Stockholmsregionens
invånare, äldre som unga, har
rätt att få leva ett hälsosamt och
utvecklande liv. Vi har alla rätt
att känna välbefinnande och
framtidshopp, för oss själva, våra
närmaste och för våra medmänniskor, säger Helene Hellmark
Knutsson (S) finanslandstingsråd i opposition. Idag ser det
tyvärr inte ut så. Tvärtom växer
klyftorna. Inte bara ekonomiskt,
utan även när det kommer till
ohälsa, sjukdomar och livslängd.
Det omfattar både fysiska och
psykiska symptom och märkbara
skillnader återfinns inom flera av
Stockholms kommuner.

Vad beror detta på?
– En stor bidragande orsak till
detta är att korta, snabba besök
premieras före kvalitet och resultat.
– Moderaternas privatiseringsiver har fått gå före en jämlik hälsa
i länet. Detta har inte minst gått
ut över sjuka äldre, som allt för
ofta hamnar i kläm i vården idag.
Det kan vi inte acceptera, säger
Helene Hellmark Knutsson.
Världshälsoorganisationen
uppmanar till att sluta folkhäl-

Foto: Mattias Vepsä

soklyftorna inom en generation.
Är det något som också gäller i
Stockholms län och Tyresö och
vad vill ni i så fall göra?
– Vi menar att det är ett politiskt
ansvar att se till att alla invånare,
oavsett bostadsort eller inkomst,
får tillgång till god vård och god
hälsa. Vi antar Världshälsoorganisationens uppmaning. Genom
en aktiv folkhälsopolitik, i Tyresö
och i landstinget, ska vi skapa en
jämlik vård för alla.

På fem av förskolorna har barngruppernas storlek ökat ytterligare och lärartätheten försämras. Nu ligger 2004
11 förskolor över
genomsnittet i Sverige när det
gäller antal barn per förskollärare
och 8 av 11 förskolor ligger även
över rikssnittet när det gäller
antal barn per årsarbetare.
Arbetet med den pedagogiska
dokumentation på de olika enheterna är även det ett område som
behöver förbättras. Glädjande är
dock att förskolorna har förbättrat sig gällande barnsäkerhet
och
Diagram
registerutdrag för sina anställda.
Med en majoritet som går till
val på att minska förskolegrupperna, utan att satsa de resurser

som behövs, ser inte socialdemokraternas gruppledare i barn- och
utbildningsnämnden hur det ska
gå ihop för kommunens förskolor.
– Vi Socialdemokrater är beredda att införa ett maxtak i förskolans grupper för att detta ska ske
och kommer att ta ansvar för att
alla barn i Tyresö, oavsett var de
går någonstans, ges de bästa förutsättningar för att få en god start
2005
2006
i livet på Tyresös förskolor,
säger
Jannice Rockstroh.
Socialdemokraterna satsar i
sin budget 22 miljoner kronor
som öronmärkta för skola och
förskola och blir det även ett
maktskifte i landet, ser det ut som
att den negativa trenden äntligen
kan komma att brytas.
– Det är dags att Tyresös barn
och unga ges en rimlig start och
1goda förutsättningar för att lyckas, mer tid med varje pedagog och
tid för lärande och att skapa nyfikenhet.
ooo
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Ett handslag för ökad folkhälsa innebär:
n

n
n
n
n

Ta initiativ till en regional jämlikhetkommission i syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att minska klyftorna mellan människors
levnadsförutsättningar och välmående
Upprusta skolhälsovården och garantera tillräcklig omfattning på
kurator, psykolog och skolsköterska
Utveckla och förstärka BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) för att
kunna möta behovet hos unga som befinner sig i psykisk ohälsa
Ge sjukvårdsstyrelserna mandat och uppdrag att samverka med
kommunen i partnerskap för bättre folkhälsa
Utöka antalet familjecentraler – med mål om minst en per kommun
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Tyresö tappar ytterligare
i bästa skolkommun
Ranking En gång om året jämför Lärarförbundet landets kommuner. En gång om året påminns
Tyresös styrande politiker om att
det finns en hel del kvar att göra.
I år rankas Tyresö som kommun
233 (av 290 kommuner). Sedan
2010 har kommunen fallit från
plats 187.

Alltsedan PISA-undersökningen
publicerades har skolan varit i
centrum för samhällsdebatten,
också den lokala Tyresö-debatten. För medan Sverige halkar
efter övriga världen har Tyresö
på motsvarande sätt halkat efter
Sverige. Tyresö Nyheter har tidigare redovisat hur andelen som
blir behöriga till ett gymnasieprogram sjunkit i Tyresö. 2006 var det
en av tjugo elever som inte tog sig
vidare. Idag är det en av sju som
hindras från gymnasieutbildning
eftersom man inte klarar behörighetskraven.

Bilden bekräftas
Nu bekräftas bilden av Lärarförbundets undersökning. I början
av denna mandatperiod rankades

Daniela Westerlund, Brevik
– Jag utesluter skolfrågan, då
jag nyss tagit studenten. Miljön
är en uttjatade fråga. Det blir
ingen skillnad i alla fall. Årets
största snackis är jämställdhet
och könsfrågor. Men för mig är
arbetsfrågan för unga viktigast.

Ulla-Karin Ervik från Lärarförbundet i Tyresö hoppas att undersökningen blir en väckarklocka. Foto: Gunnar Frisell

Tyresö som Sveriges 187:e bästa
skolkommun. I ett land med 290
kommuner var det inte mycket att
yvas för. Men sedan dess har det
alltså gått ytterligare utför.
När Tyresö idag hamnar på

190
200
2008

2009

2010

210
220

2010

230
2011

2012

?

Vilken är den
viktigaste frågan
i valet för dig?

foto: Kaijsa Keusch
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plats 233 så är det ett underkännande av den förda politiken som
kommer väcka debatt.
De fyra senaste åren har Tyresö legat bland de tio kommuner
i Sverige som har sämst lärartäthet. I samma härad ligger kommunen när det gäller andel utbildade
lärare. Två faktorer som också
inneburit att resultaten nu sjunker. När det gäller meritvärde likvärdighet (betygssnittet kompenserat för socioekonomiska faktorer) har Tyresö bara sedan förra
året rasat från plats 71 till 183.

Skamliga placeringar
Lärarförbundet i Tyresö hoppas
att undersökningen ska bli en
väckarklocka och driva kommunens politiker i en riktning där
Tyresö investerar mer i kunskap:
– Både placeringen när det gäller utbildade lärare och lärartäthet är skamligt dåliga. Under flera
år har organisationen blivit allt
mer slimmad samtidigt som kravet på dokumentation har ökat.
Det krävs både högre lärartäthet
och mindre barn/elevgrupper om
alla elever ska nå målen.
– Kommunen har flertalet lära-

re som går i pension inom en snar
framtid. Vem ska stå i klassrummet med tanke på att det inte är
attraktivt att utbilda sig till lärare.
Ska man lägga ner flera år på studier, så väljer studenterna ett yrke
med högre lön, konstaterar UllaKarin Ervik, ordförande i Lärarförbundet i Tyresö på avdelningens hemsida.

Kan vara ännu värre
En oro som delas av Socialdemokraternas gruppledare i barn- och
utbildningsnämnden, Jannice
Rockstroh:
– Vi har varnat för större klasser, minskad lärartäthet och för
låg andel behöriga lärare. Anki
Svensson och Fredrik Saweståhl
(M) har mött detta med att inte ge
skolan en enda krona under 2014.
Med tanke på det och att denna
undersökning handlar om 2013
kan man utgå från att situationen
nu 2014 ser än värre ut när det
gäller lärartäthet och att skapa
attraktiva lärarjobb i Tyresö.
Därför behöver nu Tyresö investera minst 20 miljoner i en bättre
skola.

Madelen Abefors, Västerhaninge
– Äldrevården är viktigast för
mig. Jag jobbar med det och ser
hur det är.

Reza Darvish, Enskede
– Arbete och bostäder är viktiga
frågor, särskilt med tanke på
våra ungdomar.

ooo

Förslag på att slopa avgift på trygghetslarm
Äldre Under de senaste åren har Tyresös äldreomsorg diskuterats
mycket. Den avgiftshöjning som allianspartierna genomförde direkt
efter förra valet skapade mycket oro och vrede och ledde fram till en
folkomröstning.

Anita Mattsson (S) vill slopa avgift.
foto: Gunnar Frisell

I den var den enkla frågeställningen för eller emot att behålla
de höjda avgifterna. En mycket
stor majoritet, över 80 procent,
röstade för en återgång till tidigare lägre avgifter. Det som främst
upprörde var avgifterna på trygghetslarmen. Med 3 000 kronor
i avgift per år fanns en risk att
några skulle avstå från larmet.
– Vi kan bara konstatera att
Moderaterna inte lyssnade på
folkviljan i omröstningen, säger
oppostionsrådet Anita Mattsson
(S). Om vi får majoritet efter söndagens val kommer vi att ta bort

avgiften för trygghetslarmen. Den
är dessutom kontraproduktiv. Om
personer som verkligen behöver
larmet avstår är risken väldigt
stor att andra delar av omsorgen blir dyrare. Om till exempel
en person inte kan tillkalla hjälp
snabbt nog kan det få som konsekvens att andra dyrare vårdinsatser måste till. Alla blir i ett sådan
fall lidande.
Det har också funnits kritik
mot privatiseringar av kommunal
äldreomsorg. Vad ligger bakom
den?
– Framför allt gäller det när

olika verksamheter säljs ut utan
något skäl annat än ideologisk,
säger Anita Mattsson.
– Ett tydligt exempel är Ängsgården som var kommunens bäst
fungerande äldreboende. Efter
bara ett år har det drabbats av
konkurs och stora problem med
både måltider och vårdinsatser.
Så kan vi inte ha det.
– Om något fungerar dåligt
bör man försöka förändra till det
bättre. Om något fungerar bra ska
man dra lärdom och föra över det
goda till andra verksamheter. Det
har gått så långt i de ideologiska
utförsäljningarna att de egna
kommunala verksamheterna inte
får lämna anbud i upphandlingarna.
ooo

Allan Honig, Fårdala
– Jobbfrågan är viktigast då det
påverkar så mycket, både människor och ekonomin i stort.

Eric Blomgren, Tyresö Strand
– Fler bostäder till unga är viktigast. Jag har många kompisar
som har svårt att hitta studentlägenheter.
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Kraftledningar
grävs ner

Blir det nytt Nyboda?

El När Tyresövägen byggs om och
byggs ut, behöver kraftledningarna i området mellan Kretsloppscentralen och golfbanan grävas
ner. Dagens stolpar och ledningar
skulle också komma att hindra
framtida bostäder och annat som
kommer att växa upp i området.
Vattenfall har ansvar för nedgrävningen av kraftkablarna. De
har utrett olika alternativa dragningar och bett om svar på sitt
samråd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har förordat en dragning
längs Tyresövägen. Detta blir både
genare och billigare än andra lösningar. Man gör då också mindre
ingrepp i grönytorna än om man
skulle gräva i och runt Petterboda.
ooo

SD vill stoppa nya
hyresrätter
Politik I våras röstade Sverigedemokraterna i Tyresö med alliansen i att fortsätta utförsäljningen av hyresrätter, den gång gällde
det området Diamanten. Trots att
antalet hyresrätter minskat under
lång tid väljer nu partiet att ta ett
steg ännu längre. I en enkät till
tidningen Mitt i Tyresö säger partiet att ”fler hyresrätter utöver de
redan befintliga och projekterade
inte behövs”. I sitt valprogram
argumenterar partiet för att de vill
att Tyresö ska växa betydligt långsammare. Hur partiet vill hantera
de många som idag står i bostadskö hos Tyresö Bostäder när det
inte ska byggas fler hyresrätter
framgår inte av programmet.
ooo

Ensamkommande
barn
Asyl Varje år kommer barn och
ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka
asyl, så kallade ensamkommande
barn. Socialnämnden har vid sammanträde den 27 augusti beslutat
att utöka med fyra boendeplatser
för asylsökande ensamkommande
barn och ensamkommande barn
med permanent uppehållstillstånd. Det är en ökning från 21 till
25 platser. Utökningen gäller från
och med den 1 november 2014.
ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Nytt gymnasium för
dryga miljarden
Gymnasium I valet lovar nu
Moderaterna ett nytt gymnasium. Kritiker hävdar att kommunen nu håller på att göra
om misstagen från när Nyboda
byggdes – fast den här gången
riskerar det att bli mer än dubbelt så dyrt.

I sitt så kallade framtidsprogram
för Tyresö lovar nu Moderaterna
ett nytt gymnasium i anslutning
till Tyresö centrum. Likheterna
med Nyboda skola är på många
sätt lika. Lagom till valet vill det
styrande partiet i Tyresö redovisa handlingskraft och visa upp
fina ritningar för väljarna. Liksom
inför valet 2010 är dock underlaget väldigt begränsat.
I juni redovisade de kommunala tjänstemännen en mindre
utredning om ett nytt gymnasium
i Tyresö.

Olika alternativ
I en enklare sammanfattning
redovisas fem alternativ där
huvudalternativen verkar vara
att bygga i direkt anslutning till
Tyresö centrum, bakom vårdcentralen (båda kombinerat med
yrkesprogrammen i en ny byggnad vid brandstationen) eller att
renovera det nuvarande gymnasiet. I utredningen redovisas kostnaderna för de olika alternativen.
Att renovera nuvarande gymnasium och göra det fräscht innebär
att dagens kostnader ökar med 8
miljoner kronor, till 26 miljoner
kronor årligen. Dessa kostnader
sjunker sedan kraftigt när äldre
investeringar är avskrivna.
Det alternativ som Moderaterna nu förespråkar innebär att
kommunen inte äger byggnaden
vid Tyresö centrum. Detta ska
istället hyras av ett privat fastighetsbolag. Därför räknas också
anläggningen kosta cirka 50 miljoner kronor per år under 25 års

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

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

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

– Utan bra underlag kan vi få ett nytt Nyboda-debackel, fast värre, säger Anita Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell

tid. Totalt blir alltså kostnaden
för bygget närmare 1 250 miljoner
kronor. Jämfört med alternativet
att rusta nuvarande gymnasium
beräknas kostnaderna öka med
uppemot 700 miljoner kronor.
Jämfört med alternativet att
bygga bakom vårdcentralen blir
merkostnaden någonstans mellan
100 och 200 miljoner kronor.

tionsråd Anita Mattsson upprörd:
– Det är att upprepa Nyboda
rakt av – fast till en mångdubbelt
högre kostnad. Tyresö tillhör en
av Stockholms läns mest skuldsatta kommuner. Att i det läget
utan tillräckligt underlag binda
upp sig för kostnader som är en
bra bit över en miljard är inte att
ta ansvar.

Oppositionen upprörd
Att det stora borgerliga partiet nu
tar ställning innan det finns ett
bra underlag om framtida behov
gör Socialdemokraternas opposi-

Billigare att bygga själv
– Vi vill alla ha ett bra gymnasium
och det är bra att de fyra senaste
årens passivitet närmar sig slutet.
Men det får inte ske för att ett
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Märken från bl a
Pernilla Wahlgren
Maria Montazami
LauRie, Container

Way Out Tezz
Strandtorget 11, Tyresö Strand
www.wayouttezz.se

parti vill kunna visa en flashig ritning i en valrörelse.
Socialdemokraterna lovar dock
själva att göra något åt gymnasiet:
– Det är riktigt. Vi vet att gymnasiet behöver antingen rustas
eller byggas nytt – men vi tänker inte göra det till en kostnad
som innebär att man slarvar med
skattebetalarnas pengar.
Mycket talar för att det blir
billigare om vi bygger själva – vi
kommer inte skriva på oss miljardkontrakt och låna pengar från
framtida tyresöbor.
ooo

Information
om valet
hittar du
på val.se

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.

FRAMTIDSKONTRAKT
för TYRESÖ
1

Mindre klasser går före skattesänkningar
Klasser i lägre åldrar ska minskas med upp till fem barn per klass.

2

Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag
Genom resursjobb ska vi lyfta människor ur bidragsberoende till egen försörjning.

3

Ordning och reda i äldreomsorgen
Kvalitetshöjningar före nya privatiseringar. Äldre ska ha råd med den omsorg de har rätt till. Trygghetslarmen ska vara gratis.

4

Bygg bort bostadsbristen
Vi lovar att med gemensamma krafter påbörja bygget av minst 500 nya hyresrätter. Tyresö Bostäders
lägenheter är inte till salu.

Mathias Tegnér
Kandidat till riksdagen

Anita Mattsson
Kandidat till kommunstyrelsens
ordförande

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.

Kommunfullmäktige 2014–2018:
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1

2

4

3

5

27
11

23

16

39

40

Martin Nilsson
44, Kanslichef

Anita Mattsson
46, Kommunalråd

4

5

Marie Linder
51, Kommunikationschef

62

28

6

15

59

34

6

33
35

Mathias Tegnér
35, Civilekonom

7

Karin Ljung
24, Processledare

8

Alfonso Morales
51, Nationalekonom

12

42
22

63
51 50

45 58
36 8
57
53
3

17

19

10

Kristjan Vaigur
72, F. d internationell
sekreterare

16

Lennart Jönsson
62, Systemingenjör

23

11

17

24

30

David Westius
40, Gymnasielärare

Carl-Johan Karlson
52, Chefsjurist

31

Karin Sällberg
39, Studerande

64

13

Heléne Sundman
53, Administratör

19

Jerry Svensson
71, F. d. ombudsman

25

Pål Keusch
46, Ekonom

Sara Granestrand
24, Lärarstuderande

49

1

Selma Harki,
21, Studerande

18

Susann Ronström
61, Äldreomsorgschef

21

7

30
44

10

12

Helena Rustas
41, Marknadsassistent

9

41

2

Anders Linder
57, Ingenjör

26

60

9

Jannice Rockstroh
32, Gymnasielärare

52

54

32 47

18
25

46

38

61

29

43
37 24

48

55

Beatrice Rubeling
70, Organisationskonsult

32

Markku Sandelin
52, Klubbordförande

Eija Räty
63, Konsult

14

15

Mikael Fallmo
45, Data- och systemvetare

Ann Sandin-Lindgren
57, Datautbildare

20

21

José Blanco
62, Kriminalvårdare

26

27

Thomas Martinsson
49, Kriminalinspektör

Agneta Hallbeck
69, Studie- och yrkesvägledare

33

34

Patricia Fundeborg
68, Pensionär

Bertil Johansson
45, Försäkringstjänsteman

22

Kjell Andersson
68, Företagare

Sarah Heidenborg
37, Servitris

28

Herman Möller
18, Studerande

35

Maria Rey
51, Undersköterska

29

Rita Florio Axelsson
55, Företagare

36

Julian Saliba
26, Statsvetare

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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38

39

Henrik Enocsson
31, Pol. mag.

Ellinor Köhler
22, Kock

FOTO: GUNNAR FRISELL
& CHRISTER KÄLLSTRÖM

40

Jazmin Rumie
43, Fritidsledare

41

13
20

Stefan Högberg
49, Undersköterska

14
31

42

56

43

Niklas Wennergren
49, Pedagog

45

48

52

53

59

Barbro Nordlöf
72, Skadereglerare

54

Siv Källstigen
72, Präst

Håkan Ljung
23, Studerande

60

Alex Karlson
20, Studerande

49

Leif Holmgren
51, Ombudsman

61

Margarita Jefimova
47, Designer

55

62

Hans Gabrielsson
57, Smed

63

Eva Torvaldsson
50, Barnskötare

Ann-Britt Avelin
82, Pensionär

Tommy Blomster
66, Pensionär

51

Fredrik Melin
31, Lärare

57

Bror Perjus
71, Författare

Pia Enman
50, Restaurangbitr.

47

50

56

Bo Furugård
69, Pensionär

Kaijsa Keusch
50, Administratör

Anita Jonsson
71, Socionom

Sven Bergström
62, Arbetsmiljöing.

© TYRESÖ KOMMUN

44

46

Marie Bjarnevi
37, Barnskötare

Miza Landström
38, Lärarstudent

Ann-Christine Jansson
52, Telefonist

58

Sandra Strömberg
20, Vårdbidträde

64

Börje Eriksson
75, Pensionär

Martin Jarl
36, Sjuksköterska

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.

TYRESÖS VIKTIGASTE
LANDSTINGSFRÅGOR!
Du ska kunna lita på att sjukvården finns och fungerar när du behöver den. Under åtta år har Moderaterna drivit en
privatiseringslinje där vinstintresset istället för behoven har avgjort var sjukvården ska bedrivas. Det har framför allt
drabbat de södra delarna av länet. Det kommer vi att ändra på om vi får väljarnas förtroende i valet. Antalet förlossningsskador är betydligt större i Stockholms län än i resten av landet. Vårt mål är en barnmorska per födande kvinna.
Dessutom ska barnsjukvården vara avgiftsfri. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i vård och omsorg. Alla ska
ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet. Det går före stora skattesänkningar.

1

Mer personal - tid att vårda patienterna
Alla ska kunna känna sig trygga med att den vård och omsorg de får är bra. Därför ska vi anställa mer personal och minska administrationen. Personalen ska få mer tid till det som de är bäst på: vårda patienterna.

2

Specialistsjukhus på Handen
Behovet, inte marknaden, ska styra var hälso- och sjukvården ska finnas. För att garantera tyresöborna en
trygg och tillgänglig vård framöver lovar Socialdemokraterna ett specialistsjukhus i Handen.

3
4

Vårdcentral på Östra Tyresö
Det är bra att kunna välja vårdcentral, men det förutsätter att det finns kapacitet. Idag är vårdcentralerna
fulltecknade, vilket leder till långa köer och sämre vård. En ytterligare vårdcentral behövs i Strand, det skulle också avlasta Bollmora.
Förenkla och effektivisera kollektivtrafiken
Det ska vara enkelt och smidigt att resa klimatsmart med SL. Därför ska vi slopa zonerna och införa enhetstaxa. Turtätheten ska öka och vi vill införa nya snabbussar in till stan. Fler tvärförbindelser behövs och vi ska
öka framkomligheten på Tyresövägen.

TYRESÖS KANDIDATER TILL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

4. Alfonso Morales

7. Selma Harki

52, Nationalekonom

21, Studerande

8. Bo Furugård

13. Eija Räty

70, Pensionär

64, Konsult

ETT BÄTTRE TYRESÖ. FÖR ALLA.
www.socialdemokraterna.se/tyreso
www.facebook.com/socialdemokraternaityreso
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Vad vill de politiska partierna?
Moderaterna

Socialdemokraterna

Folkpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna Centerpartiet

Bostads
byggande

3 000 nya bostäder
till 2022. Inget
specifikt mål för
hyresrätter

Ökat bostadsbyggande. 500 hyresrätter
nästa mandatperiod.
2 000 hyresrätter
till 2025. Mer aktiv
markpolitik.

Mer aktiv markpolitik
och förtätning utan
att ta parkmark i
anspråk.

Mer aktiv markpolitik. Hälften av
nybyggnation ska
vara hyresrätter. Bygg
kollektivtrafiknära
och bevara gröna
kilar.

50 % av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Förtäta men
värna grönområden.

Förutom i centrum
ska bebyggelsen
vara i lågmäld skala.
Inget uttalat mål om
antal eller andel.

Inget mer nybyggande efter det
som nu är planerat.
Fler parkeringsytor
behövs.

Förtäta i redan tättM, S, FP, MP, V och C vill bygga
bebyggda områden.
mer. KD är mer otydliga och
500–600 hyresrätter. SD vill stoppa nya lägenheter.
Idag står 25 000 personer i kö
hos Tyresö Bostäder. Andelen
hyresrätter har minskat under
alliansstyret. Flera partier – i
alliansen och oppositionen vill
bryta utvecklingen.

Sälja ut hyresrätter och
ombilda till
bostadsrätter

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill fortsätta sälja ut
hyresrätter. S, Mp och V vill öka
andelen hyresrätter och därför
inte sälja ut.

Minska klasser i skolan

Lovar inget i valprogrammet. Inga
pengar reserverade
för ändamålet.

Ja. Minska lågstadie- Vill satsa ytterligare
klasser med upp till
resurser (oklart hur
fem barn per klass.
mycket) på att få
alla elever i tidiga
årskurser ska kunna
knäcka läs- och skrivkoden.

Skolorna ska ha kom- Anger ingen åsikt i
frågan i sitt program.
petens och avsätta
resurser för att tidigt
se och stödja elever
i behov av särskilt
stöd genom tillgång
till specialpedagogtjänster.

Skolan i Tyresö ska
ha de resurser som
krävs för att pedagogiskt kunna anpassa
undervisningen till
elevers skiftande
behov. Inget tydligt
mål.

Socialdemokraternas stora
paradfråga i valet med ett tydligt
och klart mål som partiet reserverat pengar till. Alliansen mycket mer vaga – kanske för att de
röstat ner förslag om pengar till
ändamålet de senaste åren.

Uttalade
ambitioner för
skolmat

Ja, långtgående
mål om mindre
halvfabrikat och mer
ekologiska råvaror
i matlagningen ska
minska svinnet.

Ja, vill öka andelen
ekologisk och närproducerad mat. Alla
förskolor ska vara
garanterat giftfria
miljöer.

Skriver inget uttalat
om frågan.

För att alla elever ska Vill minska grupperna i skolan och
bli sedda, krävs fler
fritidshemmen.
lärare och speciallärare, mer stöd till
barn med särskilda
behov. Inget uttalat
mål om klasstorlekar.
Mat en del av
den pedagogiska
verksamheten.
Näringsriktig och god
mat, tillagad ifrån
grunden. Vegetariska
maträtter, säsongsanpassat mer ekologiska livsmedel.

Skriver inget uttalat
om frågan – men
har tidigare uttalat
ambitionen att öka
andelen ekologiska
livsmedel.

Ja, upphandling av
ekologiska livsmedel
till förskolor/skolor/
äldreboenden och
andra verksamheter
främjas

Närproducerad och
ekologiskt framställd
mat skall prioriteras.

En satsning på skolmaten och miljön
runt skolmaten är
mycket angelägen
och måste fortsätta.

Alla verkar överens om att satsa
på mer närproducerad och
ekologisk mat i Tyresös skolor.
Frågan är vem som har mest trovärdighet att genomföra det.

Ja

Ja

Nej

Säger inget om det
i valprogram. Oklart
vad partiet tycker.

Nej

Folkomröstningen är fortfarande
en het potatis. S, MP och V vill
respektera resultatet. Borgerliga
tycker sig inte ha råd.

Ja, kvaliteten utvecklas av konkurrens.
Alla som kan erbjuda
vård- och omsorg av
hög kvalitet välkomnas. Kommunen ska
inte få delta med
egen-regi-anbud i
upphandlingar.

Tycker inget uttalat.

Ja, Centerpartiet
anser det vara självklart att valfrihet
även ska gälla våra
äldre. Kundvalsmodellen är en lösning
på detta.

Ytterligare en skiljelinje. Alliansen vill fortsätta sälja ut
äldreomsorg. V är emot privat
vinstdriven omsorg. S vill pausa
privatisering för att kunna garantera kvalitet. MP har en liknande
åsikt. SD har legat lågt i frågan
och accepterat utförsäljningar.

SDs förslag innebär skattesänkningar om 40 öre vilket innebär
att skolan och omsorgen
dräneras på 40 miljoner. M vill
sänka skatten men känner sig
sannolikt begränsade av partiledningen. S och MP vill göra
begränsade skattehöjningar för
att klara skolan. V vill höja ganska mycket.

Nej
Avskaffad
avgift för
trygghetslarm
för Tyresös
äldre

Nej
Ja, respektera
folkomröstningen.
Oanständigt att äldre
tvingas välja bort
trygghet av ekonomiska skäl.

Fler privatiseringar i äldreomsorgen

Ja, det ska alltid
finnas flera aktörer
i äldreomsorgen att
välja mellan och flera
vård- och omsorgsboenden i och utanför
kommunen att flytta
till.

Nej, Kommunen
måste kunna garantera kvaliteten i
all äldreomsorg.
Erfarenheterna från
Ängsgården gör att
Tyresö inte bör sälja
ut äldreomsorg.
Trygghet framför
vinstjakt.

Ja, det ska finnas ett
stort utbud av aktörer att välja mellan,
både för hjälp i hemmet och vård och
omsorgsboenden.

Nja, vid ny upphand- Nej, bygg fler boenling av omsorgsverk- den för äldre i komsamhet ska egenregi- munal regi.
anbud lämnas.

Förändra
skatten

Säger inget uttalat
om det. Brukar prioritera skattesänkningar framför välfärd.

Vill höja skatten med
15 öre – riktat direkt
till att förbättra kvaliteten i skolan och
förskolan. 30 kronor
i månaden ger 30
nya lärare.

Säger inget uttalat
om skatten – brukar
försöka hålla emot
moderata skattesänkningar.

Vill höja skatten
med 30 öre – riktas
till skola och social
omsorg.

Vill höja skatten med Målsättningen är att
50 öre för att höja
bibehålla dagens
kvaliteten i skola, för- skattenivå.
skola och omsorg.

Skatteuttaget skall
ligga på ett genomsnitt för Stockholms
län.

Säger inget uttalat
om det.

Övrigt
spektakulärt

Centrumområde ska
skapas vid Trintorp,
Höjda avgifter för
fritidsverksamheter,
folkhälsomiljon,
familjegalleria och
lyxfälle-rådgivning.

Barn till arbetslösa
och föräldralediga
ska ha rätt till 30
timmar på förskolan,
utbytesstipendier
i skolan, utveckla
profilklasser, ökat
antal idrottslektioner,
Campus Tyresö,
Erbjud de som har
försörjningsstöd pga
arbetslöshet en tidsbestämd anställning,
85-årsgaranti till tryggare boende, Finsk
äldreomsorgsavdelning, vårdcentral i
Tyresö strand.

Barn till arbetslösa
och föräldralediga
ska ha rätt till 30
timmar på förskolan,
Fler infartsparkeringar, kommunal app för
samåkning, utreda
spårbunden trafik till
Tyresö, Återställ gravarna på Fornudden,
Bro över Nyforsviken.

Social investeringsfond, effektivisera
lokalanvändningen
i kommunen, Söndagsöppet bibliotek,
Kortare arbetstid
i fysiskt utsatta
arbeten, Erbjud de
som har försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet en tidsbestämd anställning,
Fördubbla takten på
cykelsatsningarna.

Nolltaxa i kulturskolan, Kortare arbetstid
inom äldreomsorgen,
fler naturreservat.

Stoppa tolkhjälp,
skapa återflyttarkontor i Tyresö,
Avveckla modersmålsundervisning
och genuspedagogik,
offentlig konst ska
lyfta fram nationella
kulturarvet.

Vårdcentral med
inriktning på geriatrik, rehabhundar
inom äldrevården,
cykelbro till Huddinge.

Nischat sig som
Tyresös skolparti och
investerar stort i att
kunna vända utvecklingen i Tyresös
skolor. Vann också
mycket trovärdighet
i äldrefrågan när
de försökte stoppa
kraftigt höjda äldreavgifter.

Brukar själv kalla sig
oppositionen inom
majoriteten och är
enda partiet som
vågat stå upp mot
Moderaterna inom
alliansen. Hög profil
i naturvårdsfrågor –
tystare i skolfrågor.
Faller alliansen är Fp
partiet som drar först
– precis som deras
väljare vill.

TNs kommentar

Moderaterna är det
dominerande partiet
i alliansen. Står inför
en svår utmaning att
förklara varför sjunkande skolresultat
och färre hyresrätter
de senaste åtta åren
skulle bli annorlunda
under de kommande
åren.

TNs kommentar

Tyresös gröna röst
– utan konkurrens.
Dock långt ifrån
en-frågeparti. Engagerade i lokaldemokratis och skola väl
så mycket.

Har kanske inte en
mandatperiod med
så hög aktivitet
bakom sig – men
satsar på nya kandidater. Satsar på feminism, antirasism och
bostadsbyggande.
Kan räcka långt när
Fi inte kandiderar i
kommunen.

Motverka tidig alkoholdebut, låt gymnasieelever studera
högskolekurser, arkivera äldre och nutida
historia från Tyresö.

Kristdemokraterna
syns – när det blir
val. Däremellan är
det svårare att skilja
dem från Moderaterna. Så länge de,
i hård fight med
Folkpartiet, klarar att
behålla vårdnadsbidraget är de nöjda.
Enligt NOVUS-undersökningen riskerar
KD åka ur fullmäktige. Ett resultat av
tystnaden under
perioden. Vem kommer sakna dem?

Profilerar sig mot
bostadsbyggande
– knappast en röstvinnande linje bland
kommunens yngre.
Ett av fullmäktiges
mest passiva parti
under den gångna
perioden. Nu söker
samma kandidater
som gjort inget under
perioden förnyat förtroende. Varför?

Ännu ett tyst parti.
Knappast en synlig
eller hörbar grön
röst. Så lojala med
Moderaterna att de
nu har så lågt väljarstöd att de riskerar
åka ur fullmäktige
och omöjliggöra fortsatt alliansstyre. En
bortkastad röst?

Din kompass i
kommunalvalet
Tyresö Nyheters läsare ska vara de mest
välinformerade väljarna. Har du ännu
inte bestämt dig för
vad du ska rösta ger vi
dig här en snabbguide
till de viktigaste frågorna i kommunvalet
i Tyresö 2014. Uppgifterna är hämtade från
partiernas valmanifest eller agerande i
kommunfullmäktige
under 2013 och 2014.
ooo
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Nyheter

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

Affischerna ger oss budskapet
Val Valrörelsen är i full gång. Det syns på gator och torg. Och kanske
ser du valrörelsen hemma vid din egen dörr. Tyresö Nyheter analyserar
valrörelsen och vad de olika partierna vill säga till dig med affischerna.

När detta skrivs är det redan stor
chans att du fått besök av en av
kommunens politiker vid din dörr.
Samtalet är årets grej i den lokala
valrörelsen och dörrknackning är

MP – Partiet prioriterar hållbarhet idag och i framtiden. Ansluter
till den fråga som väljarna redan
förknippar med Miljöpartiet. Tryggt
och säkert men inte så förvånande. Passar på att marknadsföra
lokala kandidater.

FP – Ett parti som länge drivit
friluftsfrågor väljer Alby som illustration. Även om det knappast är
någon som är emot detta och kraven kanske inte är så konkreta –
så är det ändå en tydlig illustration
av en profilfråga.

metoden som alla partier använder sig av. De mindre partierna
nöjer sig med att besöka utvalda
områden. De två stora partierna
knackar desto mer. Högst ambitioner för väljarsamtal verkar
Socialdemokraterna ha. Enligt
uppgifter till Tyresö Nyheter tänker de prata med minst hälften av
kommunens hushåll. Det skulle i
så fall vara en unikt stor satsning
på väljardialog.
Men det är inte bara där du har
chans att fråga och ställa kommunens politiker till svar. Partierna
finns på gator och torg också. Inte
minst i anslutning till Tyresöfestivalen kommer partierna att satsa
stort.
Den kanal vi ser oftast är dock
partiernas affischer som just nu
hänger runt om i vår kommun.
Ibland retar vi oss på dem, ibland
roas vi av dem – men vad är det
egentligen partierna vill säga oss?
Vi har tagit oss en runda på stan
och försökt fundera på vad affischerna från några partier försöker säga oss.

M – Det parti som affischerar mest. Har några lokala affischer men har prioriterat regionala. Den vanligaste är
denna som hänger utmed varje större väg och infartsparkering om förbifarten. Det är uppenbart att Moderaterna
i Tyresö vill appellera till bilisterna men det riskerar att befästa bilden av partiet som det bilparti de gamla moderaterna var istället för det miljöparti de nya moderaterna hävdat sig vara. Är man trovärdig mot klimatproblemen
om hela kampanjen handlar om mer bilism? I sista stund kastar de in affischer om fastighetsskatten – trots att
inget av de större partierna föreslår en sådan. Frågan som inställer sig är – går negativ kampanj hem?

oo o

V – Feministiskt initiativ kandiderar
inte i Tyresö. Vänsterpartiet vill
fylla luckan och utmålar sig som
Tyresös enda feministiska parti.
Även om Folkpartiet också försöker
konkurrera i denna fråga är det
Vänstern som mest frekvent pratar
om frågan.

S – Ansluter fräckt till folkomröstningskampanjen genom att uppmana väljarna att gilla skolan, äldreomsorgen
och bostadsbyggande. Satsar precis som förra valet huvudsakligen på skolan. Lovar mindre klasser och fler lärare
och visar därmed sin tydliga prioritering lokalt. Mest konkret av alla partier genom exempelvis löftena om 500 nya
hyresrätter och avgiftsfria trygghetslarm. Dock få nationella affischer. Det är knappt man ser Stefan Löfven lokalt,
är det framgångsrikt? Enda partiet med de traditionella stora affischerna.

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

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap

VÄLKOMMEN PÅ GRILLFEST.
Vi bjuder på grillspett, underhållning och en
chans att prata med lokala politiker från Tyresö.

Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Plats:
Dag:
Tid:
Musikunderhållning
med Josef Nordin

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

Torget vid Granängsringen
12 september
16-18

“Vårdskandal är
ett ganska nytt ord”
Läs mer på sverigekanbattre.se
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Tyresö runt

Folklig och festlig Tyresöfestival
FESTIVALFoto: Kaijsa Keusch

I strålande sol tågade Tyresö Jazz & Blues Club in på scenen och invigde den sjunde omgången av Tyresöfestivalen.
Ett arrangemang som från början hette Föreningens dag,
har i Tyresö kommuns kulturförvaltnings regi, växt år från
år och nu hittat sin form. Ett minst lika populärt kulturevenemang som Medeltidsdagarna. I år måste publikrekordet
ha slagits.

Trångt i nyinvigda Skatepark 135.

Politikertälten ramade in området
närmast stora scenen och dagens
konferencier Annika From Borg
uppmanade tyresöborna att passa
på att fråga ut politikerna
före valet. Ett fullmatat
program från både stora
och lilla scenen tillsammans med ett femtiotal
föreningar, som visade
upp sina verksamheter, gjorde att besökarna
hade mycket roligt att göra.
Årets förening i Tyresö,
Friskis&Svettis, körde ett kortare danspass på stora scenen
och flera i publiken passade på
att följa med i rörelserna. Åsa
Berglind berättade att de är stolta
över att ha vunnit priset för Årets
förening och att över 200 funktionärer arbetar ideellt för att få
människor att må bra, bli friskare,
gladare och starkare.
Den nya delen av Skatepark
135 invigdes av kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick
Bengtsson. Skateparken
var den aktivitet som
lockade flest barn och
ungdomar att pröva
på. Skateparken ska
vara tillgänglig för alla
på hjul, utan motor: skateboard, BMX-cyklar och
kickbikes. Stundtals var det
kö. Men först ut fick vi ett smakprov på hur romantisk rullstolsdans kan vara, genom paret Anki
och Jonny Edqvist.
En rundtur i området, gav
en hel del att prova på, allt från
bågskytte, hoppa trampett och

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen

08-292029

ponnyridning till judo, basket
och scoutliv. För den mer kulturintresserade publiken kunde
den som ville, bli porträtterad av
konstnären Ebba Strid Udikas,
i Konstrundans tält. Många
hade också sökt sig till
Trädgårdssällskapets
försäljning av sticklingar. Strokeföreningen
informerade om vikten
av att känna till symtomen på Stroke. En förening
som syntes tydligt var de gulrödklädda kvinnorna från Tyresö
Teaterförening, som gick runt
på festivalområdet och delade
ut reklamblad för nypremiär på
föreställning Underlivet, som spelas i höst.
Temat för årets festival var
mångfald och omtanke vilket
syntes främst i alla olika aktiviteter och uppvisningar bland annat
Bollywood dans, men också i
den goda Kongolesiska maten.
Teen Idols värmde upp publiken inför festivalens höjdpunkt, Ace Wilder, mest
känd för att ha kommit
tvåa i årets Melodifestival med låten Busy
Doin’ Nothin’. Coola och
ödmjuka Ace fångade
publiken, med sina hitlåtar
tillsammans med sitt band och
sina dansare. En bättre final på
Tyresöfestivalen går knappast
att få. Publiken jublade över konfettiregnet och Ace Wilder fick
skriva autografer långt efter att
festivalen tagit slut.
oo o

TYRESÖ

Trolldäck

Vendelsövägen 41

08-7422900

Ace Wilder bjöd på sång, dans och fartfylld show som fångade publiken direkt.

Rullstolsdansarna Anki och Jonny
Edqvist inviger nya Skateparken.

HANINGE

Vega Däck

Vegavägen 4

08-81 94 00

ÅRSTA

Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5

08-91 5030

Kertsin Albåge instruerar Matilda Elofsson, Emily Josephson och Ming
Rosenberg hur man bäst spänner en båge.
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Sport/fritid

Säsongstart på gång för TTIBK
Målvaktsbyte
En av de större förändringarna i
TT inför den nya säsongen är att
lagets stjärnmålvakt Benjamin
Löfdahl valt att satsa på spel i
Mullsjö som förra säsongen slutade på sjunde plats i Superligan.
I stället har Andreas Beckius
återvänt till TT, som han lämnade 2009 efter ett år i Superligan.
Andreas har därefter spelat i Balrog, Visby och Järfälla, men har
nu återvänt för att tillsammans
med Fredrik Norman vakta målet
i TTIBK.
Dags igen?

ooo

Foto: Ulf Ragnar

Damtränarna lämnar Tyresö Handboll
Handboll Tränarna för Tyresö Handbolls damlag i Elitserien, Niklas
Blomgren och Peo Hammarström, har begärt att få avsluta sina uppdrag med omedelbar verkan.

Orsaken till det gemensamma
beslutet är att de inte upplever sig
ha fått förutsättningar och resurser att etablera laget i Elitserien.
En dialog, med sportgruppen, om

hur verksamheten runt laget ska
bedrivas har förts under en tid.
Då de inte anser sig fått gehör på
ett antal punkter har beslutet växt
fram under de senaste veckorna.

– Niklas och Peo har gjort ett
gediget arbete med damlaget vilket i våras ledde till serieseger i
Allsvenskan och avancemang till
Elitserien, säger Carl Risberg,
damansvarig i Tyresö Handboll.
– Vi skiljs som vänner och
önskar dem lycka till framöver.
Vi hoppas även att de, som de

tyresökillar de är, kan ha roller i
föreningen i framtiden, säger Carl
Risberg.
Damlaget kommer tillsvidare
ledas av Toni Johansson, huvudtränare för herrarna, till dess att
en permanent lösning presenteras.

Football I förra numret av
Tyresö Nyheter smög sig en riktig
tidningsanka in. Helt felaktigt rapporterades om att Tyresö Royal
Crowns vunnit seminfinalen och
skulle spela SM-final. Vi beklagar
misstaget och hoppas att det inte
orsakat några olägenheter.

ooo

ooo

Den bör avvecklas anser kommunen:

En valfri
revymässa
Lördag 11 okt kl 16.00 PREMIÄR
Söndag 12 okt kl 16.00 (utsålt)
Torsdag 16 okt kl 19.00
Söndag 19 okt kl 16.00
Tisdag 21 okt kl 19.00 (utsålt)
Torsdag 23 okt kl 19.00
Söndag 26 okt kl 13.00 och 16.00
Torsdag 30 okt kl 19.00
Söndag 2 nov kl 13.00 och 16.00
Onsdag 12 nov kl 19.00

ooo

Den befintliga skjutbanan i Gimmersta kan komma att avvecklas.

foto: Gunnar Frisell

 Lima Städ Service
och Transport

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

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058 eller 070-75 35 990
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UnderLivet

konflikter för människor och naturen. Man
hänvisar till närheten både till bostadsområde och Alby naturreservat. Därför vill
Tyresö kommun inte att verksamheten ska
få utökas.
Istället skriver man att den befintliga
skjutbanan i Gimmersta bör avvecklas och
att skjutverksamheten bör flyttas till en
annan plats. Många besökare kommer till
naturreservatet för friluftslivet och för att
koppla av, skriver man.

Foto: Gunnar Frisell

Man vill både använda tyngre vapen och få
tillstånd att skjuta på fler tidpunkter. Ärendet har efter det varit ute för remissrunda
och behandlades i Tyresös miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 3 september.
I sitt utlåtande skriver kommunen att
skjutbanan skapar redan idag problem och
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iär!

Nej till utökning av
Gimmersta skjutbana
Skytte Den 8 januari i år lämnade Tyresö
Skytteförening in en ansökan om att få
utöka verksamheten vid Gimmersta Skjutbana.

Rättelse

I NG

Uppladdningen inför seriepremiären har varit blandad, med tre
träningsmatcher. Den första, mot
allsvenska Kalmarsund, slutade
4–4 efter att TT satte sista målet
24 sekunder från slutet. Den
andra matchen slutade också oavgjort 6–6 hemma mot div. 1-laget
Huddinge IBS. Tredje träningsmatchen blev en förlust med 4–6
borta mot Örebro, som spelar i
samma allsvenska serie som Kalmarsund.

Som förväntat
– Vi är, efter helgens matcher,
ungefär där vi hade förväntat oss,
kommenterar lagets coach Josef
Rosengren. Vi har haft en träningsmässigt tung period men går
nu in med mer teknisk träning.

N

Innebandy Den 21 september
drar allsvenska säsongen igång
för Tyresö-Trollbäckens innebandyherrar med bortamatch i Piteå
mot Wibax Patriots, som i våras
kvalade upp i allsvenskan. Första
hemmamatchen kommer söndagen därpå, den 28 september då
TTIBK tar sig an favorittippade
Sandviken hemma i Tyresöhallen.

“Många rent av lysande nummer.....ensemblen är
häpnadsväckande duktig, smått professionell”
Sven Malm

Text & idé:
Sven Lionell
Musikalisk ledning:
Kina Sellergren
Biljettförsäljning:
Tyresö Direkten,
Tyresö centrum
eller boka på
www.tyresoteater.se
Spelplats:
Kulturcentrum
Kvarnhjulet
Pluggvägen 6B
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Kultur/nöje

pågång
det händer I Tyresö

Film
10/9, kl 18–20 på Bio Forellen
visas filmen Turist, där Ruben
Östlund är tillbaka. Pris 80 kr. Arr:
Tyresö Filmförening.
Naturguidning
11/9, kl 10–13, Tyresö slottspark.
Anpassad för rullstolsburna och
barnvagnar. Vandring i lugnt tempo.
Ta med matsäck. Samling: hållplats
Tyresö kyrka kl 10. Kontakt: Martina
Kiibus, 070-169 81 83, martina.kiibus@tyreso.se. Arr: Tyresö kommun
Utställning
Den 13–19/9, Sö–to kl 11–18, fr kl
11–16. Målargruppen Penseldraget
från Tyresö ställer ut på Galleri Hagström på Österlånggatan 5 i Gamla
stan.
Trädgård
18/9, kl 19–21, Leena Liljestrand
föredrag om plantering och skötsel
av pioner. Kulturcentrum Kvarnhjulet
hus C. Avgift 90 kr, medlemmar 60
kr. Arr: Tyresö Trädgårdssällskap.
Jazz
Den 21/9, till Åland med Tyresö
Jazzband. Direktbussar från Alléplan
och Krusboda kl 12 och Tyresö C kl
12.15. Åter ca 21.45, Pris båt och
buss tor: 70 kr. Anmälan senast
18/9. Anmälan Eckerölinjen tel
0175-25 800, ange kod 5JAZZ, och
var ni kliver på, Arr: Tyresö Jazzband
och Tyresö Jazz & Blues Club.
Film
21/9, kl 11–11.40. Fyra filmer om
Alfons Åberg. Bio Forellen. Pris 60
kr. Arr: Tyresö Filmförening.
Bridge
22/9, kl 10–13.30. Bridgekurs 12
måndagar i höst. Plats: Scoutstugan
Fornuddsvägen 63. Avgift plus material 600 kr. Anmälan till Leif Westerström 712 97 57. Arr: Fornuddens
bridgeklubb.
Brandsäkerhet
24/9, kl 18–20.30. En kväll för
vuxna om brandsäkerhet i hemmet.
Har du koll på brandsäkerheten
hemma? Plats: Tyresö brandstation.
Föranmälan måste ske på www.
tyreso.se/brandstation från den 15
september. Arr: Tyresö kommun och
Södertörns brandförsvarsförbund.

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

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

Vi påminner om valvaka i Radio Tyresö!
Tyresöradion 91,4 kommer att
sända direkt när vallokalerna
stänger klockan 20.00 på valdagen söndagen den 14 september
fram till när rösterna från kommunvalet är klart.
– Vi kommer att bjuda in företrädare från våra lokala partier
och be dem kommentera de siffror vi får in från de olika distrikten när de är färdigräknade, säger
Tyresöradions reporter Leif Bratt.
Vi hoppas också att vi under kvällen får kontakt med kommunens
tjänstemän som är involverade i
rösträkningen och ge lyssnarna
en inblick hur ett lokalt val går till.
Tyresöradion kommer även ha
inslag från olika vallokaler och

intervjua några av de många tyresöbor som jobbar extra på söndagen i vallokalen och som sedan
räknar och rapporterar siffrorna
till Valmyndigheten.
Rösterna från Tyresö till riksdagsvalet räknas först och brukar
bli klara vid 9-tiden på kvällen och
sedan räknas kommunvalet som
brukar bli klart vid 10-tiden.
– Efter slutresultatet hoppas vi
få färska kommentarer från vinnarna och förlorarna i valet och
få en intervju och reaktion från
kommunens kommande kommunstyrelseordförande, säger
Leif Bratt.
Direktsändning 20.00–22.30 sön
dagen 14 september.

Ta chansen att lyssna direkt i radio
på hur din och alla andras röster
formar framtidens Tyresö.

Omröstningen avgjord:

Vackraste rondellen utsedd
Avgjort Infartsrondellen till
Tyresö är kommunens vackraste.
Den fulaste ligger inte ens i kommunen.

Vi har nu avslutat Tyresö Nyheters rondell-omröstning. Cirka
hundratalet röster fick vi in och
engagemanget var starkt. Flera
röster kompletteras med kommentarer och synpunkter.
Tyresö kommun klarar sig bra
ut ur omröstningen. Den finaste
rondellen är den rondell som
kommunen investerat mycket i
och som ska gestalta infarten till
kommunen. Kanske har den fina
sommaren bidraget till rondellens
popularitet. Känslan när solstrålarna bryts i det flödande vattnet
har fått många uppskattande ord.
Kanske bidrar det till en känsla
av Tyresö som en kommun nära
vattnet.
Det tycks överhuvudtaget vara
känslan av vatten som gör rondellerna populära. Som god tvåa
kommer Strandtorget med sitt
karaktäristiska ankare och på
tredje plats strandallén med masten.
Ett tänkt vatten-tema som inte
alls väckt samma entusiasm är
dock Trollbäckens centrum/Alléplan. Den slingrande bäck som
de blåa blommorna är tänkta att
symbolisera får lika många röster
som vackraste och fulaste rondell.

Vackrast, enligt Tyresö Nyheters läsare.

Säkert till stor glädje för kommunens tjänstemän ligger inte
den fulaste ens inom kommunens
gränser. Det är i stället Stockholm
stad, som är ansvariga för rondellen utmed Skrubba Malmväg,
som kniper den positionen. Ett
föga hedrande pris som väcker
frågan om hur Stockholm sköter
sina åtaganden utanför kommuncentrat.
Vilka är då fulast av de som ligger i kommunen. Kanske inte helt
förvånande kniper Golfbollen
den positionen. Även om en del
även anger den som kommunens
vackraste är det betydligt fler
som tycker att den är allt annat
än snygg.
Tyresö Nyheter tackar alla
engagerade läsare för alla svar
och kommentarer.
ooo

foto: Gunnar Frisell
Vackraste 3
Tyresö infart
Strandtorget
Strandallén

42 %
18 %
15 %

Fulaste 3
Skrubba Malmväg (Stockholm)
Golfbollen
Breviksvägen

Fulast, ligger i Stockholm.

foto: Tyresö Nyheter

annons@tyresonyheter.nu

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

www.ncc.se
www.ncc.se

37 %
19 %
12 %

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Norrby Trädgårdskafé

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

Fika Norrby Trädgård i Trollbäcken firade 10 år och öppnade ett trädgårdskafé. Anneli Källberg tog hjälp av Sofie
Andersson och hennes kamrat Astrid von Heijne för att
förverkliga planerna.

– Här var jag första gången tillsammans med mamma när
jag var 14 år, berättar Sofie Andersson. Fascinerad gick jag
runt och tittade på alla växter i trädgården. Sen jag fyllt 15
har jag hjälpt till varje sommar och i vintras frågade Anneli
om jag ville hjälpa till med kafé.
Sofies stora intressen är bakning och musik som hon
tycker går bra att kombinera.
– Jag går ofta omkring och sjunger här när jag bakar och
serverar, säger Sofie.
Musik har Sofia studerat på Lilla Akademien och Birkagårdens folkhögskola, klassiskt och opera i första hand.
Hon har ett stort trädgårdsintresse och kom in på Alnarps
utbildning till trädgårdsingenjör men har just nu valt
musikutbildning. – Kombinationen av trädgård och café
här gillar jag verkligen, säger Sofie. Vi har haft besökare
från Östhammar och Avesta som enkom rest hit för att fika
och Halmstadbor har valt oss som delmål i stället för andra
anrika trädgårdar.
På Norrby Trädgårdscafé bjuds det till exempel på en
himmelsk äppel-päron-ingefärs-paj döpt till Norrbys franska fruktpaj med hemmakokt vaniljsås. En riktigt chokladig, chokladkaka, äppelkaka, kanelbullar, morotskaka och
räk-, chevre-, rostbiff-, eller laxmackor att luncha på!

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 6”
och skicka
senast den
1 oktober 2014 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Astrid von Heijne och Sofie Andersson visa glatt upp Sofies
bakverk.
Foto: Gunnar Frisell

redaktion@
tyresonyheter.nu

– Sista öppetdagen för säsongen är 28 september sedan
tar vi paus, säger Sofie Andersson. Att vi fortsätter kaféet
nästa år känns helt självklart.

Foto: Christer Källström

ooo

Vinnare av bildgåta nr 5
presenterasi nästa nummer.

Norrby
Trädgårdskafé
Kaféet är öppet fredag
10–16.30, lördag och
söndag 10–15.30.
www.norrbytradgard.se

JOULE
JORDKLUMPAR

Maler kaffebönor och bakar
tårtor. Foto: Gunnar Frisell

GÖRA BRUKAR FOSSIL
LITE LIGISTER KÅDA
SNED
VARA

Glad personal servar glada kunder som ser fram emot en
behaglig fikastund i Norrbys trädgård.
Foto: Gunnar Frisell
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

KANSKE
MINNE
EFTER
BRÅK
KAN
TÄTA,
KAN
STRESSA

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
1 oktober 2014 till:

GÖR
JÄKTAD
BILIST

ÄR TRIST
EFTER
FEST

PERSSON
I ORNÄS,
SOM RÖJDE
GUSTAV
VASA

JAGADES
FÖR SINA
PÄLSAR
PLAFOND

ÄR GUDS
NAMN AV
MÅNGA

KREDIT
KAN
12
JAGAS GÅR
EN
PÅ ETT
PÅ
FILMENS
SAVANN GROSS GARDNER

SYRENLIK
BRUKADE
STUTAR

GÄDDAS
SISTA MÅL
OMGER
VISSA
TRÄD

BY

TELLUR
RAD SOM
SKAPAR
STRESS

FÅR MAT
ATT
STELNA

DECKARE
SAX AV
FRANZÉN
DANS
TORRA
OCH
OTÄTA

DEN ÄR
LAGLÖS
SLEM
KAN MAN
SE
LEDSNA

SES I MYNNAR
UT VID
KYRKA SANKT
OCH PÅ PETERSSKÄRM BURG

STYRA
I SAKTA
ÄR
SÄVLIGT

T TAR
I
T OFTA
E EN FÖR
L MYCKET

KAN
SES
SOM
KAFÉ

MISSTAG

TAKVÅNING
FÖREGICK FN

KAN VARA
AV TYP
GRÅ OCH
KLIBB
SIFFRA

MUSA

FLICKA I
BAGDAD
VÅTOMRÅDEN

BLEKINGE
LÄN

Rätta lösningen i nästa nummer.

ÄR LÅNG
BYTT
RIKTNING
HASTIGT
VULKAN

TÄR PÅ
LÖNEN

Jane Wikström

HAR DU
SÄKERT
DITT ÅTAGANDE

RÖR
NORMER
FÖR DE
GODA

SÅDANA
GÖR SOM
ANDRA

VAJAR I
VINDEN
FRAMFÖR
RYTTARE
KAN SES
FIN
PÅ BORD
EXV 17

ÄR OGIFT
ÄR JU
VARJE
GUD

ÅTERTAR

KAN
STÄLLA
UPP PÅ
MINUTEN

ÄR EJ
GAMLA I
GÅRDEN

SKRIVET
NAKEN ÄR
MAN I ..,

BYTET
SÄGS
GALA
TIDIGT

FLODER I
ENGLAND
STRAFF

POLSK
GRÄNSFLOD
ÖSTRA VAR
UPPSALA

RÖTA

BRUKAR
MAN
SÄMRE
MILJÖER

SÅDANA
FLAGGOR
ÄR FULA

EGYPTEN

LÄGGS
VALSEDLAR I

ÖNSKAR
VI VÄL
ALLA

SÅDAN
ÄR STÖRANDE

ÄR DET PÅ
MÅNGEN
FOTBOLLSMATCH

SKAPAT
EFTER
SINA
IDÉER

SEGT
VIRKE
ÄVEN,
ETIOPIEN

SÅLD
DEN ÄR
STAPLAD
BEVITTNA

PRYDER
FODERPLATSER
VINTERTID

HAR
MÅNGEN
BONDE
PÅ
SCHACKBRÄDET

MÅNGEN
INGÅR I
SLÄKTE
OMVÄND

ÄR
KANSKE
PINAN
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HÄLSING
ÄR EN
LITEN
SÅDAN
URAN – SOM KAN
BLI KÄRNBRÄNSLE
EN SÅDAN SER
PUBLIK UPP PÅ

DJURSLÖVS BRYGGERI, NUMERA HOTELL

BRUKAR
FÄSTFOLK
STADIGT

LYCKÖNSKAT
FAKTUM

KAN MAN
MED
NAVARE

HADE
ULAN
FÖRE
STRIDEN

UPPHOV
LÄTE
MUNTLIGA
HISTORIER

TITA
KAN
KANON REST
EFTER
STÅ PÅ ÖLPRORIKTNING DUKTION

BLEV
UPPSATT
KAN SES
I TAKET

Vinnarna i kryss nr 5,
2014 presenteras
i nästa nummer.

EXPOER
NÅGOT VI HÖGST
TARVAR SKOLPERIOD

HJÄLM
ÄR EN
TOGO,
TANGENS

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

KAN MAN FLICKA
GÅ PÅ LEDARINNE
GÅS

DEN
LURAR
FÅGLAR

ÄR SAK
SOM
LIGGER I
LUFTEN

SOM
APELSINER

KADAVER,
ARSENIK

SÄTTS
OFTA PÅ
PIEDESTAL
SAMS

NYCKEL
HAR SITT
OGILLAR
JOBBARE

ROVDJUR
IN
KÄNNER HANDORDLEK EN DEL MAN FÖR HAR
KAN SKE
MED
DET UTRIKES VID KÖP
PANTO- GARVAS
ROLIGA FRÅGOR AV BIL
MIM

NÖTKÖ
OCH
UTVALD

GÅNGBARA
ANGAV

KAN SKE
MED
BORSTE

TRIVS
I HÅR

GODA
HAR DEN
BÄSTE

BRÖLLOPSKLÄNNING
HELT I
EKOBOMULL
SOM KAN
FÄRGAS OCH
BLI EN
VANLIG
KLÄNNING
EFTER
§BRÖLLOPET.
SLÄPET KAN
ANVÄNDAS
SOM
”HIMMEL”
TILL
VAGGAN.

KLIPPT
TILL
ORDENTLIGT
ÖVERGE
DET
KRIMINELLA

GÖR DEN
ÖVER SIG
STOLTE
KLYVD

ONDSINT, GEMEN
KALLADE
SVENSKAR
VINDGUDEN

SÄTT ATT
BO
BILLIGT
TORKADE

HADE
MAN JU
OBELISK

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Jane Wikström-kläder

ÖSTERRIKE,
MYNT I
LAOS
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Hösttecken

Rädda Barnen:

”Inrätta en barnombudsman”
Barn I våras presenterade
Rädda Barnen ännu en viktig
rapport om läget för de unga i
Tyresö. Undersökningen ”Ung
röst” genomfördes i oktober
2013 och omfattar 396 barn och
unga som då gick i 6:e eller 8:e
klass i grundskolan eller första
året på gymnasiet i Tyresö

Lena Hallberg, ordförande för
Rädda Barnen i Tyresö, menar att
Tyresö är en rik kommun där de
flesta barn och unga mår bra och
har goda uppväxtvillkor, men det
finns ändå mycket kvar att göra.
Enligt Rädda Barnen lever 707
barn i Tyresö i ekonomisk utsatthet.
Enligt Lena Hallberg känner
unga i Tyresö en oro för att inte
klara skolan och hela 93 procent
upplever stress över skolarbetet. Självskadebeteendet bland
unga i Tyresö är något högre än
genomsnittet i landet. Rädslan
för att råka ut för våld av andra
barn, unga eller en annan vuxen
är också något större i Tyresö.

Nära hälften
Nära hälften uppger att de någon
gång de senaste två terminerna
uppmanats att ta med pengar för
utflykt eller annan aktivitet i skolan. För nära 10 procent av dessa
har det resulterat i att de inte har

kunnat följa med. För var tolfte
ungdom har kostnaden för att
delta i en föreningsaktivitet resulterat i att de inte har kunnat delta
i dessa verksamheter.
Rädda Barnens rapport har
redovisats och lämnats över till
politikerna i Tyresö. Jannice Rockstroh, socialdemokraternas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden, har tagit starkt intryck.
– Rädda barnen gör ett fantastiskt arbete. De resultat Rädda
Barnen har kommit fram till
måste tas på allvar och analyseras
djupare. Vad är det som gör elever
stressade? Hur kan vi möta deras
oro och arbeta mer intensivt med
till exempel mobbning och kränkningar på nätet?

Foto: Gunnar Frisell

Årstid Rönnbären har blivit
röda. Innebär det att sommaren
är över?
Förhoppningsvis har vi många
sensommardagar kvar innan hösten inträder på riktigt.
ooo

Vindkraftsel
Energi Tyresö kommun och
Tyresö Bostäder beslutade i våras
köpa ett vindkraftverk. Verket
ska producera förnyelsebar el,
som ska täcka delar av kommunverksamhetens och bostadsbolagets behov. Avsikten är också att
påverkas mindre av variationerna
i elpriset på marknaden.
Kommunen och dess bostadsbolag bildar därför bolaget Tyresö
Vindkraft AB, som ska äga och
leasa ut anläggningen till ett enkelt
bolag som ska sköta driften.
Kraftverket kommer att ingå
i vindkraftsparken Bösjövarden
i Mora kommun och leverans av
driftfärdig anläggning sker den 15
november i år. Elen som produceras i det nya verket kommer till en
början att motsvara 22 procent av
ägarnas elbehov.

Konkret åtgärd
En konkret åtgärd handlar om att
inrätta en barnombudsman i Tyresö, vilket socialdemokraterna
lovat att göra om de vinner valet.
– Vi tycker också att man skulle
pröva att inrätta ett ungdomsparlament, vilket Värmdö kommun
gjort framgångsrikt, säger Jannice Rockstroh. Vi vill även att
samtliga beslut som tas i kommunen ska föregås av en barnkonsekvensanalys. Det kan till exempel gälla trafiken kring en skola,
parker eller fritidsgårdsutbud.
oo o

Lena Hallberg, ordförande för Rädda Barnen i Tyresö. foto: Kaijsa Keusch

Däck och bilverkstad

ooo

Däckhotell
– säkert och
bekvämt!
Fråga oss
om priser!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar
• Vi släcker era
besiktningstvåor
radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com
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