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Julmarknad med tradition
n Traditionen med julmarknad i 
Gamla Tyresö har verkligen rotat 
sig. I år var det 22:a gången den 
arrangerades. Prinsvillan har lik-
som i år varit platsen de flesta gång-
erna. Det enda som saknades var 

väl snön som sätter pricken över i 
och skapar god stämning inför jul. 
Annars var det sig likt, som det 
ska vara, med ett 50-tal utställare 
som bjöd på allt man kunde önska 
sig. Fårskinn, hemslöjd, godis och 

mycket , mycket mer fanns i stån-
den. Det var ponnyridning för bar-
nen och trängseln runt stånden som 
vanligt stor. Och i stugvärmen höll 
tomtemor öppet för pyssel. Nu kan 
julen komma. Sid 8–9

… om vers  
och poesi.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 8 H december 2014 H 1972–2014

Trots avsaknad av snö och kyla var det glatt ändå.. Foto: Gunnar Frisell

upp till bevis
n Med julen kommer önskningarna. Tyresöborna har rätt att 
önska mer. Inom en rad viktiga områden är behoven väldigt 
stora. Efter att ha haft majoritet i 16 år kan bara de borgerliga 
partierna skyllas för alla brister. Nu har de fått fyra år till. Låt oss 
hoppas att svek inte läggs till svek. Ledare, sid 2

Marknad för människovärdet
n Marknadskrafterna råder nu inom många av de kommunala 
områdena. Hemtjänsten är en av de områden där utförarna blivit 
fler och fler. Det innebär ett större och större behov för utförarna 
att profilera sin egen verksamhet. Det kan gå stick i stäv med 
brukarnas önskemål. Debatt, sid 4

”Nu ser jag fram 
emot att fira 
stämningsfull jul 
i Tyresö och min 
jukonsert.”
Erik Linder, sid 13

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.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och snön lär komma snart.  
Det nya året betyder 
bland annat nya nummer 
av Tyresö Nyheter . Det 
stöd tidningen fått från er 
tyresö bor under året har 
betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och annon-
sörer. Utan Er blev det 
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

turer om bussen 
n Meningarna går isär om 
Tyresö kommun ska betala 
för busstrafik i Skälsätra. Det 
ska SL göra anser oppositio-
nen.  Sid 3

Bisysslor
n Nu finns kommunala 
bin som hjälper till att öka 
skördarna av frukt och 
grönt.  Sid 5

olaglig försäljning?
n Äldreomsorgsplatser kan 
inte garanteras för Tyresös 
äldre när marken för det nya 
Krusmyntan säljs till privat 
aktör.  Sid 7

Årets butik
n Tyresö Bokhandel utsågs till 
årets butik under näringslivs-
dagarna.  Sid 10
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Pressgranne

När julen närmar sig brukar ledarsidan 
fundera över vilka julklappar de styran-
de politikerna i Tyresö ska få. Vi skulle ju 

ha kunnat ge dem årets julklapp. Ett aktivitets-
armband som mäter deras rörelseaktivitet, puls 
och sömn. Detta för att se hur aktiva de är för att 
infria alla vallöften de avgivit. Nedan påminner 
vi lite om tyresöbornas önskningar.

Om man börjar med de minsta i vår kommun, 
så förväntar de sig att det inte ska vara så många 
barn i barngrupperna i förskolan. Och de förstår 
ju att man luras om man ger mer pengar som 
bara räcker till löneökningar. Det är visserligen 
bra att pedagogernas arbete uppvärderas på 
olika sätt men de ska också hinna med att se 
varje barn. Förskolan ska inte vara förvaring 
utan pedagogisk utveckling. Då kan inte barnen 
vara för många.

För de lite äldre barnen är det viktigt att alla 
får möjlighet till samma stöd. Läxhjälp ska till 
exempel inte vara beroende av att min mamma 
och pappa har råd att betala för det. Repetition 
av de nya kunskaper jag fått av min lärare under 
skoldagen, kan med fördel ges på den skola där 
jag går. När jag lämnar skolan har jag tid för lek 
och andra aktiviteter och kan bearbeta mina 
nya kunskaper.

Den som befinner sig mitt i livet och nu har 

barn som blivit så stora att de för länge sedan 
borde ha flyttat hemifrån ser en icke fungerande 
bostadsmarknad. De önskar att de styrande slu-
tar sälja ut hyresrätter och bygger nya med rim-
liga hyror som den som är ung, förskolläraren 
och fastighetsskötaren kan efterfråga.

För många av de äldre i vår kommun och 
som är beroende av stöd för att klara det 
dagliga är det viktigt med en bra hemtjänst. 
De flesta vill också att det ska vara ett 
begränsat antal olika personer som ger den 
dagliga omsorgen. Det skapar otrygghet 
med nya ansikten varje dag. På önskelistan 
finns också en mer rättvis äldreomsorgs-
taxa med trygghetslarmet inbokat i avgif-
ten.

Ja julen står som sagt för dörren och det är 
hög tid att gå från ord till handling. Vi har sett 
löften brytas alltför ofta. Låt oss hoppas att sve-
kens tid är förbi och alla tyresöbor kan omfat-
tas av kommunens verksamhet. Det är nog vad 
tyresöborna önskar allra mest. Men det är ingen 
idé att moderaternas Fredrik Saweståhl skriver 
till tomten om hjälp att uppfylla tyresöbornas 
önskningar. Paketen måste levereras av den 
som ansvarig och i detta fall är det inte tomten.

ooo

Första advent har passerat och julstämningen smyger sig på. Klapparna ska 
inom några veckor delas ut och önskningarna i många fall uppfyllas. Inför 
2015 finns en rad önskemål från tyresöborna till den styrande alliansen. 
Barngrupperna i skolan, omsorgen om de äldre och bostäder för de unga är 
bara några områden där behoven är stora. Här minns tyresöborna både löf-
ten och svek. Låts oss hoppas att detta är passerat och att det nu bara finns 
ambitionen om leverans.

Lokaltidningen Mitt i Tyresö uppmärksammar i sitt senaste 
nummer att kommunen inte klarar att tillgodose plats på 
gruppboenden i tid och tvingas betala en straffavgift på 90 000 
kronor per månad. Socialnämndens ordförande Andreas 
Jonsson (M) säger i tidningen. ”Visst är det tråkigt och vi hade 
kunnat använda pengarna till annat, men man ska komma 
ihåg att det inte är så mycket pengar som det ser ut, efter-
som vi samtidigt inte haft någon utgift för gruppboende för 
de här personerna.” Cyniskt resonemang men Jonsson har 
uppenbarligen hittat en lösning på socialnämndens ekono-
miska bekymmer. Strunta i att ge tyresöborna service och ta 
låga straffavgifter verkar vara melodin. Vilken verksamhet 
står näst på tur?

ooo
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Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2015 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Norrtälje.
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 17–22 feb 2015
Manusstopp 8 februari 2015
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Hårda eller
mjuka paket

Rimmet, ska fästa som limmet
i versmakarens snickeri.
Men om det inte får fäste
och det kan hända den bäste,
då blir versen fri.
Orden får bara löpa
man får omdöpa
och kalla det poesi.

S.

Kommunfakta:
Uppföljning av kommunövergripande mål 2014
Mål: Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns. 
Resultat: Inga sociala företag har bildats.

Mål: Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av 
företagsklimat. 
Resultat: Tyresö kom på plats 43.

Mål: Det årliga driftresultatet uppgår till i genomsnitt minst 44 miljoner per år. 
Resultat: 43,1 miljoner sämre än målet.

Mål: Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger inte summan 
av avskrivningar och årets resultat. 
Resultat: De fem senaste åren överstiger investeringarna målet med 303 miljoner.

Mål: Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent. 
Resultat: Per augusti uppgick sjukfrånvaron till 6,7 procent.

Mål: Centralköket är avvecklat. 
Resultat: Centralköket är avvecklat.

Mål: Lokalkostnadernas andel av verksamhetens kostnader är lägre än 2012. 
Resultat: Kostnadsandelen är högre.

2  DeceMBer 2014



Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06
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

Östra Tyresö-föreningen
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

 

 

Alla utom den fräschaste av pavil-
jongerna revs efter utbyggnaden 
av lektionslokalerna och det nya 
köket. Den som blev kvar utnytt-
jas inte längre. Paviljongen är 200 
kvadratmeter och ligger in mot 
skolgården.

Träd och staket skyddar
Bakom byggnaden ut mot Tyre-
sövägen finns träd och ett staket 
som skyddar skolgården och 
eleverna från den hårt trafikerade 
vägen.

– Vid Tyresö skola håller man 
på att förbereda för en vårdcen-
tral, säger Jan Nilsson som är fast-
ighetschef i Tyresö kommun och 
han berättar vad som planeras för 
att åstadkomma detta.

– Ett nytt företag håller på att 
bildas för att bedriva verksamhet 
som vårdcentral.

Företaget förbereder
Jan Nilsson kan idag inte nämna 
företagets namn, men det har 
fått underlag från kommunen om 
förutsättningarna för att kunna 
bedriva en vårdcentral här. Behov 
av personal, patientunderlag, tek-
niska data med mera.

Kommunens förvaltning har 
ordnat en tidsbegränsad ändring 
för verksamheten i lokalerna och 
undersöker också vilka föränd-
ringar som skulle behövs för att 
klara av trafik och parkering.

I mitten av november hade 
Landstinget och Södertörns kom-

muner ett sammanträde i sin sam-
rådsgrupp, och där gjordes sonde-
ringar om möjligheten att öppna 
en privat vårdcentral i Tyresö. 
Landstinget ställde sig positivt till 
detta. Någon förfrågan hade dock 
inte kommit till Landstinget vid 
det tillfället.

– Vi välkomnar om det blir en 
ny vårdcentral i Tyresö, säger 
Anita Mattsson oppositions-
råd (S). Väntetiderna har under 
många år bara blivit längre och 
längre.

Mer trafik är inte bra
Anita Mattsson har följt proble-
men med svårigheterna för invå-
narna i Tyresö att ens kunna lista 
sig hos husläkare på vårdcentra-
lerna i kommunen.

– Det är bra att vårdcentralen 
hamnar i de östra delarna, men 
jag tycker att platsen är dåligt 
vald, säger Anita Mattsson. Vi vill 

inte ytterligare försämra trafiksi-
tuationen. Paviljongen ligger ju 
på skolgården och det kommer 
ofrånkomligen att bli mer trafik 
och det är inte bra. Vårdcentra-
len borde etableras mer centralt 
i Tyresö Strand.

Stödjer ny vårdcentral
I Landstingets opposition verkar 
Alfonso Morales (S) för att lands-
tinget ska starta en ytterligare 
vårdcentral i kommunens östra 
del.

– Vi är sedan länge medvetna 
om den mycket besvärliga situa-
tionen för patienterna i kommu-
nen och stödjer därför den nya 
vårdcentralen, säger Alfonso 
Morales.

– Det är också viktigt att loka-
len och dess angöring tillgänglig-
hetsanpassas, rimligen även för 
sjuktransporter.

ooo

Vårdcentral i Östra Tyresö 
kan bli verklighet

Paviljongen på skolgården kan bli vårdcentral. Foto: lennart Jönsson

Tegelbruket på tur
PLAN Omvandlingen av Östra 
Tyresö tar ytterligare ett kliv 
framåt. Ett planuppdrag har 
beslutats för etapp 11, Tegelbru-
ket. Omvandlingsplanen ska göra 
det möjligt för permanentboende 
i området med större byggrätter 
och med utbyggnad av kommu-
nala vägar, vatten och avlopp.

ooo

Nya bostäder vid 
Farmarstigen
BoSTAd Ett nytt kvarter med 
bostäder planeras vid Kryddvä-
gen, norr om Farmarstigen i rikt-
ning mot Barnsjön. Hur det kom-
mer att se ut avgörs genom en 
markanvisningstävling där olika 
byggherrar väntas delta.

ooo

Halkbekämpning

 Foto: tyresö nyheter

IS Här är kommunens senaste 
vapen i kampen mot is och halka 
på cykelbanorna – en saturator. 
Maskinen tillverkar saltlake av 
vatten och salt, som sedan kom-
mer att spridas på gång och cykel-
vägar i vinter.

ooo

VåRd det finns goda chanser att det blir en ny vårdcentral i östra 
delen av Tyresö. I och med en ökad befolkning växer också behoven 
av samhällsservice av olika slag. den lokal som diskuteras för etable-
ringen är en paviljong på Tyresö skolas skolgård.

Kommunen betalar bussen
TRAFIk I många år har politi-
kerna i Tyresö varit överens om 
att busstrafiken behöver förbätt-
ras, både på Raksta, Brevik och i 
Skälsätra. Förhandlingarna med 
SL har hittills inte resulterat i 
några nya busslinjer.

SL vill inte köra buss i Skälsätra, 
eftersom de anser att vägarna inte 
är tillräckligt breda. Dock har 
man tidigare provkört med min-
dre bussar, så kallade matarbus-
sar, och det skulle vara tekniskt 
möjligt.

Kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M) lovade i 
valrörelsen att kommunen själv 
skulle börja köra buss på den 
sträckan, eftersom det sedan 
en lagändring är fullt möjligt för 
andra aktörer att bedriva kollek-
tivtrafik. Kostnaden anser man 
inte att resenärerna ska stå för, 
utan notan går till kommunens 
skattebetalare.

Detta har fått Socialdemokra-
terna att reagera. De anser att 
landstinget genom SL har ansvar 
för att köra buss där behoven 

finns, och att tyresöborna får 
betala notan två gånger.

– Vi tycker att buss till Skälsät-
ra är nödvändigt, men om kom-
munen erbjuder sig att betala 
finns det inga incitament alls för 
SL att ta det ansvaret, säger oppo-
sitionsrådet Anita Mattsson (S), 

som istället vill se nya samråd 
med SL.

Fredrik Saweståhl har nu givit 
kommunens tjänstemän i upp-
drag att utreda hur kommunal 
busstrafik i Skälsätra kan genom-
föras.

ooo

2004 prövade Trollbäckens egnahemsförening och kommunen om det var 
möjligt att köra på befintliga vägar. Foto: Gunnar Frisell

Vallöftet belastar kommunens skat
tebetalare. Foto: lennart Jönsson
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Vad är mest viktigt; enskilds personliga integritet eller 
företags marknadsföring? Vems behov är mest vik-
tigt; den som behöver hemtjänst eller den som utför 

hemtjänst?
Frågorna kan ställas mot bakgrund av hur det går till 

i hemtjänsten i Tyresö kommun och sannolikt även inom 
andra kommuner i landet.

Frågeställningarna har sitt ursprung i följande faktum. 
Bland annat införandet av LOV (Lagen om valfrihetssys-
tem) i hemtjänsten har lett till att det blir mer och mer 
vanligt att den som utför arbetsuppgifter inom hemtjäns-
ten anser sig ha ett eget intresse av att i största möjliga 
utsträckning på olika sätt tala om detta. Det handlar alltså 
helt enkelt om att lansera ett visst varumärke. Om fler ser 
exempelvis bilar med logga från ett visst företag som utför 
hemtjänst så antas företaget bli mer populärt och man för-
väntas därmed få fler kunder. Får man fler kunder så ökar 
sannolikheten för att det ekonomiska utfallet av företags-
driften blir högre, det vill säga vinsten ökar.

För att inte halka efter i marknadsföringsracet har 
många myndigheter – bland annat olika kommuner – på 
senare år lurat in sig själva i detta för att inte missa ”mark-
nadsandelar”. Så även Tyresö kommun. Dock är ju inte 
heller marknadsföring gratis. Följaktligen så innebär detta 

förstås att budgetmedel får lov att omflyttas från sedvanlig 
reguljär verksamhet till att istället bekosta marknadsföring 
eftersom man så pass mycket räds sådana eventuellt mins-
kande ”marknadsandelar”. Detta skulle sannolikt också 
innebära ökad risk för personalneddragningar vilket i sin 

tur skulle leda till minskade möjligheter att upprätthålla 
en bra kvalitet i hemtjänsten och generera ytterligare för-
sämrad kvalitet och så vidare. En spiral i nedåtgående rikt-
ning alltså. Systemet påminner om när nationalstater, för 
att konkurrera ut varandra, sänker olika bolagsskatter till 
lägre och lägre nivåer i syfte att locka till sig företag för 
etablering.

Om kostnaden för den ökade marknadsföringen slut-
ligen blir större eller mindre än de kostnader som skulle 
uppstå om de ”nödvändiga marknadsföringsåtgärderna” 
inte vidtogs får vi naturligtvis aldrig veta eftersom båda 
åtgärderna inte kan vidtas samtidigt.

Mot detta ska ställas den enskilde som har behov av att 
ha hemtjänst. Undersökningar har visat att det finns en 
del människor som av olika skäl vill att så få utomstående 
som möjligt ska känna till att de har hemtjänst. Bevekelse-
grunden för och friheten att hysa en sådan vilja är givetvis 
varje enskild medborgares ensak. De vill helt enkelt ha rätt 
till sin personliga integritet. Att lyssna på denna vilja är en 
form av människovärde. När det gäller att prioritera mellan 
människovärde och marknadsvärde i hemtjänsten vet jag 
sju dagar i veckan vad jag väljer.
Carl-Johan karlson
Socialdemokraterna

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

Människovärde eller marknadsvärde?

”Det gäller att 
prioritera mellan 
människovärde och 
marknadsvärde i 
hemtjänsten.”

Mitt 2014 har varit riktigt bra. Mitt 2013 var rätt uselt och 
om man skulle göra en årstävling skulle 2013 förlora så 
stort. Trots det börjar det här med 2014 kännas lite dam-
migt, gammalt och ofräscht och jag längtar efter lite nytt 
och okänt.

För en tid sedan var jag med på en idrottsdag med mina 
elever. De hade en eftermiddag i en friidrottshall och jag 

stationerades vid höjdhoppet. 
Låt mig först bara säga att jag 
inte är en sportperson. Faktum 
är att jag inte var speciellt taggad 
på att åka till den där hallen alls. 
Jag ville mycket hellre ha mina 
vanliga lektioner. Jag ville hellre 
använda tiden till mina vanliga 
lektioner eftersom det närmade 
sig betygsättning och som läxfri 
lärare är jag beroende av att ha 
lektioner. Men men. Jag packade 
in mig i min bil och åkte ut till 
förorten vi skulle vara i. Bytte till 
gympaskor och ställde mig på 
min post. Nu skulle här vaktas 

höjdhoppande ungdomar!
Och som de hoppade! De for över den där ribban som 

ingenting. ”Höj, Pernilla, höj!” Så det gjorde jag. Då bör-
jade det rivas. Då försökte de igen. Och igen. En kille var 
speciellt enveten. Han försökte hur många gånger som 
helst på 1,35 men rev, rev och rev. De andra hade redan 
tröttnat men han fortsatte. Men så plötsligt hände det. 
1,35 utan att nudda ribban. Jag vet inte vem som blev gla-
dast, han eller jag. Men så fort han hade konstaterat att 
ribban låg kvar ropade han till mig: ”Höj till 1,40!”

Helt underbart! Jag älskade hans ”Nu har jag klarat det 
där, då kör jag vidare attityd”. Om han rev 1,40? Absolut. 
Men det gjorde liksom inget. Han fortsatte att försöka. 

Den som hoppade högst under dagen 
var en tjej i sjuan. 1,50 flög hon över. 
När vi började på 1,20 ville hon passa, 
det var liksom inget att ens lägga 
energi på.

Så. Trots att jag förlorade alla mina 
lektioner så hade friidrottsdagen sina 

ljusglimtar och jag åkte hem med ett leende på läpparna. 
Mina elever lärde mig att ibland kan man minsann inte 
bara ge upp. Ibland får man sikta lite, även om man gör 
magplask ibland. C’est la vie.

Jag tänker att det där ska jag bära med mig under 2015 
som jag ännu inte vet något om. Är det ett magplaskår 
eller blir det året jag glider över ribban som ingenting? Jag 
har inte en aning men det är också det som är tjusningen. 
Hur var ditt år? Hur det än var så börjar ett nytt nu. Gott 
nytt år på dig.
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm
www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se

Nu är tiden mogen för 
ett gott och nytt 

Foto: KristoFer saMuelsson

”Mina elever lärde 
mig att ibland kan 
man minsann inte 
bara ge upp.”Har du råd 

med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!
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Du är välkommen!

Halvera inte den enda bevarade umgängesytan!

Läxor är inte bra!
Läxor tycker jag inte ska finnas 
eftersom att man måste göra dem 
på sin fritid.

Jag går i 5:an och tycker att 
läxor ska ingå i skolan på skoltid!

Jag vill liksom kunna vara med 
familjen eller vänner på min fritid, 
inte ha en massa läxor att göra för 
det tar min och andras tid. Min 
mamma hade inte läxor för ens 
hon gick i 7:an. Varför kan inte vi 
få ha det så? Många kanske går 
på sporter och därför inte hinner 
göra dem.
olivia, 11år, Tyresö

Så var det, det här med hundbajs igen!

Det är viktigt att man bevarar fot-
bollsplanen i Strandängarna! Det 
är den enda bevarade umgänges-
ytan för barn och ungdomar som 
flyttar in i det nya området. Den 
befintliga fotbollsplanen ligger på 
Vikvägen intill Strandbadet vid 
den gamla bussvändslingan.

Kommunen har enligt den nya 
detaljplanen planerat att färdig-
ställa 24 nya parkeringsplatser i 
direkt anslutning till fotbollspla-
nen. Det kommer att innebära att 
planen minskas till 15 x 30 meter 
vilket är ungefär en halvering.

Cirka 60 meter längre in på 
Vikvägen finns en slybevuxen yta 
där parkeringen skulle kunna pla-
ceras.

Fotbollsplanen är enormt vik-
tig både för små och stora barn. 
Den bidrar till ett levande område 
med barn och vuxna ute. Det är 
lätt att stanna till och prata med 

folk vilket gör området trivsamt 
och tryggt.

Planen är den enda ej bok-
ningsbara i närområdet och utgör 
ett bra komplement till dom ytor 

som bokas och används av den 
organiserade föreningsverksam-
heten i Tyresö.
Anders Rylander
nyinflyttad på Strandängarna

Det har ingen betydelse hur myck-
et det än tjatas om att hundägare 
ska ta upp bajset efter sin hund! 
Det händer ingenting! Man orkar 
helt enkelt inte böja sig ner! Men 
man kan ju undra vilken nivå för-
mågan att tänka befinner sig på, 
när man ser att det ligger prydliga 
bajshögar tre meter från skräp-
korgen och alldeles i närheten 
av barnens lekplatser! Det finns 
andra saker som inte direkt kan 
relateras till hundavföring, utan 
snarare till intelligenskvoten, när 
man kastar tomma snusdosor och 

cigarettpaket nedanför pappers-
korgen!

En höjdare i sammanhanget 
är när jag härom kvällen såg 
”rökaren” upptäcka att cigarett-
paketet var tomt och nonchalant 
kasta iväg det ut på gräsmattan. 
Det finns ingen förhoppning om 
bättring, varken nu eller i fram-
tiden, människan är som hon är! 
Kan bara förundrad luta mig mot 
Strindbergs uttalande när han 
tycker att – ”Det är synd om män-
niskorna!”
Jack Michael

Anders Rylander värnar fotbollsplanen i Strandängarna. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Nyheter

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 
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.

I Alby surrar här bina för fullt under varmare tider. Foto: lennart Jönsson

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

1997–2014

Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

Boka din jul & nyårsmat hos oss

Ljus framtid för Alléplan

Spotileds ägare Staffan Sjöblom och Andreas Nyman är glada att butiken 
står klar lagom till första advent. Foto: Gunnar Frisell

LJUS Allt började med att Staf-
fan Sjöblom skulle renovera sitt 
kök och saknade bra utbud på 
spotlights. Nu driver han och kol-
legan Andreas Nyman Spotiled 
och öppnar sin första butik och 
showroom i Tyresö, Trollbäcken 
och ser en ljus framtid.

I webbutiken www.spotiled.se 
säljs LED-belysning för hemmet, 
både för inom- och utomhusbruk. 
Staffan berättar om resan fram 
till idag. På frågan om varför det 
just blev LED-belysning, svarar 
Staffan:

– Det är ingen tvekan om att 
LED är framtiden inom belys-
ning. Fördelar som miljövänligt, 
hållbarhet och de långsiktiga 
ekonomiska fördelarna gällande 
elkostnader, gjorde valet om pro-
dukt enkelt.

– Att öppna butik var inte själv-
klart till en början då våra kunder 

huvudsakligen köper via webb-
utik. Men det vara många kunder 
som efterfrågade att se produk-
terna i sin rätta miljö, varför vi 
nu bygger upp miljöer där kunder 
kan komma och testa lampor och 
även få tips och råd vid nybyggna-
tioner och placeringstips.

ooo

Kommunala bin 
i Tyresö

HoNUNG årets nykomlingar i 
Tyresö kan mycket väl vara de 
tusentals bin som har anställts i 
kommunens och naturens tjänst.

Kommunen har två bikupor i en 
skogsdunge nära Wättinge gårds-
väg och två kupor inbjudande pla-
cerat vid Alby Friluftsgård. Biod-
lingen i Alby finns nära parkering-

en på Krusbodasidan, ett tiotal 
meter neråt sjön mellan byggna-
derna och gamla slalombacken. 
Där ligger de intill en skogsdunge.

Göran Norlin är ansvarig i Tyre-
sö kommun för miljö- och trafik-
frågor.

– Vi har två biodlare i kom-
munens biodling. Jag sökte efter 
biuthyrning i närheten på nätet 
och hittade bara en norr om stan. 
Vi kontrakterade sedan en biuthy-
rare som spontant hörde av sig till 
kommunen senare i år. I och med 
detta lägger kommunen ingen 
egen arbetstid på bina.

Två honungssorter har skapats 
men inte för affärernas hyllor. De 
kallas förstås Alby och Vettinge.

Vilken nytta har kommunens 
invånare av sina bin?
– När bina samlar in nektar för-
bättras pollineringen av träd och 
blommor runtomkring, vilket 
ökar skörden för frukt och grön-
saker. Även ängar och dikesrenar 
drar nytta av bin.

– Detta är en av många så kall-
lade ekosystemtjänster. Man kan 
räkna så för bin, dagvattendam-
mar, träd och andra växter och 
mycket annat. Ett par bikupor 
kan då ge ett värde av 100 000 
kronor om året, beroende på vad 
som växer i närheten. För kom-
munen konkret 70 kilo honung på 
två bikupor per år.

– Bina är inte minst en ny att-
raktion och ger praktisk kunskap 
på Alby för skolklasser, förening-
ar och övriga besökare. Nästa år 
planerar vi att sätta ett par biku-
por i Fornuddsparken och skulle 
gärna vilja placera ett par stycken 
på något ställe på Tyresöhalvön.

Till sist, har ni lärt er något 
oväntat i projektet?
– Bina behöver ha sälg runt biku-
porna, så att de kan få första födan 
på våren. Tyvärr rensas sälg bort, 
då det ofta betraktas som ogräs. 
Under resten av säsongen avlöser 
andra växter med sin blomning.

ooo

Kommunens bin levererar lokal
honung i nytt projekt. 
 Foto: lennart Jönsson

Här finns möjlighet att testa och få 
tips innan nätköpet. 
 Foto: Gunnar Frisell
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FRITIdS I många kommunala 
verksamheter är det så kallade 
humana kapitalet långt mycket 
viktigare är det ekonomiska. 
Ett exempel på en sådan verk-
samhet är våra fritidsgårdar där 
många veritabla eldsjälar arbe-
tar.

I Tyresö finns tre fritidsgårdar 
och två träffpunkter. En av dessa 
fritidsgårdar är Bergfoten som är 
öppen för ungdomar från 15 år 
med funktionshinder. Hit kom-
mer ungdomar från kommunen 
för att fika, spela spel, spela ski-
vor i DJ-anläggningen eller bara 
hänga med kompisar och ledare. 
Urban Kvarnefält är en av ledarna 
på Bergfoten och han har arbetat 
med funktionshindrade i över 20 
år. Under hela den tiden har verk-
samheten legat under barn- och 
utbildningsnämndens ansvar.

– Jag har räknat ut att jag under 
mina totalt 30 år i kommunen haft 
14 olika chefer, säger Urban Kvar-
nefält. De chefer som haft tole-
ransen att lyssna på oss är helt 
klart de jag föredragit.

Då ett funktionshinder i många 
fall ofta medför en mindre fysisk 
aktiv fritid är motion något som 
ledarna på fritidsgården upp-
muntrar och de har bland annat 
gånggrupper för de som vill pro-
menera. En annan mycket upp-
skattad verksamhet är inneban-
dyklubben Bergfoten IBK, som 
startade 1997. Klubben har nu två 
lag som deltar i seriespel.

Många ungdomar tas emot
På fredagar anordnar ungdomar-
na själva mycket uppskattade dis-
con i gymnastiksalen och då kom-
mer ofta ungdomar från kringlig-
gande kommuner, något som fått 
lov att begränsas då intresset uti-
från stundtals varit överväldigan-
de. Det finns tyvärr en gräns för 

hur många danssugna och socia-
liserande ungdomar Bergfotens 
fritidsgård kan ta emot.

Fritidsgården tar ibland emot 
unga lagöverträdare i åldern 
15–18 år som blivit dömda till 
ungdomstjänst. De får utföra oav-
lönat arbete, med syfte att de ska 
avtjäna sitt straff och samtidigt 
känna en meningsfull samhörig-
het. Denna modell som utarbetats 
i kommunen sedan några år och 
sedan spridits till flera kommu-
ner är framgångsrik och Urban 
är noga med att inte döma ungdo-
marna som kommer dit.

– Det är viktigt att inte döma 
människan, utan handlingen. De 
här killarna, vilket det oftast rör 
sig om, är vanligtvis rätt oroliga i 

början, men det brukar snart gå 
över. Det är kul och häftigt att 
vara med om och jag tror att det är 
bra att bryta anonymiteten mellan 
de olika grupperna av ungdomar.

Planerat nämndbyte
Nyligen blev det känt att majori-
teten i kommunen planerar att 
flytta in verksamheten under kul-
tur- och fritidsnämnden, vilket 
kommit som en överraskning och 
tagit de flesta på sängen.

Ledarna på Bergfotens fritids-
gård är i stor utsträckning ungdo-
marnas röst och arbetar konstant 
med att se människan. Något 
som Urban poängterar när han 
uttrycker sin åsikt i nämndbytet.

– Vi jobbar ständigt med att få 

våra ungdomar med på tåget. Och 
så händer detta. Ingen har frågat 
oss och jag kan inte förneka att 
jag blir lite brydd. Vad är syftet?

Jannice Rockstroh, socialde-
mokratisk gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden instämmer i 
Urbans undran kring syftet i flytten 
av fritidsgårdsverksamheterna.

– Mitt intryck är att fritids-
gårdsverksamheten själva ser 
fördelarna med att fortsatt till-
höra barn- och utbildningsnämn-
den. Vi socialdemokrater ser inte 
någon anledning till att riskera 
det fritidsgårdarna har lyckats 
bra med; integrering av skola, fri-
tidsklubb och fritidsgård, de ser 
hela barnet.

ooo

Hur har reaktionerna varit så 
här en tid efter att Björn Åker-
blom slutat?
– Vid föräldraföreningens öppna 
möte i november uttryckte för-
äldrar missnöje med situationen. 
Missnöjet bestod inte bara i att de 
blivit av med en mycket uppskat-
tad rektor, utan också att de inte 
förstår hur en sådan här situation 
kan uppstå. Många föräldrar vill 
veta varför kommunen har avslu-
tat Björns tjänst i förtid och ifrå-
gasätter de demokratiska princi-
per som råder i kommunen.

Vad har ni i föräldraföreningens 
gjort sedan ni fick vetskap om det 
inträffade?
– Kumla skola föräldraförening 

har sedan det blev känt att Björn 
skulle sluta arbetat för att få insikt 
i vad som hänt. Då ärendet är 
sekretessbelagt har vi koncenter-
rat oss på att påverka arbetet med 
att få en ny rektor till Kumla skola 
som är minst lika bra som Björn 
varit. Vi har numera regelbundna 
möten med förvaltningschefen 
(både den avgående Anita Brynje 
och den tillträdande Monica Lars-
son) där vi diskuterar rekrytering 
av ny rektor tillsammans med frå-
gor som rör Kumla skolas framtid.

– Vi har skickat ett öppet brev 
till Anki Svensson (moderat kom-
munalråd i Tyresö med ansvar för 
skolan) där vi ställt ett antal frå-
gor. Vi fick inte svar på en enda av 
dem. Det sände signalen att Anki 

Svensson är inte intresserad av 
fortsatt dialog.

– Dialogen med Anita Brynje 
och Bo Renberg fungerar bra och 
vi tycker att vi fått möjlighet till 
insyn i rekryteringen och upple-
ver också att våra synpunkter tas 
tillvara. De har också lyssnat på 
vår kritik.

Vilka egenskaper tror ni krävs 
hos en rektor i Tyresö och vad 
önskar ni för en rektor i Kumla?
– Vi vill ha en kunnig, erfaren, 
lyhörd, tydlig, samt samarbets-
villig chef för Kumla skola. Det 
är viktigt att den nya rektorn kan 
företräda både barn och personal 
och vi anser att det är viktigt att 
en rektor vågar ställa obekväma 
frågor när ärenden bereds i kom-
munen. Det är bara så verksamhe-
ten kan utvecklas till det bättre.

– Föräldraföreningen har i 
möten med kommunen diskute-
rat behovet av en tydlig och väl 
genomarbetad kravprofil för en 
rektor vid Kumla skola. Det är vik-

tigt att definiera utmaningen med 
Kumla skola och att konkretisera 
uppdraget för att kunna hitta en 
person som vill stanna som rektor 
i många år.

Hur ser ni på det tillförordnade 
rektorsuppdraget?
– Föräldraföreningen har bju-
dit in tf rektor Fredrik Plahn till 
det öppna mötet med föräldrar i 
november och där berättade han 
att han kommer att få extra resur-
ser till sitt förfogande i syfte att 
sköta tre skolor samtidigt. Vi hade 
förstås sett att man inte behövde 
dela på en person men fördelen 
med detta är ändå att Fredrik inte 
är ny inom rektorsgruppen i kom-
munen.

– Föräldraföreningen har också 
haft direkt dialog med Fredrik om 
hans uppdrag och det kommer vi 
fortsätta med. Vi känner persona-
len tillsammans med tf rektor och 
två biträdande rektorer håller 
ställningarna.

ooo

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

Nyheter

Urban Kvarnefält har arbetet med funktionshindrade i över 30 år. Foto: Gunnar Frisell

Tyresö Nyheter följer upp:

Kumla skolas rektor får sparken
SkoLA I förra numret av Tyresö Nyheter berättade vi om att rektorn 
för kumla skola Björn åkerblom hade fått sparken. det var många 
upprörda känslor då beskedet om att den populäre och uppskattade 
rektorn inte längre skulle få vara kvar. Tyresö Nyheter har talat med 
skolans föräldraförening, ordförande Helena Johansson och sekrete-
rare Carina Eldsäter, för att höra vad under de veckor som gått sedan 
beskedet kom.

Bergfotens fritidsgård
Tjejkväll på 
Tjejjouren 
JoUR Den 10 december startar 
Tjejjouren på Granängsringen 53, 
träffar för alla tjejer som går i års-
kurs 6–9. Föreningen vill skapa en 
frizon för tjejer där de kan stärka 
sin självkänsla eller bara umgås i 
en härlig miljö med högt i tak. Vid 
första träffen bjuds tjejerna på 
middag och chokladprovning. Det 
är gratis. Vill du vara med måste 
du anmäla dig i tid på facebook-
sidan Tyresö Tjejjour.

ooo

oförändrad skatt
EkoNoMI Tyresö kommunfull-
mäktige beslutade förra veckan 
att skatten ska vara oförändrad 
2015, vilket är 19,48 kronor per 
intjänad hundralapp.

ooo

November-
smultron

 Foto: Gunnar Frisell

NATUR Margareta Söderquist 
odlar vita smultron i en kruka. 
Dom är goda hela sommaren 
berättar Margareta när TN träffar 
henne i slutet av november. Att de 
fortfarande ger goda bär är däre-
mot ovanligt. TN:s fotograf inty-
gar att de även i november är söta 
och goda.

 Foto: Gunnar Frisell
ooo

klagomål på kom-
munens kläder
INTEGRITET Kommunens hem-
tjänstpersonal har sedan i våras 
fått kläder och bilar där det står 
tryckt Tyresö kommun. Det har 
gjort att många pensionärer har 
kontaktat kommunen och klagat. 
Många tycker att det är integri-
tetskränkande att det nu så öppet 
syns att man tar emot hemtjänst.

Orsaken till att kommunen har 
börjat med märkta kläder och 
bilar beror på att den kommunala 
hemtjänsten nu är konkurrensut-
satt efter att alliansen har infört 
LOV – Lagen Om Valfrihetssystem 
– i hemtjänsten.

För att möta många privata 
företag som har bilar och kläder 
med privata företagsloggor måste 
kommunen också göra reklam 
för sin verksamhet nu när kom-
muninvånarna kan välja en annan 
utförare än kommunen.

75 procent väljer fortfarande 
kommunens hemtjänst medans 
23 procent har valt Lindalen och 4 
procent valt andra utförare.

ooo

6  DeceMBer 2014



Redan inför det första äldreboen-
det vid Krusmyntan så kritiserade 
socialdemokraterna att kom-
munen sålde fastigheten (Krus-
myntan 2) och lät en privat aktör 
bygga äldreboendet. Detta för att 
kommunens möjligheter att styra 
och planera inför framtiden för-
svann. Just denna situation råder 
nu. Läget nu är kort ungefär detta.

För att optimalt kunna utnyttja 
samordningsmöjligheter med den 
tidigare sålda fastigheten på ett 
optimalt sätt så måste den kvar-
varande fastigheten (Krusmyntan 
1) överlåtas till samma operatör 
som driver det nuvarande äldre-
boendet. Haken är dock, enligt 
kommunens egen bedömning, att 
detta inte låter sig göras för det fall 

man vill följa gällande lagstiftning 
avseende upphandling. Därför 
”paketeras” nu det hela så att det 
ska likna ”bara” en vanlig fastig-
hetsförsäljning. Fast ändå att det 
sannolikt ska bli äldreboenden.

Inga garantier
Ett av problemen med detta, för-
utom nämnd lagstiftningsdetalj, 
blir förstås att några garantier 
inte kan lämnas för att det blir de 
äldre i Tyresö som i slutändan kan 
komma i åtnjutande av några av 
de (i enlighet med denna offent-
liga kommunala hemlighet) ändå 
planerade äldreboendeplatserna. 

Eller som socialnämndens ordfö-
rande Andreas Jonsson uttryckte 
det vid kommunstyrelsens senas-
te sammanträde; ”Det är inte juri-
diskt möjligt att ge några sådana 
utfästelser.”

Som så många gånger förr 
springer verkligheten ifatt den 
moderatledda alliansen. Så kan-
ske även fru Justitia. Den här 
gången har moderaterna lyckats 
med konststycket att måla in sig 
i två hörn samtidigt, eller är det 
någon form av högervariant på 
limbo? En lågoddsare är att fort-
sättning följer.

ooo

ÄLdRE 2009 gav regeringen 
investeringsstöd till en ny boen-
deform för äldre – trygghetsbo-
städer. 500 miljoner avsattes 
varav somt gick till delfinansie-
ring av Björkbergets Trygghets-
boende.

För att stödet ska utgå beskrivs 
boendet av riksdagsbeslutet 
bland annat så här: Med trygg-
hetsbostäder avses bostadslägen-
heter och utrymmen för de boen-
des måltider, samvaro, hobby 
och rekreation och där det finns 
personal som dagligen på olika 
sätt kan stödja de boende under 
vissa angivna tider.

De boende i trygghetsboendet 
har sedan inflyttningen klagat på 
att Tyresö Bostäders utfästelser 
inte har uppfyllts.

De boende bildade en arbets-
grupp för att påverka och bestod 
av Gunnar Johansson, Bo Hult-
man, Marianne Gustafsson, Gunn 
Knutsson och Per-Olof Johnsson.

Tyresö Bostäder har vid möte 
medgivit att prospektets utfästel-
ser var alltför stora och i en del 
fall svåra att infria. Där utlovas 
sällskapsrum, restaurang, värd/
värdinna, sjuksköterskemottag-
ning vissa tider, frisör, fotvård, 
bibliotekstjänst, öppen dagverk-
samhet med aktiviteter och en 
reception som kommer att vara 
bemannad dygnet runt.

– En fantastisk värdinna, Eva, 
fanns här från början fem dagar i 
veckan, berättar Gunnar Johans-
son.

När Eva gick i pension ersattes 
hon av Ulf Dahlberg, en av Tyresö 
Bostäders vanliga bovärdar, som 
har flera fastigheter att sköta.

– Han är både duktig och trevlig 
men har ingen möjlighet att fylla 
den funktion vi förväntade oss av 
en värd och reception öppen dyg-
net runt, säger Per-Olof Johnsson.

– Vår dialog med Tyresö Bostä-
der har inte alltid varit god, säger 
Bo Hultman, men det har blivit 
bättre.

Värd eller värdinna kommer i 
höst att ersättas av personer från 
Tyresös Väntjänst på prov i sex 
månader. Det är en frivilligorgani-

sation som inte kostar något för 
de boende. Dessutom är det gratis 
för Tyresö Bostäder och kommu-
nen bidrar enbart med förenings-
stöd.

– Tyresös Väntjänst är en 20 år 
gammal organisation med pigga 
pensionärer som hjälper äldre. 
Vi räknar med att det kommer 
att fungera bra, säger Per-Olof 
Johnsson. Dem vi träffat hittills 
har varit trevliga och förstår vad 
vi vill.

– Motionsrum har vi fått inreda 
själva och har en räkning på 5 000 
kronor som vi tycker att Tyresö 
Bostäder eller kommunen ska 

betala. Men det vill de inte, säger 
Per-Olof.

– Sjuksköterskemottagning 
verkar vi aldrig få och hobbyrum 
saknar vi, menar Gunnar.

Tryggheten här består framför 
allt i att de bryr sig om varandra. 
En tredjedel av de boende träffas 
och har trevligt tillsammans. Vi 
har fester och umgås. ”Antikrun-
dan” är en halvtimmes promenad 
som de tar några gånger i veckan 
med cirka 20 deltagare.

– Mycket är bra här och vi trivs 
även om allt inte är som vi blivit 
lovade, säger Gunnar Johansson.

ooo

Nyheter

kristina Malmborg, Haninge
– Jag tänder ljus och bakar med 
barnen. Försöker tänka på julen, 
som ger glädje och börjar pynta 
så smått.

Josefin Ledeus, Bollmora
– Jag tänder ljus och sätter på 
lite julmusik. Jag tar på mig mysi-
ga sockor och dricker kaffe.

Marita Manns Hasselvik, 
Stadsparken 
– Det gör inget att det är mörkt 
ute. Jag är ute mycket och prome-
nerar med min hund om dagarna.

Said Abdu-Raman med sonen 
Leon, Bollmora
– Jag håller mig pigg genom 
att följa med barnen på deras 
hockey träning.

Marek Viljat, Trollbäcken
– Jag gör inte så mycket, bara 
arbetar, äter och sover!

?Vad gör du för 
att pigga upp dig 
under den mörka 

årstiden?

Foto: KaiJsa Keusch

Gunnar Johansson, Lars Petersson, Bo Hultman och PerOlof Johansson i motionsrummet. Foto: Gunnar Frisell

Välkomna till
julgrans plundring
Söndagen den 11 januari 2015, kl 15.00–16.30.
Kulturcentrum Kvarnhjulet, sal ”Nyfors”, i hus B,
Pluggvägen 6 B (i närheten av Tyresö centrum)

Det blir dans kring julgranen,
lotterier, kaffe, saft och bullar.
Tomten är också välkommen!

Inträde 20 kronor för vuxen,
gratis för medföljande barn.

Ingen anmälan behöver göras!

Bollmora Socialdemokratiska 
Förening och  
Socialdemokraterna i Tyresö

miSSa för allt i 
Världen inte detta!

Den 31 januari 2015, klockan 10–13 är det 
dags för Socialdemokraternas internationella 
seminarium i Kulturcaféet, Kvarnhjulet.

Programmet kommer  
att utannonseras senare.

Läs mer på  
www.sap.se/tyreso

Björkbergets Trygghetsboende

ÄLdRE det är knappast någon välbevarad hemlighet att Tyresö kom-
mun är i stort behov av fler platser inom äldreomsorgen. Inom några 
år kommer var fjärde tyresöbo i behov av äldreomsorg att få en plats 
köpt i en annan kommun. det är allvarligt, både utifrån att flera äldre 
i realiteten tvingas att flytta från kommunen, men också för de som 
därmed får det svårare att besöka sina anhöriga.

Krusmyntan 1, (favorit) i repris
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Tyresö julmarknad
Traditionsenlig julmarknad sedan 20 år. Ett 50-tal knallar 
ställde upp med allt från julgodis, marsipan, stickat, virkat, 
blomkransar, träsmide, fårskinn, smycken, chark, honung, 
senap, inredning och julpynt.
 De fanns kafé inne och varmkorv, strömming, varm 
choklad och glögg ute. Ponnyridning för de minsta. Tomte-
mor höll stugan öppen för pyssel. Alla var varmt välkomna!

Snön lyste med sin frånvaro men 
julstämningen fanns på plats vid 
lunchtid. Glada knallar och många 
nyfikna och småhungriga besökare 
hittade hit som vanligt.

Tanja Breen har gjort allt själv som Therese, Mattias och Alve bjuder ut. 
Hakklappar, mössor, godis med mera.

God Jul kan man önska med 
hjälp av Ingrids svenska design. 
Smycken, gulliga julsaker inbjuder 
till julpyssel.

Takbox
Thule Touring 700

NightBreaker H7
55W/PX26d

Kupévärmare
Defa Termini 1400

Ord. pris 4.599:-Ord. pris 4.599:
3.499:-

279:-

499:-

Ord. pris 354:-

Ord. pris 926:-

Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet: 
Vardagar 8.00 - 18.00 
Lördagar 10.00-14.00

Thule Touring 700

3.499:3.499:-

Öppet: 

JULMArKNADSFOTO:
GUNNAr FrISELL

Tomas Meijer och Helena Forslund har bikupor bland annat på Uddby gård 
där den här honungen kommer från. I fem år har vi haft bikupor i Tyresö 
och Roslagen, berättar Tomas. Nu har vi 15 bisamhällen i Tyresö.

Catherine Arpö provsmakar. Den är 
jättegod! Det är kul med det lokala 
hantverket och mysigt att kunna 
ge bort honung från Tyresö. Jag 
undrar om man kan ta med den 
till USA?
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Varmt välkomna! Vintervägen 10, tel. 798 20 77

Pizzor
Glutenfria pizzor
Hamburgare
Kebab•Falafel
Pasta•Kycklingrulle
Fläsknoisette
Nachotallrik

Utkörning från 30:-

Boka jul- och nyårs- 
maten hos oss

Alléplans Pizzeria
Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab/kyckling med ris, bröd 
och pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppet: Må–lö 11–22. Sö 12–22

Tack alla kunder
God Jul & Gott 

Nytt År

Mandelmassa från Tyresö. Stänger med mocca, pistage och amarello där
till den klassiska grisen och andra figurer. Else Branén och Lena Nygren.

Tyresö julmarknad
Den här mjölkchok

laden, har den rätt 
smak? Nja, det 
ska till lite mer 
socker sen kan 
jag bjuda ut den. 
Bengt Lundin 
med försvarets 
gamla soppkök 
är välkänd på 
marknaden och 

choklad med visp
grädde eller glögg 

med pepparkakor 
går åt.

Hans Hultberg är här tillsammans 
med barnbarnet Vincent och val
pen Dutchess som knappt varit ute 
tidigare. Vi har köpt två små tomtar 
och ljus att sätta på graven.

JULMArKNADSFOTO:
GUNNAr FrISELL

Nils och Edward Hellbom stillar 
hungern tillsammans med pappa 
Mattias och mamma Linda. Vi har 
hittat jättefina hakklappar och got
landslimpa men nu är det gott med 
en korv säger Mattias. Här är jätte
mysigt i fin miljö lägger Linda till.

Luftballong med gri
sar, flygande fisk med 
tomte. De här såg jag i 
Paris första gången och 
tycker att dem kom
pletterar våra vanliga 
julsaker, säger Lova 
LindbergDahlbom.

Johanna Ågren tittar på Lovas 
knoppar formade som djurhuvu
den eller med vacker dekor.

Gotlänning
en Johan 
Lindh tar 
en paus 
med en 
ström

mings
macka. Här 

säljer jag 
lammskinn 
för sjunde 
året. Det är 
en trevlig 
marknad 
med mycket 
småsaker, 
glögg och 
senap.

Virkade bakverk står sig länge och är kul 
för småbarnen att leka med säger Linda 

Nilsson. De här kan man knappast vara 
allergisk emot.

Ull av alla format och storlekar. Tomas Lindström producerar och for runt 
på marknader och säljer egendesignade get och lammullströjor, mössor, 
haalsdukar, strumpor och västar. Jag var här för första gången för 21 år 
sedan berättar Tomas.
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Omtyckt förskola kvar

Kyrkans förskola har sedan i 
somras levt med hotet om ned-
läggning. Verksamheten går med 
underskott, i huvudsak beroen-
de på att förskolan, trots en bra 
verksamhet, har färre barn i barn-
grupperna än andra jämförbara 
förskolor i Tyresö. Därmed får 
sammanlagt lägre bidrag till sin 
verksamhet.

diskussion om förskolans 
framtid
Kyrkorådet diskuterade under 
hösten frågan om förskolans fram-
tid och beslutade att föreslå kyr-

kofullmäktige att till sommaren 
2015 lägga ned den. Socialdemo-
kraterna var emot nedläggningen 
men förlorade omröstningen med 
minsta möjliga marginal.

Stor majoritet
Föräldrarna reagerade kraftigt 
och kontaktade de olika nomine-
ringsgrupperna -kyrkans motsva-
righet till partier- för att få till en 
ändring av beslutet. När frågan på 
nytt togs upp i kyrkofullmäktige 
beslutades med 30 röster mot 5 att 
tillsätta en oberoende utredning 
som ska göra en förutsättnings-

lös genomgång av all verksamhet 
som är kopplad till förskolan.

Fortsättning följer
Kyrkofullmäktige har också utta-
lat att förskolelokalerna i Troll-
bäcken och Östra Tyresö även i 
fortsättningen ska användas för 
samma verksamhet som idag 
men att en annan aktör, till exem-
pel ett personalkooperativ, kan få 
tillstånd av kommunen att ta över 
verksamheten i Östra Tyresö.

– Vi gick till kyrkoval för ett år 
sedan med löftet att fortsätta prio-
ritera kyrkans förskola och öppna 
förskolan, säger Kristjan Vaigur 
(S), ordförande i kyrkofullmäk-
tige. Det är ett löfte som vi också i 
fortsättningen står fast vid.

ooo

– Vi fortsätter prioritera kyrkans förskola och öppna förskolan, säger Kristjan Vaigur (S). Foto: Gunnar Frisell

Tyresö Bokhandel – årets butik
HANdEL Under Tyresö kommuns 
näringslivsdagar utsågs för för-
sta gången årets butik i Tyresö. 
det blev Tyresö Bokhandel.

– Catrine Bosson är butikschef på 
Tyresö Bokhandel och den som 
främst ska äras för priset, säger 
ägaren Kim Thomasson.

Det var omkring 1 000 perso-
ner deltog i omröstningen som 
skedde både i urnor och på inter-
net innan juryn fattade sitt beslut 
med bland annat följande moti-
vering: ”Årets butik har med en 
uthållighet och stort personligt 
engagemang samt en passion 
som sträcker sig långt utanför 
butikens väggar, attraherat både 
små och stora kunder.”

I september firade bokhan-
deln 50 år med diverse aktivite-
ter, tårta och köpfest. Kim är nu 
tredje generationens ägare efter 

farfar Lennart och farmor Emmy 
Thomasson och Jack, Kim Tho-
massons far.

ooo

Catrine Bosson och Linda Pinto är glada över priset. Foto: Gunnar Frisell

Päivi Aaltonen arbetar med sitt konstverk. Foto: KaiJsa Keusch

FöRSkoLA de många frågetecken som funnits kring kyrkans förskola 
i Trollbäcken och östra Tyresö håller på att rätas ut. Hotet om ned-
läggning av förskolan är avvärjt, men trots det finns en viss oro och 
osäkerhet kvar hos föräldrar och personal.

Ställer ut på Moderna
koNST konstprojekt får Päivi 
från Tyresö att ställa ut på 
Moderna Museet.

– Alla är vi berättare, säger Päivi 
Aaltonen från Tyresö, som är en 
av deltagarna i konstprojektet 
”Berättelser i en väska”. När TN 
möter Päivi är hon inne i en inten-
siv avslutningsfas, då hennes 
konstverk ska färdigställas inför 
utställningen på Moderna Museet 
den 6 och 7 december.

Under drygt ett år har delta-
garna i konstprojektet träffats en 
gång i veckan, tillsammans med 
några konstnärer från föreningen 
Artikel 31, för att forska kring 
sina egna minnen och hur man 
kan gestalta det på olika sätt. Del-
tagarna har olika bakgrund och 
det har varit en del av hela poäng-
en med projektet. Alla deltar på 
samma villkor oavsett vem man 
är, var man kommer ifrån, eller 
vilka färdigheter man har i språk 
och konst.

– Första frågan jag fick ta ställ-
ning till var vad skulle jag ta med 
mig om jag var tvungen att fly? 
Det var enkelt, ett pass, kläder 
och valuta. Den andra frågan var 
hur ska jag beskriva det jag vill 
berätta utan ord? Det var svårare, 
men den kreativa processen hade 
börjat.

Först ville Päivi göra ett lapp-
täcke, men när hon en dag satt på 
en lunchrestaurang i Tyresö cen-
trum fick hon en ny idé:

– Jag ska göra en fullstor per-
son i tyg som är tatuerad. Där 
tatueringarna symboliserar olika 

händelser och känslor i livet. Man 
blir ju märkt av livet. Jag berät-
tar mitt liv genom tatueringarna, 
menar hon.

Päivi har arbetat med sitt konst-
verk växelvis i ateljén på Kulturfy-
ren på Skeppsholmen, men också 
hemma i Tyresö. Hon är mycket 
glad över att ha fått möjligheten 
att delta i projektet, som finansie-
ras av Allmänna Arvsfonden.

– Jag fastnade för tyg och har 
aldrig tidigare jobbat med det, 
som konstform. För betraktaren 
gestaltar jag processen med en 
blandning av broderi, textil, foto, 
text och symboler.

Föreningen Artikel 31 är initia-
tivtagare och driver olika konst 
och kulturprojekt där ”Berät-
telser i en väska” är lika mycket 
ett rättighetsprojekt. Att göra sig 
hörd oavsett språkmöjligheter 
kan ses som en demokratisk rät-
tighet, menar de.

– Det är ett självstärkande sätt 
att berätta och jag värdesätter 
det, säger Päivi.

Moderna Museet liksom Demo-
kratipiloterna i Stockholm, Lin-
deparkens gymnasiesärskola och 
Kulturfyren i Stockholm har varit 
några av de aktörer som Fören-
ingen Artikel 31 samarbetat med 
för att genomföra konstprojektet. 
För den som inte har möjlighet att 
besöka utställningen på Moderna 
Museet kommer det flera tillfäl-
len. Ambitionen är att väskorna 
ska turnera runt i Stockholms län, 
resten av landet och även visas 
utomlands.

ooo

Grannar har grantävling
BARR I bostadsområdet korian-
dergränd var det grantävling den 
Första advent.

– Det var nog sjätte eller sjunde 
gången vi genomförde detta, 
säger Sissi Fritiof som är ordfö-
rande i den lokala hyresgästför-
eningen. Alla sex gårdar i kvarte-
ret reser och pyntar sin gran. En 
del gör massor av fint runt granen 
och på gården. Sen samlas vi och 
vandrar runt och avslutar med 
en omröstning. Det är mysigt att 

komma hem på kvällarna och se 
granarna.

Årets vinnare var gård F som 
vann för första gången.

ooo

Vinnargranen. Foto: thoMas luMii Isbjörn på gård E. Foto: sissi FritioF
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Adress: Byggnation:
Bollvägen 8 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad
Industrivägen 11 Nybyggnad av nätstation
Malmstigen 3 Rivningslov för rivning av befintliga byggnader och marklov för schaktning 

och fyllning av tomtmark
Videvägen 27 Nybyggnad av enbostadshus, garage, stödmurar och marklov för markupp-

fyllnad
Lagergrens väg 10 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
kärrvägen 21 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Jessie Navins väg 3 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Tyresövägen 6 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola
Tegvägen 3 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Herkulesvägen 19 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Myggdalsvägen 77 Bygglov för utvändig ändring av radhus
Tors väg 8 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Sidvallsvägen 32 Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och nybyggnad av komplementbyggnad
Skälsätravägen 35 B Nybyggnad av enbostadshus
Energivägen 3 Bygglov för nybyggnad av lagerhall

Lidvägen 32 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,  
rivning av befintlig byggnad och marklov för väg

Lidvägen 32 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och marklov för markuppfyllnad
Gärdesvägen 4 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Thulevägen 8 A Bygglov för nybyggnad av enbostads-

hus
Lindevägen 44 Nybyggnad av gruppboende, parke-

ringsplatser och plank
Töresjövägen 1 Nybyggnad av flerbostadshus och par-

keringsplatser

mysig, rolig och stämningsfull

JULKONSERT
MED

ERIK LINDER

Förköp biljetter: www.platsbokning.se
19 DEC 19:00 FORELLEN

i år gästaskonserten avTIMOTEIJ

Älskade klassiker blandas med nyskriven julmusik. Liveband! Mer info på www.eriklinder.com

� �L�i�m�a� �S�t�ä�d� �S�e�r�v�i�c�e
�o�c�h� �T�r�a�n�s�p�o�r�t
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Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

Foto: Gunnar Frisell

”Folkets Nobelpris”  
till Åke Sandin

Det handlar om Åke Sandin. Han 
brukar framhålla att den svenska 
demokratins grundbultar är de 
många frivilligt arbetande folkrö-
relserna. Alltså har han för Tyre-
söradion intervjuat många hund-
ra aktivister från olika föreningar 
i Tyresö.

En tuff aktiv förening
Själv har Åke i nästan ett halvse-
kel varit aktiv i Tyresö Ulands- 
och FredsFörening (TUFF). 
Medan andra lokalföreningar 
tyvärr har det svårt med att behål-
la medlemmar eller värva nya har 
TUFF ännu över 400, som betalar 
medlemsavgiften på 200 kronor 
till Tuffs plusgiro 16 01 37-6

I decennier har TUFF finan-
sierat skolor och andra utmärkta 
projekt i fattiga länder. I dagarna 
skickas 210 000 kronor till Tuff-
skolorna bland fattiga byar i 
Indien. Skolbyggen i Kongo har 
tidigare stötts med 100 000 kronor 

och nu bidrar Tuff med ytterligare 
5 000 kronor.

Enligt Nobels testamente
I sitt testamente föreskrev Alfred 
Nobel att villkoret för hans freds-
pris skulle vara att mottagaren 
verkade för minskning av stående 
arméer, det vill säga nedrustning. 
Han bestämde att vederbörande 
skulle vara ”fredsförfäktare”, som 
han uttryckte det.

Den norska Nobelkommittén 
har fått befogad kritik för att de 
ofta gett fredspriset till män-
niskor som inte alls verkat för 
nedrustning. Det räcker med att 
nämna Obama, president i det 
mest militärt rustade landet i 
världen – eller EU med sina två 
kärnvapenländer Frankrike och 
England.

Folkets pris
Den beundransvärt aktiva Freds-
rörelsen på Orust har tagit fasta 

på vad Nobel egentligen ville med 
sitt fredspris. I fjol delade de ut 
”Folkets Nobelpris för fred” till 
fredsforskaren Jan Öberg i Lund. 
I år går priset till Åke Sandin med 
bland annat följande motivering: 
”2014 års pris tilldelas Åke San-
din, mångårig antimilitarist 
och aktivist i Tyresö U-lands- 
och Fredsförening (TUFF). Åke 
var ordförande i Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen efter 
Per Anders Fogelström, i slutet 
av 1970-talet. Han har skrivit 
flera hundra artiklar och kröni-
kor i freds- och dagspress under 
mer än 50 år och har aldrig vikit 

en tum från förkastandet av 
våld och våldsapparater som det 
militärindustriella komplexet, 
Nato och liknande. Han insåg 
tidigare än de flesta i sin samtid 
destruktiviteten och meningslös-
heten i militärt så kallat försvar. 
Åke uppfyller med råge Alfred 
Nobels krav för Fredspriset och 
har dessutom verkat för fredlig 
utveckling i indiska byar genom 
insamlingar till grundandet av 
byskolor med mera.”

PS: Beteckningen ”Nobelpris” 
låter ju pampigt, men mottagaren 
erhåller inga pengar.

ooo

Pristagare Åke Sandin. Foto: Privat

BELöNING Han kanske har den mest kända rösten bland alla Tyresö-
bor. I över 29 år har varje vecka hans Radio Tuff hörts på 91,4 MHz 
och på www.tyresoradion.se dessutom har han – också helt oavlönat 
– sedan 1995 gjort cirka 4 000 halvtimmesprogram på radion med 
människor i alla möjliga yrken, åldrar, intressen och med olika poli-
tiska eller religiösa övertygelser.

Trygghetslarmen 
i Tyresö har inte 
fungerat
LARM Kommunen har tidigare 
upphandlat trygghetslarm från 
ett privat företag som bytt ut de 
gamla analoga larmen mot nya 
digitala larm.

Kommunens hemtjänstperso-
nalen har under maj till juli i år 
upptäckt att ett 40-tal larm inte 
har fungerat.

Därför har nu kommunen gjort 
en så kallad Lex Sarah-anmälan 
där man i sin anmälan skriver att 
”I dagsläget ger trygghetslarmen 
brukarna en ”falsk trygghet”...” 
och att ”Tekniken är för närva-
rande inte säker och bedöms som 
en allvarlig risk för fortsätta miss-
förhållanden”.

De 540 personer som i kommu-
nen har betalt för ett trygghets-
larm måste nu få ett nytt larm. 
Enligt socialförvaltningen skulle 
det vara klart innan mitten av 
november i år.

Företaget som installerat lar-
men ska ha besökt varje brukare 
och bytt och testat larmen.

De nya larmen kommer inte att 
kopplas till någon särskild ope-
ratör utan kommer att koppla in 
sig automatiskt till det nät som 
fungerar.

ooo

Trafiksäkerhet
TRAFIk Busshållplatser i Tyresö 
blir säkrare och tillgängligare. 
Just nu på Koriandergränd.

ooo
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Nu sätts nya mål upp i Tyresö FF. Foto: Gunnar Frisell

SerViCe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLp
annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

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

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Vad händer med 
vårt Tyresö FF?

FoTBoLL Några år har gått och 
under dessa år har vi i Tyresö 
haft nöjet att kunna ha ett av 
världens bästa damlag i fotboll 
i vår kommun. Nu börjar allt om 
från början.

I Tyresö FF har ett stort antal 
världsstjärnor spelat och vi är 
många som med stolthet följt 
lagets framgångar och tjusats av 
deras spel. Tyvärr höll det inte 
hela vägen ut utan slutade med en 
stor krasch.

Skulder på över 11 miljoner
Under sommaren gick den nya för-
eningen Tyresö Fotboll AB i kon-
kurs med skulder på över 11 mil-
joner kronor. Den nya föreningen 
innehöll bara damlaget och ett 
damjuniorlag och båda lagen drog 
sig direkt ur sina respektive serier. 
All den positiva reklam som gett 

Tyresö ett gott rykte i hela Sverige 
byttes omgående ut mot negativa 
rubriker och skrivelser.

Hur kunde detta hända? Ja, frå-
gorna är många och de flesta är 
inte utredda än, men vi återkom-
mer i frågan när konkursförvalta-
ren sagt sitt. Det vi vet är att den 
person som var ordförande i båda 
föreningarna är en nyckelperson 
när det gäller den informationen.

Moderföreningen fortsätter
Men vad händer nu med moderför-
eningen Tyresö FF? Kommer även 
den föreningen att gå i konkurs? 
Nej, någon risk för det föreligger 
inte i dagens läge även om konkur-
sen i aktiebolaget fått konsekven-
ser även för moderföreningen. Det 
aktiekapital som Tyresö FF hade i 
aktiebolaget är naturligtvis förlo-
rat och ett mystiskt borgensåta-
gande oroar. Men någon risk att 

föreningens över 1 000 ungdomar 
inte skulle kunna spela fotboll i 
framtiden föreligger inte.

De i styrelsen som blev kvar 
efter att föreningens ordförande 
plötsligt i somras lämnat sitt ord-
förandeskap har jobbat hårt för 
att komma tillrätta med de pro-
blem som föreligger och har kom-
mit en bra bit på väg. Men det är 
fortfarande långt kvar innan eko-
nomin är stabil igen och ett nöd-
vändigt eget kapital finns.

Svar på årsmötet
Så nu behövs det en del nytt folk 
till styrelsen för att fortsätta åter-
uppbyggnaden av föreningen. 
Den exakta situationen kom-
mer att redovisas vid årsmötet i 
mars. Möteslokalen lär bli fylld av 
berörda medlemmar och ledare. 
Ett intressant årsmöte utlovas!

ooo

Policy mot mobbning 
och trakasserier
SCHyST Tyresö har ett rikt föreningsliv med ett starkt inslag av 
idrottsföreningar, föreningar som under årens lopp har fått fram en rad 
stjärnor i sina respektive sporter och lyft Tyresö som idrottskommun.

Men alla medaljer har också en 
baksida. En idrottsförening har 
som målsättning att vara fram-
gångsrik och att få fram nya 
talanger som kan lyfta klubben 
till nya nivåer. Samtidigt kan sats-
ningar slå fel genom att till exem-
pel inte alla i ett lag får samma 
chanser och möjligheter att delta.

Väljer bort spelare
– En lagledare eller tränare kan 
i sin iver att få fram resultat och 
segrar välja bort en del spelare i 
sitt lag och i första hand satsa på 
dem som han tror kan föra fram 
laget till bra resultat. Det är helt 
naturligt på elitnivå det vill säga 
Allsvenskan i fotboll eller SHL 
i hockey, men helt förkastligt i 
breddverksamhet bland barn och 
ungdomar, konstaterar Alfonso 
Morales, gruppledare för (S) i kul-
tur- och fritidsnämnden. Han är en 
av undertecknarna av den motion 
om policy mot kränkande behand-
ling, trakasserier och mobbning 
som socialdemokraterna lade vid 
senaste kommunfullmäktige.

Policy mot mobbning och 
kränkningar
I motionen föreslås att kommu-
nen ska utforma en policy mot 
kränkande behandling, trakasse-
rier och mobbning inom idrotts-
föreningar. De föreningar som får 
ekonomiskt stöd från kommunen 
ska godkänna en sådan policy och 
kunna redovisa hur man använ-
der den i sin verksamhet.

Rädda Barnen ger stöd
Rädda Barnen har under många 
år arbetat med frågor som rör 
kränkande behandling, diskri-
minering och utanförskap inom 
idrotten. Tyresö Nyheter träffade 
Lena Hallberg, ordförande för 
Rädda Barnens lokalavdelning i 
Tyresö, för att diskutera hur ett 
arbete mot mobbning och diskri-
minering kan gå till i vår kommun.

– Vi har förslag på en rad verk-
tyg för att motverka kränkningar 

och mobbning, konstaterar Lena 
Hallberg, det gäller att få fören-
ingslivet att ta tag i det. Det är 
självklart skönt för föräldrarna 
att veta att föreningen är beredd 
på frågan och kan hantera kränk-
ningar, mobbning och diskrimine-
ring. Det måste vara positivt även 
för medlemsutvecklingen i en 
förening om den kan visa att man 
klarar av även svåra fall av kränk-
ning med mera.

dags för en policy i Tyresö
Lena Hallberg pekar också på att 
Rädda Barnen år 2013 gjorde en 
kartläggning av 248 av landets 290 
kommuner angående hur kom-
munerna arbetar med frågor om 
diskriminering och utanförskap 
inom idrotten, 131 av kommu-
nerna svarade att idrottsfören-
ingarna kan påverka sitt stöd från 
kommunen genom att jobba med 
frågorna och ha en policy beträf-
fande kränkningar, trakasserier 
och mobbning.

– Tyresö har ingen sådan policy 
som villkorar stödet till idrotts-
föreningarna, påpekar Alfonso 
Morales. Det är dags för kommu-
nen att ta fram en policy och sam-
arbeta med föreningarna om den.

ooo

Lena Hallberg vill få bort kränk
ningar och mobbning. 
 Foto: Gunnar Frisell

Frisksport. Foto: Gunnar Frisell

Trendigt att gymma ute
MoTIoN I lördags stod kom-
munes senaste utegym färdigt i 
Fornuddsparken. Sedan tidigare 
finns också utegym vid Wättinge 
gårdsväg och i Alby.

Utegymen i kommunen är popu-
lära, och används ofta för att 
komplettera promenaden eller 

löprundan med ett gympass. Att 
kunna erbjuda gratis gym är en 
del av kommunens folkhälsoar-
bete. Det nya utegymmet ligger i 
Fornuddsparken intill lekparken. 
Det finns redskap för rygglyft, sit-
ups, dips, bänkpress, axelpress, 
knäböj, armgång med mera.

ooo
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MUSIk Erik Linder avrundar ett 
spännande musikår med julkon-
sert hemma i Tyresö. När julen 
står på glänt, fredagen den 19 
december, kan man njuta av 
skön julmusik på Forellen, med 
grymma musiker och Erik Linders 
skönsång.

– Jag ville göra en julkonsert på 
hemmaplan igen, det blev så lyck-
at förra året. Extra kul i år är att 
sånggruppen Timotej kommer att 
gästa med några låtar.

Han trivs verkligen i sin hem-
kommun mycket därför att famil-
jen och vänner finns här, men 
också för närheten till Stock-
holms storstads puls och ett brett 
kulturutbud.

– Jag känner så många här i 
Tyresö, det gör att jag trivs, och 
så kan jag i rulltrappan i Tyresö 
centrum göra tummen upp mot 
Espresso House – då börjar de 
göra min kaffe latte direkt, haha.

Men det mesta av året har Erik 
Linder varit på resande fot med 
spelningar i New York, Peking, 
Shanghai och framförallt hemma 
i Sverige. Han har bland annat 
turnerat med en gemensam show 
tillsammans med Judit och Judit, 
kända från Comhem-reklamen. 
En humor- och musikshow som 
kallas ”2 korta 1 lång”. Sedan 
har det varit studioarbete där ny 
musik har skapats.

– Jag har fått chansen att skriva 
mycket ny musik, och inte bara 

till mig själv. Jag har bland annat 
skrivit musiken till årets World 
Aids Day Galan-låt ”Din vinge”, 
som framförs av Shirley Clamp.

Det som Erik Linder tolkar 
som en av höjdpunkterna detta år 
är konsertturnén han gjort med 
Ted Gärdestads musik. Den har i 
höst gått för utsålda konserthus i 
flera städer. Musiken har varvats 
med berättelser av brodern Ken-
neth Gärdestad om hur de skrev 
musik tillsammans och hur psy-
kisk sjukdom sedermera fick Ted 
Gärdestad att ta sitt liv.

– Bröderna Gärdestads musik 
är så otroligt bra och det känns 
som att den passar mig som 
sångare. Det har varit en ära att 
få sjunga låtarna i så stora, full-

satta konserthus. Vi fortsätter 
Ted-turnén i vår, men först ser jag 
fram emot julen och all julmusik, 
avslutar Erik Linder.

ooo

Erik trivs hemma i Tyresö. Foto: haMPus GustaFsson

USA – Kina – Tyresö Jag hamnade på:

Lena Andersson, 
Strindberg och 
konst i höstmörkret

Som kulturreporter 
i Tyresö Nyheter 
är det min uppgift 
att spegla det 
lokala kulturlivet. 

dock hände det nyligen att 
redaktionen bad mig att också 
kommentera den dagsaktuella 
kulturdebatten. det kändes 
smickrande, men visade sig 
vara ett stort misstag. Jag 
stupade på uppgiften att 
hävda mig bland kulturkol-
legorna på den nationella 
arenan.

Det var helt enkelt omöjligt att 
formulera ännu en tolkning av 
den höggradiga ambivalensen 
hos Ester Nilsson, huvudper-
son i Lena Anderssons bok 
”Utan personligt ansvar”. Och 
hur jag än försökte kunde jag 
inte hitta på nån ny giftighet 
om Alice Bah Kuhnkes kultur-
program. Jag gav upp. Måste 
erkänna för redaktionen att 
jag inte var vuxen uppgiften. 
Man tröstade mig med att jag 
till skillnad från mina kollegor 

i kultureliten, inte behövde 
känna något personligt ansvar 
för detta tillkortakommande.

Då var det en ren befrielse 
att ge sig ut i kulturen i höst-
mörkret i Tyresö. Impone-
rande att se vad föreningslivet 
och kulturförvaltningen hade 
att bjuda på. Musik, dans, tea-
ter och kulturaktiviteter i olika 
former. Strindberg gisslade 
Fröken Julie, Bollmoran öpp-
nade UnderLivet, dansen gick 
på Solsäter, hiphopen dånade 
i Kvarnhjulet, Uddbys kultur-
arv dokumenterades bland 
mycket annat. Ja, det skimrade 
och lyste om denna vecka som 
avslutades med att Tyresös 
många konstnärer bjöd på en 
generös och upplevelserik kon-
strunda. Den skulle nog förlöst 
Ester Nilsson och varit i kultur-
ministerns smak.
S dufva

S. Dufva är en kulturintresserad 
tyresö bo som lämnar små betrakt-

elser från olika evenemang han, 
helt inkognito, bevistat.

KuLtur/NöJe

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

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

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad
– säkert och 
bekvämt!
Fråga oss 
om priser!

Däck -
hotell

Din 
närmaste

Mitsubishi-
verkstad

Julkonserten  
”Röda dagar”
Bio Forellen, 19 december 
kl. 19.00. Förköp biljetter på 
www.platsbokning.se
Gästartist: Timoteij
Piano: Fredrik Wide
Gitarr: Johan Randén
Cello: Sebastian Freij
Bas: kristofer Sundström
Trummor: Bengan Andersson
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pågång
dET HÄNdER I TyRESö

annons@tyresonyheter.nu

kom med i
Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

JulKonsert
5/12, kl 18 och 20. en stämningsfull 
julkonsert med tyresö musikklasser 
i Bollmoradalens kyrka. Biljetter köps 
i nyboda skolas cafeteria, 100 kr för 
vuxen och 50 kr för barn. arr: tyresö 
musikklassers förening i samarbete 
med nyboda skola.

JulsalonG
tyresöbor visar sina verk: måleri, 
fotografi, textil med mera. invigning 
lördag 6 december 12.00. utställ-
ningen pågår till 8 januari. Plats: 
tyresö konsthall, biblioteket i tyresö 
centrum. arr: tyresö kommun.

KnatteFilM
7/12, kl 11. alfons och Milla visas 
på Bio Forellen. entré: 60 kr. arr: 
tyresö Filmförening.

vanDrinG
9/12, kl 18. Fackelvandring i lucia-
tid. Facklorna lyser upp vår väg till 
Frälsarkransens pärlor i tyresö 
slottspark. Pärlorna inspirerar till 
samtal om det viktiga i livet. ingen 
anmälan. Plats: tyresö försam-
lingshem, Kyrkvägen 6. arr: tyresö 
församling.

Bio
11/12, 19. hobbit: Femhäradslaget. 
Pris 100 kr. Plats Bio Forellen arr: 
tyresö Filmförening.

JulMarKnaD
12/12, kl 13-18. luciatåg, tomte, 
tipspromenad, ridning för barn, pys-
sel, fiskdamm, servering med lus-
sefika och våfflor och mycket annat. 
Försäljning av julpynt, mat, godis, 
hantverk, kransar med mera. Plats: 
strandtorget. arr Företagarna runt 
strandtorget och tyresö Bibliotek.

Julshow PÅ is
14/12, kl 12. tyresö konståknings-
klubb framför sin årliga show. ni får 
se duktiga single och tävlingsåkare 
tillsammans med skridskoskolan. 
alla bjuds på fika. Pris: 100 kr för 
vuxna, barn under 15 år gratis. arr 
tyresö konståkningsklubb.

JulKonsert
19/12, kl 19. erik linder sätter 
på nytt upp sin julkonsert ”röda 
dagar”. i år gästas konserten av 
timotej. Plats: Forellscenen. Biljetter 
köps på platsbokning.se.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 
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Jul i Tyresöradion
Lions club i Tyresö arrangerar 
varje år en adventskonsert i Tyre-
sö kyrka. I år hålls konserten sön-
dag den 7/12 kl 19.00. Bo Ohlgren 
som kommer att leda adventskon-
serten för 42:a gången berättar för 
Carl-Olof Strand i ett program på 
Radio Tyresö om arrangemanget.

Kyrkoherde Michael Öjermo 
berättar i ett annat program för 
Leif Bratt om julens högtider 
och vad som händer under julen 
i Tyresö församling. De vandrar 
igenom advent, jul, Stefanos mar-
tyrium, nyår till Trettondagen 
med allt vad det handlar om av 
mattraditioner och annat.

Carl-Olof Strand och Gunnel 
Agrell Lundgren från föreningen 
SeniorNet tipsar i ett eget pro-
gram på Tyresöradion om Café 
Ventilen där de lär ut hur man 
kan använda digitala bilder för 
julkort, T-shirt, puzzel och andra 
julklappar.

Under juldagarna sänder Tyre-
söradion julmusik från Erik Lin-
ders album ”Röda dagar”. Bo Ohlgren. Kyrkoherde Michael Öjermo.

Palestinakonflikten Tyresögymnastiken 
i fokus

Annette Elmér Ljunggren är en av 
många engagerade ledare i Tyre-
sögymnastiken. Hon samtalar 
i ett program med Ann Sandin-
Lindgren om föreningens ung-
domsverksamhet, tävlingar och 
vad man gör som ledare. Annette 
är uppväxt i Krusboda och bor nu 
i Fårdala med sin man och sina 
två barn. Hon arbetar idag som 

IT-pedagog och ägnar stora delar 
av sin fritid åt Tyresögymnasti-
ken. Som ung var hon själv flitig 
gymnast. Nu tränar hennes dotter 
i Tyresögymnastiken där Annette 
fortsätter som tränare och ung-
domsledare.
Programmet hörs på slingan t.o.m. 7 
dec. Sedan på www.tyresoradion.se

På Tyresöradion hörs nu ett inspe-
lat program från den träff i början 
av november som hade Palestina 
som tema. Träffen anordnades av 
Svenska kyrkan, ABF och Tyresö 
U-lands och Fredsförening TUFF.

Anna Wester från Palestina-
grupperna kom och berättade om 
sina upplevelser på plats under 

krigshandlingarna nu i somras. 
Kyrkoherde Michael Öjermo inle-
der programmet med att berätta 
om hur Tyresö församling ser på 
konflikten i Palestina och muren 
i Jerusalem.
Programmet hörs på slingan t.o.m. 
14 dec. Sedan på www.tyresoradion.se

CarlOlof Strand och Gunnel Agrell Lundgren från föreningen SeniorNet.
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kryss nr 8  
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  
6 februari 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2014
1:a: Gunbritt Eriksson, Enskede.
2–5: Karin Larsson, Borevägen.
Kerstin Sjögren, Kristianstad.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
Ebba Berglund, Lyckogången.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
vinnare bildgåta nr 7
Ingen lyckades skicka in rätt 
svar. Bilden på konstverket är 
tagen i huvudbiblioteketets 
entré. 

Foto: christer KällströM

1 Vad heter den revy som Tyre-
sö Teaterförening satte upp 

för andra gången nu i höstas?
1 Tyresöspelet
X Underlivet
2 Blå timmar

2Var kan det bli en busslinje 
som nu diskuteras och kan 

bekostas av kommunen?
1 Tyresö, Brevik
X Raksta, Solberga
2 Trollbäcken, Skälsätra

3Ungefär hur lång är bilvägen 
från Tyresö centrum till Sand-

holmarnas naturreservat?
1 14 km
X 20 km
2 26 km 

4Vilket parti fick flest antal fler 
röster i höstens val till kom-

munfullmäktige i Tyresö.
1 Vänsterpartiet
X Miljöpartiet de gröna
2 Socialdemokraterna

5Vad heter Tyresös enda riks-
dagsledamot?

1 Mathias Tegnér (S)
X Gunilla Carlsson (M)
2 Anna Steele (FP)

6Hyresgästföreningen valde i 
somras en ny förbundsordför-

ande efter Barbro Engman. Det 
var en tyresöbo som valdes. Vem?

1 Anita Mattsson
X Marie Linder
2 Ingela Carlsson

7 Tyresö Nyheter genomförde 
i år en omröstning om vilken 

av Tyresös alla rondeller som 
man tyckte var vackrast. Vilken 
rondell blev det?

1 Tyresö strands centrum
X Golfbollen
2 Entrén till Tyresö med  

vattensprut

8Under året dök en diskus-
sion upp om att etablera en 

stenkross nära villaområdet i 
Lindalen. I vilken kommun ligger 
marken där stenkrossen eventu-
ellt kommer att placeras?

1 Tyresö
X Nacka
2 Stockholm

9 Skogsbranden i Västmanland 
under sommaren var den 

största i mannaminne. Branden 
i Tyrestaskogen var inte riktigt 
så stor men den var ändå svår-
släckt. Vilket år inträffade den?

1 1992
X 1999
2 2005

10Just nu Just nu pågår ett 
planeringsarbete för norra 

Tyresö centrum. Hur många 
bostäder räknar man med att det 
går att bygga i hela området?

1 450
X 950
2 1 750

11Tyresö centrum har byggts 
till och fått fler butiker 

under året. När centrum byggdes 
hette det Bollmora centrum. När 
invigdes det?

1 1960
X 1965
2 1970

12Tyresös högsta hus blev 
inflyttningsklart under 

2014. Hur högt är huset?
1 53 meter
X 71 meter
2 82 meter

Första pris är tre ”Glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”Julnötter 2014” och skicka din lös ning senast den 6 februari 2015 till:  
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

 Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Vinnarna presenteras i nr 1, 2015.

1 X 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 X 2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Julnötter
2014

oklart

 Foto: Gunnar Frisell

Vy Utsikten från högsta våningen 
i Tyresö View borde vara magni-
fik. Men hur är det en dag som 
denna när dimman ligger tät. Är 
det månne sol där uppe?

ooo
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Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö • Telefon 08-712 27 00
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info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Din leverantör av
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Adressetiketter
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www.ronnbil.se
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Årets julklapp:

Köp ett presentkort! 
Vintervägen 12 • 742 66 00
www.tyresotrafikskola.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14

Öppet må–to 11–23, fre–sö 10–23
Vintervägen 2  tel. 798 42 50
www.godissvampen.com

Hyrfilmer 
GodisPresenter✸

✸

✸

✸

✸✸ ✸

Nya och gamla patienter välkomna
God Jul och Gott Nytt År

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

www.farg-design.com   www.sveafireworks.com

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret

Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkomna hälsar Thomas och Roger med personal

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År     

RHTRYCK
  Tel 742 00 60  faktorn@rhtryck.se  www.rhtryck.se 

  Box 2015, 135 02 Tyresö  Flygfältsgatan 5, Skarpnäck
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Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
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www.hildeshalsokost.se
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Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Banderoller
Skyltar
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Bildekor

TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00 Öppet: mån-sön 9–21 • Tel 08-448 73 60
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Öppet: mån–fre 8–21, lör–sön 9–20

Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se
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Industrivägen 14 B, Tel 08-798 90 94
www.samglas.se

Välkommen hälsar Roger med personal

God Jul och
Gott Nytt År

önskar Andreas med personal
Öppet: mån–fre 8–21, lör–sön 9–20

Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se
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Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se

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

Tel: 08-798 84 72
IndusTrIvägen 6

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

colorama.se   •  sveafireworks.com

info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Din leverantör av
Dekaler
Klistermärken
Adressetiketter
Logotyper

Auktoriserad rep. av Saab och Opel

Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se

Golv
Gardiner

Möbler

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.) TEL 08-712 51 60
135 70 STOCKHOLM FAX 08-742 62 80

FÖR MER INFO: WWW.FONTANA.SE • TEL: 08-448 71 00

Årets julklapp:

Köp ett presentkort! 
Vintervägen 12 • 742 66 00
www.tyresotrafikskola.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14

Öppet må–to 11–23, fre–sö 10–23
Vintervägen 2  tel. 798 42 50
www.godissvampen.com

Hyrfilmer 
GodisPresenter✸

✸

✸

✸

✸✸ ✸

Nya och gamla patienter välkomna
God Jul och Gott Nytt År

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

www.farg-design.com   www.sveafireworks.com

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret

Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkomna hälsar Thomas och Roger med personal

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År     

RHTRYCK
  Tel 742 00 60  faktorn@rhtryck.se  www.rhtryck.se 

  Box 2015, 135 02 Tyresö  Flygfältsgatan 5, Skarpnäck

GOD J UL & GOTT TT ÅRNY

www.tyresobilverkstad.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14
www.hildeshalsokost.se

info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Banderoller
Skyltar
Dekaltryck
Bildekor

TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00 Öppet: mån-sön 9–21 • Tel 08-448 73 60

Nya och gamla patienter  
hälsas välkomna

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Kassa
girot
VideoLeksak

er

Öppet: Må-to 10-22, fre-sö 10-23
Vintervägen 2, tel. 798 42 50
www.godissvampen.se

Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna!

Industrivägen 14 B, Tel 08-798 90 94
www.samglas.se

Välkommen hälsar Roger med personal

God Jul och
Gott Nytt År

önskar Andreas med personal
Öppet: mån–fre 8–21, lör–sön 9–20

Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se


  

 

www.fontana.se  •  tel 08-448 71 00

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

Välkomna
önskar Tobbe 
med personal

Öppet alla dagar 8–21

God Jul och Gott Nytt År

önskar sina läsare  
och annonsörer

en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Din servicebutik i Tyresö
Paket

Betal-

tjänst

Massor av 

Godis &

LeksakerFilm

Öppettider Mån-Tor 10-22 Fre-Lör 10-23 Sön 10-22
Gilla oss på

Facebook


