
Stark kritik
n Allvarliga brister i styr-
ningen och uppföljning, säger 
revisorerna om barn- och 
utbildningsnämnden. Ledan-
de politiker medger misslyck-
andet. Sid 3

Vindkraft till Tyresö
n Tyresö kommun och Tyresö 
bostäder köper ett vindkraft-
verk och räknar med ett bil-
ligare elpris. Sid 5

Prinsessan startar 
hjälpprojekt
n Ett projekt för förskola och 
skola i Kongo har startas av 
Miza Landström från Troll-
bäcken. Sid 6

Båtbottentvätt i 
Vissvass
n Tyresö kommun har köpt 
in en båtbottentvätt. De som 
kommer att använda den slip-
per måla båtbotten med giftig 
färg eftersom det blir lätt att 
bli av med påväxten. Sid 7

Får får inte får
n På Uddby gård kunde årets 
lammvisning presentera 
sex nyfödda lamm. Bonden 
Martin Magnusson berät-
tar om fårens liv på går-
den. Sid 8–9

Seger för Tyresö
n Tyresö övertygade mot 
Vittsjö genom två snabba 
mål i 11:e och 14:e minu-
ten. Sid 11

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

280-hundårsjubileum 
n Brukshundsklubben jubilerar. 
Det var 1973 som Tyresö bruks-
hundsklubb bildades och verk-
samheten har sedan dess funnits 
på Prästängen. Det första riktiga 
klubbhuset byggdes 1994. Klubben 

har blivit så etablerad att platsen i 
folkmun vanligare benämns Hund-
ängen. Med sina 430 medlemmar är 
Tyresö brukshundklubb den tredje 
största i Stockholmsdistriktet. 
Klubben har en bred verksamhet 

med en mängd kurser och tävling-
ar. Den är dessutom en del i den 
frivilliga försvarsorganisationen 
genom utbildningar av räddnings-
hundar och ammunitionssökande 
hundar. Sid 12–13

… funderar  
över livet.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 3 H april 2013 H 1972–2013

Bossa (Bostonterrier) hälsar på St. Bernarden Nix. FoTo: Gunnar FriSell

Vi hamnar på efterkälken
n Tyresö satsar 8 000 kronor mindre per elev och läsår än genom-
snittet i Stockholms län. Tyresö har också en högre arbetslöshet 
bland de unga. Dessutom sjunker andelen elever som går ut med 
godkända betyg. Den borgerliga skolpolitiken saknar kraft och 
de första som drabbas är eleverna. Ledare, sid 2

Färre sommarjobb i Tyresö
n Antalet sommarjobb minskar i Tyresö. I andra kommuner 
garanteras ungdomarna jobb på sommaren men i Tyresö görs det 
tvärt om. Det som fungerar på andra håll vill man inte ens för-
söka. Det innebär att de går fem sökande på varje sommarjobb i 
Tyresö mot 1,9 i Stockholm. Debatt, sid 4

”Jag är förmodli-
gen den besvärli-
gaste hyresgästen 
vi har.”
Maria Öberg,  
sid 5

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



Noterat

Tyresö är en del av en globaliserad värld. 
Med teknikens hjälp kan vi enkelt hålla 
kontakten med varandra när vi befinner 

oss på olika sidor av jordklotet. Den teknik som 
vi idag tar som vardag, har delvis vuxit fram här 
i Sverige eftersom vi under lång tid medvetet 
satsat på kunskap och kompetens.

I slutet av 80-talet fick kommunerna huvud-
ansvaret för våra barn och ungdomars skola. I 
Tyresö har vi under lång tid sett utbildning, det 
livslånga lärandet, som en av de viktigaste frå-
gorna, oavsett om det varit borgerlig eller soci-
aldemokratisk majoritet. Utbildning ger våra 
barn och ungdomar möjligheter och stärker sig 
som vuxna på arbetsmarknaden. Men det som 
varit en lång och bra tradition i vår kommun 
verkar helt ha avstannat. De nya moderaterna 
verkar inte se utbildning och kunskap som vårt 
viktigaste konkurrensmedel.

I vår kommun märks det på ett väldigt tydligt 
sätt. På andelen ungdomar som är arbetslösa 
och på resultaten i grundskolan.

Tyresö har nu under ett flertal år haft väldigt 
hög ungdomsarbetslöshet. Snittet i Stockholms 
län är 6 procent. I Tyresö är 7 procent av ungdo-
marna mellan 18–24 år i arbetsmarknadsåtgärd 
eller öppet arbetslösa. Tyvärr har också andelen 
elever som lämnar gymnasiet med fullständiga 
betyg minskat. År 2010 var det 80 procent och 
år 2011, 74 procent. I en rapport som LO pre-
senterat finns ett tydligt samband mellan arbets-
löshet och icke avslutade gymnasiestudier. Den 
säkraste vägen till jobb är utbildning. Här är 
Tyresös ungdomar värda en högre ambition.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 

presenterat Öppna jämförelser för grundskolan 
2013. Rapporten jämför att antal nyckeltal för 
läsåret 2011/2012 mellan landets 290 kommuner 
och rankar kommunerna efter olika variabler. 
Även här visar det sig att Tyresö inte är en ledan-
de kunskapskommun.

Bara 78,5 procent av ungdomarna lämnar 
grundskolan med godkända betyg. Det pla-
cerar Tyresö på en medioker 128:e plats.

Jämför man sedan nettokostnaden per elev 
i genomsnitt under fem år för perioden 2007–
2011 ser det inte bättre ut. I Tyresö får en elev 
i snitt kosta 76 484 kronor. Detta kan jämföras 
med grannkommunen Stockholm där en elev i 
snitt får kosta 92 873 kronor. Alltså får eleverna 
i grundskolan i Stockholm i snitt över 16 000 
kronor mer per år och jämfört med hela Stock-
holms län får eleverna i snitt nästan 8 000 kro-
nor mer än i Tyresö.

Tyvärr finns det bara förlorare med de nya 
moderaternas låga utbildningsambitioner. De 
första som förlorar är våra barn och ungdomar 
och det är väldigt allvarligt. Långsiktigt kommer 
också vi som nation att hamna på efterkälken. 
Borgerlig skolpolitik stänger dörrar och mins-
kar chanser. Socialdemokratisk skolpolitik öpp-
nar dörrar och har det livslånga lärandet i fokus. 
En utbildningspolitik som förstår att lärandet 
börjar i förskolan och fortsätter genom grund-
skolan till ett gymnasium som inte sorterar ut 
från högskolan. Målet är kompetens och inte 
lägre löner. Tyresö bli en ledande utbildnings-
kommun. Men då behövs en annan skolpolitik.

ooo

Genom att satsa på utbildning och det livslånga lärandet kunde en enig politik 
tidigare dämpa arbetslöshet och utanförskap. Detta är inte något som genomsy-
rar Tyresös skolpolitik i dag. Istället satsar den moderata ledningen mycket min-
dre än genomsnittet på skolan. Det har resulterat i högre ungdomsarbetslöshet 
och en sjunkande andel godkända betyg. Tyresös barn och ungdomar borde rus-
tas bättre för framtiden än vad den borgerliga politiken förmår.

”Det är bra att vi ska gå över till digitala handlingar i kommun-
fullmäktige”, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl (M), vid det senaste sammanträdet och fortsatte; ”När 
man ser den tjocka bunten papper förstår man hur många 
träd som dött på grund av politiken i Tyresö”.

Den som bär det största ansvaret för de döda träden kan 
väl i så fall inte vara någon annan än den som har det största 
ansvaret för politiken i Tyresö? Och det är just Saweståhl 
själv.

ooo
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Skolpolitiken miss-
gynnar Tyresös unga 

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Äta, sova, dö
är det meningen med livet?
Något mera tog man nog för givet
som lite vänskap och en fin miljö.
Nog fick man väl vad man begärde
det blev så bra som det kunde bli,
sen var det nåt om arbetets värde
som tyvärr gick många förbi.

S.
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SkoLA Två nya skolor kan starta 
i Tyresö kommun. Internationella 
engelska skolan och Maestro har 
begärt tillstånd för att starta upp 
verksamhet i Tyresö.

Det kan öka valfriheten – men 
kommunens tjänstemän varnar 
också för att det kan innebära att 
någon av de kommunala skolorna 
kan behöva lägga ner. Sannolikt 
är det Nyboda skola som drabbas 
hårdast. Den moderata nämnds-
ordföranden Anki Svensson ser 
positivt på de nya skolorna.

Fullt utbyggd kommer Interna-
tionella engelska skolan kunna 
ta emot 392 elever från förskole-
klass till årskurs nio. Tanken är 
att skolan ska etableras i de loka-
ler i C3L som kommunen nyligen 
lämnat.

Maestro tänker också bedriva 
undervisning för hela grund-
skolan med sikte på 250 elever. 
Inriktningen på skolan ska vara 
att driva en skola med fokus på 
musik, dans och bild i kombina-
tion med vetenskaplig grundsyn i 
lärprocessen.

Nyboda skola hotad
Kommuner får ansökningarna 
på remiss för att kunna beskriva 
vilka effekter det får på skolvä-
sendet i övrigt och förvaltningen 
är mycket oroade. De hävdar att 
nya skolor kommer leda till:

 ■ Etableringen av skolor ”skul-
le kunna innebära snabba 
omställningsåtgärder och 
eventuellt nedläggning av en 
kommunal skola”.

 ■ När det gäller Maestros etable-
ring konstaterar förvaltningen 
att inriktningen mot musik 
och dans riskerar att slå mot 
nuvarande utbud (det vill säga 
musikklasserna vid Nyboda) 
och att det med det ökade 
antalet utförare finns risk för 
överetablering som kan orsaka 
omorganisation och rationali-
seringar. Något som skulle få 
pedagogiska konsekvenser – 
främst för personal med speci-
alkompetens.

Vilken skola som skulle vara mest 
utsatt är inte svårt att läsa ut av 
tjänstemännens yttrande. Nybo-
da skola har redan idag många 
tomma platser och med loka-
lisering i centrumområdet och 
med en profilering som riktar sig 
mot musikklasserna kan skolan 
komma att bli än mer tom framö-
ver.

Även de andra skolorna i cen-
trumområdet kan dock komma 
att beröras av nedläggningshotet 
eftersom det redan idag finns god 
platstillgång och de två nya sko-
lorna sannolikt kommer rekry-
tera från dem.

Positiv trots allt
Dessa varningsord till trots är 
barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Anki Svensson (M) 
positiv:

– Det är positivt att Interna-
tionella Engelska skolan AB och 
Maestro Svindersvik AB vill eta-
blera sig i Tyresö kommun och 
därmed öka valfriheten för elever 
och föräldrar. 

Varningsklockor
Socialdemokraterna tycker att 
det är ett misslyckande för den 
förda lokala skolpolitiken:

– Redan för tre år sedan före-
slog vi att Nyboda skulle få en 
språkprofil. Moderaterna sa nej 
och misskötte samtidigt musik-
klasserna. Samtidigt byggde de en 
skola som var alltför stor. Nu lyss-
nar de inte på varningsklockorna 
från kommunens egna experter, 
säger partiets gruppledare i barn- 
och utbildningsnämnden, Martin 
Nilsson.

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

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Sandupptagning
SoPNINg Sandupptagning runt 
kommunens fastigheter startar på 
lördag 20 april och ska vara klart 
innan den 15 maj. Målet är också 
att sandupptagningen i centrum-
områden, huvudgator, trottoarer, 
gång- och cykelbanor också ska 
vara klara till den 15 maj men på 
grund av snövallarna som ligger 
utmed vägarna är det osäkert om 
man hinner klara allt i tid.

ooo

Bestäm själv när 
avfallet hämtas
SoPoR Under våren sker en 
inventering och uppmärkning av 
enfamiljshushållens avfallskärl. 
I mitten april påbörjas detta i 
Persudde, Fornudden och Sofie-
berg, arbetet tar några veckor.

ooo

Tyresövägen mer 
stadsmässig
TRAfIk Tyresövägen kommer att 
byggas om och få en mer stads-
mässig karaktär mellan Bollmora 
Allé och Bollmoravägen. På norra 
sidan om Tyresövägen kommer 
en cykelväg att anläggas och väg-
belysningen blir bättre.

ooo

Tur för nyinflyttade
LokALT Söndagen den 19 maj är 
det dags för den populära buss-
rundturen för nyinflyttade tyresö-
bor. Anmäl dig via tyreso.se.

ooo

Nyheter

Revisorerna starkt kritiska:

Barn- och utbildnings-
nämnden utan styrning
EkoNoMI Som Tyresö Nyheter 
tidigare berättat om gick barn- 
och utbildningsnämnden förra 
året med ett rekordstort under-
skott. Nu får ledningen för nämn-
den ovanligt stark kritik av kom-
munens revisorer. I sin rapport 
till fullmäktige hävdar de att det 
faktum att nämnden inte upp-
märksammat obalansen i ekono-
min förrän under senare delen av 
året ”visar på allvarliga brister 
i styrning och uppföljning”. och 
det faktum att nämnden inte 
behandlat delårsrapporten och 
inte behandlat någon plan för 
en ekonomi i balans visar enligt 
revisorerna ”att nämnden brustit 
i sitt ansvar”.

När årsredovisningen debatte-
rades i kommunfullmäktige var 
inte nämndens ordförande Anki 
Svensson (M) på plats så vice ord-
förande Leif Lanke (FP) fick bära 
ansvaret. Han medgav att det var 
ett misslyckande men tyckte det 
var dags att titta framåt.

Kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M) tyckte det 
var oacceptabelt men sade sig 
trots allt ha förtroende för nämn-
dens ledning.

kritisk opposition
Socialdemokraterna, som under 
hösten 2012 krävde insatser mot 
underskottet, var fortsatt kritiska 
och hävdade att Saweståhl haft 
dålig koll på kommunens eko-
nomi.

Martin Nilsson (S), grupple-
dare i barn- och utbildningsnämn-
den, hävdade i debatten att stora 
delar av underskottet uppkommit 
tack vare beslut i kommunstyrel-
sen. Till Tyresö Nyheter förklarar 
han vad han menar:

– Det finns två stora orsaker till 
underskottet och båda beror på 
beslut som fattats av både Anki 
Svensson och Fredrik Saweståhl. 
Det första är hyresersättningssys-
temet som lett till kraftigt höjda 
hyror för en del skolor. Beslutet 
fattades i kommunstyrelsen. Det 
andra är att lägga uppemot 8 mil-
joner på att köpa ut lärare från 
Forellskolan som man inte ville 
ha med till Nyboda skola. Beslu-
tet om ”nystart” för Nyboda fat-
tades av kommunstyrelsen och 
Saweståhl, säger Martin Nilsson.

Ansvarsfrihet
Kritiken, tillsammans med kritik 
mot bygget av Nyboda skola (även 

det fick stark revisorskritik) och 
hanteringen av folkomröstningen 
gjorde att Socialdemokraterna 
avstod från att delta i beslutet om 
årsredovisningen. Anki Svens-

son, Fredrik Saweståhl och övri-
ga ledamöter i kommunstyrelsen 
fick dock, trots kritiken, ansvars-
frihet av kommunfullmäktige.

ooo

Svårt med besluten. illuSTraTion: Beeline

Nya skolor kan startas, men…

Risk för skolnedläggning

Martin Nilsson (S) är orolig för Nyboda skolas framtid. FoTo: Gunnar FriSell
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SKL spådde i mars i år att antalet kommunala som-
marjobb kommer att öka. Fler och fler kommuner 
erbjuder kommunala sommarjobb till ungdomar med 

mycket positiva erfarenheter. I Sundbyberg och Nynäs-
hamn har alla skolungdomar i årskurs 9 samt de två första 
åren på gymnasiet en sommarjobbsgaranti. I Nynäshamn 
gäller det även för tredjeårseleverna på gymnasiet.

Dessa alternativ gäller dock inte för de ungdomar som 
bor i Tyresö kommun. Här har antalet sommarjobb mins-
kad kraftigt. Var tredje sommarjobb har försvunnit om man 
jämför med föregående år. I Dagens Nyheter den 17 april 
kunde man läsa att det går fem sökande ungdomar på varje 
jobb i Tyresö. Det ska jämföras med Stockholm där det går 
1,9 sökande per jobb. Som ung är det viktigt att få kontakt 
med arbetsmarknaden. På sommarjobbet växer man, man 
får lära sig ta ansvar. Dessutom får man en chans att tjäna 
sina egna pengar.

Ju tidigare ungdomar kan prova på och etablera sig på 

arbetsmarknaden, desto lättare blir det när man på allvar 
ska ut och söka jobb. Arbetslivserfarenhet betyder mycket 
i ett CV för en ung människa. Arbetslösheten bland ungdo-
marna är högre än på mycket länge. Snart, om ett par måna-
der avslutar studenter på gymnasiet och högre utbildningar 
sina studier för att söka sina första jobb. Det är en hård 
och kall verklighet som möter dem. På samma sätt möts de 
yngre eleverna som behöver sommarjobb för att slippa gå 
sysslolösa under sommarmånaderna.

Jag förstår inte varför den moderata kommunledningen 
i Tyresö inte vill understödja att fler ungdomar får chans 
till arbete. När ska kommunalrådet Fredrik Saweståhl ska 
vända utvecklingen och se till att antalet kommunala som-
marjobb ökar i Tyresö. Jag vet att många ungdomar vill 
arbeta och tjäna egna pengar, många har inte de kontakter 
som krävs. Därför behöver även Tyresö en sommarjobbga-
ranti till alla ungdomar.
karin Ljung

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

Sommarjobben saknas i Tyresö

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!

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!

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!

Tyresö behöver en 
sommarjobbgaranti   
till alla ungdomar.

FoTo: Gunnar FriSell

Alby en strålande vinterdag i slutet av mars. FoTo: TyreSö nyheTer

Medeltidsdagarna ett tidigare år. Kommer de tillbaka? FoTo: KajSa KeuSch

”Vilket sjukt kösystem!”
Jag har vid flera olika tillfällen 
varit tvungen att besöka Bollmo-
ra vårdcentrals dropin, då både 
jag och mina barn varit sjuka och 
behövt läkartid. Ganska snart har 
det stått klart att man måste vara 
där långt före biljetterna till dro-
pin tiderna släpps, klockan 9.30, 
för att över huvud taget få en möj-
lighet att träffa en läkare. Köerna 
ringlar långt ut i entrén, särskilt i 
influensatider. 

Det är inte trevligt att stå i den 
kalla entrén tillsammans med 
andra sjuka tyresöbor för att för-
säkra sig om att få en av de åtrå-
värda köbiljetterna. Där finns inga 
sittplatser. Ännu mer märkligt blir 
det när det finns tomma sittplat-
ser inne i väntrummet. Därför 
kontaktade jag vårdcentralens 
chef, Monica Skantze, för att 
höra vad de kan göra åt det dåliga 
kösystemet. Hon är medveten om 
situationen, men har inte hittat en 
bättre lösning. De funderar på att 

införa ett nytt bokningssystem för 
dessa dropin-tider, på nätet. Till 
en början tyckte jag att det var en 
bra lösning, men det drabbar ju de 
äldre och andra som inte har till-
gång till en dator hemma. Så det 
är inte den ultimata lösningen.

Det är inte tillfredställande 
att stå med sjuka barn i en kö i 
en timme för att sedan inte ens 
kunna träffa en läkare. Att hänvi-
sas till Närsjukhuset i Handen är 
inte heller ett alternativ för alla! 
Varför går det inte att flytta in kön 
till väntrummet? När kommer en 
lösning?

Nu har jag ännu en gång stått i 
kön, som sträckte sig hela vägen 
ut till ytterdörrarna mot Tyresö 
centrum. Halva kön, inklusive jag, 
fick vända hemåt utan att få träffa 
en läkare. Kommentarerna i kön 
haglade: ”Värdelöst!” och ”Vilket 
sjukt system!” Jag kan inte annat 
än att hålla med.
kaijsa keusch

Okänd sevärdhet hotas av ny bebyggelse
Stockholmstraktens befolkning 
ökar med två busslaster per dag. 
Detta innebär att kommunerna i 
storstockholm utsätts för ett hårt 
tryck att få fram bostäder, gator 
och vägar, skolor, sjukhus och 
så vidare. I Tyresö är det många 
aktuella planer för ny bebyggelse 
och det finns en risk att det går 
för fort och att kultur- och natur-
miljöer försvinner. I Nyfors hotas 
Hällberga som vi sett tidigare i 
tidningen och Tyresö Hembygds-
förening hör till dem som vill att 
Hällberga bevaras.

Även vid området Brobänken 
pågår planering för nya bostäder 

och här finns en okänd sevärdhet 
som hembygdsföreningen påpe-
kat för kommunen. Det är en stor 
så kallad jättegryta, kanske den 
största  i Stockholmstrakten.

En jättegryta är en lämning från 
istiden för över 10 000 år sedan. En 
sten eller flera blev liggande i en 
hålighet i berget under isen. När 
isen smälte bildade smältvattnet 
stora vattendrag och av vattnets 
kraft började stenarna i hålighe-
terna rulla runt och slipade under 
tusentals år av avsmältning ett 
hål i berget. Dessa hål kunde bli 
flera meter djupa och även vara 
mycket vida. En jättegryta kan 

lätt besökas vid motionsspåret i 
Alby. Varför heter de jättegrytor 
då? Det namnet kommer av att 
människor i äldre tider ville hitta 
en förklaring till dem och efter-
som man inte visste något om isti-
den kom man på att detta måste ju 
vara jättarnas kokkärl.

Hembygdsföreningen har nu 
föreslagit kommunen att mäta in 
jättegrytan på planerna och se 
till att den bevaras. Den kan bli 
ett intressant utflyktsmål för oss 
tyresöbor.
kjell Nilsson
vice ordförande i Tyresö Hembygds-
förening

Medeltidsdagarna ställs in

Utveckla Albyområdet, gärna med en bro
Tyresö kommun har startat en 
utredning om hur Albyområdet 
ska utvecklas.

Det kan säkert göras flera olika 
saker för att förbättra tillgänglig-

heten på olika sätt. Både för per-
soner med funktionshinder men 
också för att enklare nå söder 
om Albysjön. En bro över Nyfors-
viken har länge diskuterats. Låt 

det gärna bli ett inslag i områdets 
utvecklingsplan. Alby vinter som 
sommar är en plats som alla tyre-
söbor borde komma till.
En Albyvän

Tyresö kommun tvingas ställa in 
det populära arrangemanget av 
Medeltidsdagarna.

Medeltidsdagarna är ett stort 
publikt arrangemang, som nor-
malt brukar gå av stapeln en helg i 
slutet av maj och locka runt 10 000 
personer till området kring Prins-
villan. Anledningen är att kom-
munen inte lyckats få klart avta-
let i tid med företaget som driver 
Lilla Tyresö, markägare och andra 
hyresgäster inom Tyresö slott.

– Det är ett stort misslyckande 
för kommunen. Det är sorgligt att 
ett så stort kulturarrangemang, 
som lockar så pass mycket folk 
från både Tyresö men också från 
alla grannkommuner, måste stäl-
las in. Bara för att kommunen inte 
lyckas komma överens med alla 

parter, säger Alfonso Morales, 
gruppledare för Socialdemokra-
terna i kultur- & fritidsnämnden.

Vid det senaste kultur- & fritids-
nämndsmötet fick nämnden ingen 
information om att det fanns far-
hågor om att Medeltidsdagarna 
inte skulle kunna genomföras i år 
som planerat.

– Tvärtom redovisades det att 
all planering gick som det skulle. 
Troligtvis visste styrande Allian-
sen, med Moderaterna i spetsen, 
redan om det faktum att Medel-
tidsdagarna skulle ställas in i år. 
Det är dåligt att vi i oppositionen 
inget fått veta, menar Alfonso 
Morales.

Enligt Tyresö kommun åter-
kommer Medeltidsdagarna våren 
2014.

ooo
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Nyheter

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

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

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

Välkommen att bli

medlem i Socialdemokraterna
i tyresö!

Tyresö köper ett 
vindkraftverk
ENERgI Tyresö kommun och 
Tyresö Bostäder har beslutat att 
köpa ett vindkraftverk tillsam-
mans. Vindkraftverket kommer 
att ingå i en vindpark i Dalarna 
och tas i drift nästa år. Ett avtal 
är tecknat med o2 som kommer 
att sköta den tekniska och eko-
nomiska förvaltningen.

Det ser ut att bli en lönsam affär. 
Vindkraftverket beräknas pro-
ducera drygt 8 GWh, vilket är 
drygt 22 procent av den totala för-
brukningen hos kommunen och 
Tyresö Bostäder. Trots den stora 
investeringen på närmare 29 mil-
joner kronor, är besparingen som 
görs på elpriset betydligt högre 
än ränteutgifterna. För kommu-
nens del innebär det en kalkyle-
rad besparing på cirka 4 miljoner 
kronor per år.

– Lönsamheten i att äga ett 
vindkraftverk får betecknas som 
hög och robust, säger Dan Näs-
man, kommunens ekonomichef, 
efter att ha gjort en lönsamhets-
kalkyl och riskanalys.

Genom köpet har kommunen 
och Tyresö Bostäder säkrat elpri-
set i 20 år. Beroende på hur elpri-
set utvecklas beräknas återbetal-
ningstiden till mellan 8 och 13 år.

Stor majoritet för
Det var i torsdags på kommun-
fullmäktige som en stor majoritet 
röstade för att köpa vindkraftver-

ket. Endast Folkpartiet och Sve-
rigedemokraterna röstade emot.

– Det är bra att affären gick 
igenom, säger Anita Mattsson, 
(S) oppositionsråd. Dels för att 
kunna lägga mer pengar på skola 
och omsorg istället för på elräk-
ningar. Men också för att faktiskt 
bidra till en mer hållbar framtid.

Fredrik Saweståhl, (M) kom-
munstyrelsens ordförande håller 
med:

– Det ligger helt i linje med vår 
klimatstrategi, säger han.

Blåsigt
För den som har vägarna förbi 
och vill titta på vindkraftverket, 
som är ett av totalt nio som byggs 
i parken, så ligger den i Bösjö-
varden i Mora kommun. Tyresö 
Nyheter vill passa på att varna 
för att det oftast är ganska blåsigt 
väder där.

ooo

– Det är bra att affären gick igenom, både för ekonomin och för miljön, 
säger Anita Mattsson (S). FoTo: Gunnar FriSell

LEDNINg Efter 50 år har Tyresö 
Bostäder äntligen fått en kvinna 
till vd. Jämställdheten går 
framåt.
 Maria Öberg har varit eko-
nomichef i TB sedan 2002. 
Civilekonom med tidigare stor 
revisorsvana och väl insatt i 
bolagets pågående arbete.

Att hon fick frågan om vd-jobbet 
betyder att styrelsen vill ha konti-
nuitet i det utvecklingsarbete som 
Björn Andersson började menar 
Maria Öberg.

Det känns tydligt under vårt 
samtal att Maria Öberg vill 
utveckla, förädla och kvalitets-
säkra företaget. Honnörsord som 
kan kännas lite flummiga innan 
man penetrerar dem.

Utveckla, att Tyresö behöver 
fler hyresrätter vet Maria. För-
ädla, att områdena och boendet 
ska bli bättre för hyresgästerna. 
Kvalitetssäkra, hyresintäkterna 
ska användas på ett kostnadsef-
fektivt och miljömässigt sätt och 
vinsten återinvesteras i företaget.

Allt med kunderna i fokus, det 
vill säga hyresgästernas trevnad 
och trygghet som ledstjärna.

Besvärligaste hyresgästen
Maria Öberg är årsbarn med Tyre-
sö Bostäder. Hon har familj med 
två barn och bor som sig bör i 
beståndet.

– Jag är förmodligen den 
besvärligaste hyresgästen vi har, 
säger Maria skrattande.

Några av Tyresö Bostäders mål 
är att kundnöjdheten ska upp till 
4,2 av 5, och ha 80 procent nöjda 
medarbetare.

– Att få en verksamhetsvinst 
på 18 miljoner till återinvestering 
och ”gluggenprojektet”, att bygga 
nytt i befintliga områden, är andra 
mål, berättar Maria Öberg.

Det största de har framför sig 
nu är nybyggnad på Hasselback-
en. I korsningen Bollmoravä-
gen–Granängsvägen ska de bygga 
cirka 190–200 bostäder med en 
del lokaler för olika verksamheter 
i gatuplanet.

– En rolig detalj här är att boen-
de ovanför området är positiva till 
förtätningen, säger Maria.

– Att sälja delar av beståndet 
till boende är ingen självklarhet, 
säger Maria Öberg. I Diamanten 
har skapats en bostadsrättsfören-
ing som vill köpa och diskussioner 
pågår med styrelsen. När boende 
på Ekbacken ställde samma fråga 
blev svaret ett klart nej.

2012 firade Tyresö Bostäder 50 
år.

– En extra bonus blev att vi då 
bland annat köpte hoppborgen vi 
hyrde, berättar Maria. Den kom-
mer väl till pass vid våra områ-
desbesök framöver. Vi vill ha god 
kontakt med våra boende och 
känna till deras önskemål och 
synpunkter.

ooo

Ny VD på  
Tyresö Bostäder

n Tyresö Bostäder AB ägs av 
Tyresö  kommun

n 3 280 bostäder

n 234 trappuppgångar

n 194 byggnader

n 21 områden

n 51 år gammalt företag

n 39 anställda

n 18 bo-, områdesvärdar och 
fastighetstekniker 

Maria Öberg, ny vd på Tyresö 
Bostäder . FoTo: Gunnar FriSell

Fotomontage från Bösjöns norra strand. Vindkraftverken har 96 m navhöjd 
och 107 m rotordiameter Avståndet till vindkraftsanläggningen är knappt 3 
km. FoTo: o2
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BISTåND På en resa i kongo 
2011 mötte Miza Landström, 
från Trollbäcken, en funktionshin-
drad pojke. Det startade ett pro-
jekt som hittills gett byn Lwengo 
en förskola. Det började med 
åtta stolar och en griffeltavla.

Miza Landström och hennes 
familj har startat ett hjälpprojekt 
i Kongo för att förbättra försko-
lan och skolan. Genom kontakt 
med professor Gunilla Öhlundh-
Sandström har också KTH blivit 
involverat i projektet. Att det just 
är Kungliga Tekniska Högskolan 
kan verka som en tanke eftersom 
Miza är prinsessa och hennes far 
Rigobert Moupondo är kung i 
Kongo.

Röjde mark
– Förskolebygget började med att 
byborna röjde mark och byggde 
en samlingssal, paillot, säger 
Miza Landström. Elever från KTH 
installerade solceller vilket både 
ger lyse och möjlighet att ladda 
mobiltelefoner.

I pailloten pågår förskola för 50 
barn på förmiddagarna och andra 
aktiviteter resten av dagarna. Allt 
bekostas av Mizas familj.

Bygga skola
Nu pågår ett också projekt att 
bygga skola i Lwengo för 13 när-
liggande byar som har 17 000 
barn. För detta har Tyresö Ulands 
och Fredsförening, TUFF hittills 
samlat in 90 000 kronor. Pingst-
kyrkans second hand-verksamhet 
ger också bidrag.

kTH hjälper till
Skolan kommer att innehålla sju 
klasser varav en för funktions-
hindrade. Byn har röjt fyra hektar 
mark till skolan och under året 
ska 14 studenter från KTH resa 
ner och leda arbetet. Sju kommer 
at vara engagerade med skolbyg-
get och resten med bland annat 
brunnar. Skolan får en egen brunn 
så att skolbarnen kan ta med sig 
vatten hem. Skolbyggnaden är 
ritad av en arkitektelev på KTH 
och stommarna byggs i Sverige.

Skolverksamheten kommer att 

pågå från morgon till kväll med 
400 elever per dag. Klass 1–6 på 
morgonen för mindre barn, på 
förmiddagen för barn från 12 års 
ålder och senare för klass 7–12. 
Kvällstid kommer byns unga flick-
or/mödrar att få lära sig läsa, skri-
va och sy. Det de sedan syr kom-
mer att säljas i närliggande städer 
och ge dem en egen inkomst.

Hjälp till handikappade
Ett annat projekt handlar om 
hjälp till handikappade. Kahemba 
är en by/stad med 25 000 invånare 
varav 5 000 handikappade barn. 
Vattenbrist råder i området runt 
Kahemba vilket gör renligheten 
otillräcklig. Kasawaväxten är en 
viktig del av födan. Anledning-
en till handikappen är att giftet 

blåsyra finns i bladen på Kasa-
waplantan.

– Giftet ger sjukdomen Konzo 
som är en förlamningssjukdom. 
Många hjälporganisationer finns 
i området och med kunskapens 
hjälp kommer sjukdomen att 
minska. Tyvärr gör myndighe-
terna inte tillräckligt, säger Miza 
Landström.

Miza Landströms familj får 
genom hjälpmedelscentralen i 
Stockholm möjlighet att göra livet 
drägligt för många handikappade. 
Till exempel har en pojke utan 
ben som tagit sig fram på klossar 
har fått en rullstol, lärt sig sy och 
får därigenom en inkomst och 
kan försörja sig.

ooo

Miza Landström, prinsessan som hjälper. FoTo: Gunnar FriSell

Nyheter

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset till ”italian coffe Shop” i tyresö centrum

Stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–16
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Trygg i Tyresö, ett lyckat 
samverkansprojekt
oMSoRg Trygg i Tyresö är ett projekt 
inom äldreomsorgen och startade 2011. 
Projektet är ett samverkansprojekt mel-
lan Handen geriatriken, hemtjänsten och 
biståndshandläggarna i kommunen.

Projektet vänder sig till personer över 65 år 
som har ett omfattande vård- och omvård-
nadsbehov och som varit inneliggande på 
Handengeriatriken och som vill komma 
hem till sitt ordinarie boende. När perso-
nen är färdigbehandlad och ska hem sätts 
ökade resurser in för att personen ska få 
rehabilitering i hemmet.

Handengeriatriken har tillskjutit resurser 
i form av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast 
samt arbetsterapeut. Kommunen ansva-
rar för biståndsbedömning och personens 
omvårdnadsbehov i hemmet. Den äldre har 
dessutom ett telefonnummer där det alltid 
är en sjuksköterska som svarar dygnet runt.

De personer som varit inskrivna i projek-
tet har varit det mellan fyra och tio veckor, 
beroende på hur stora rehabiliteringsinsat-
ser man varit i behov av. När det är dags 
för utskrivning från projektet kopplas pri-
märvården in som då övertar ansvaret för 
de medicinska insatserna och hemtjänsten 
fortsätter med de omvårdnadsinsatser den 
äldre är i behov av.

Den löpande utvärderingen av projektet 
har visat att de allra flesta äldre som varit 
inskrivna i projektet är mycket nöjda och 
har kunnat bo kvar i det egna hemmet istäl-
let för att behöva flytta in på ett vård- och 
omsorgsboende.

Förhoppningsvis kommer fler männis-
kor som har behov av den här typen av 
rehabilitering och omvårdnad kunna få det 
när och om ansvaret för hemsjukvården 
övergår till kommunen.

ooo

Tyresöprinsessa hjälper Kongo

Insamlingsgala
Elikia Na Biso betyder ”vårt 
hopp” på Lingala. organisatio-
nen ger en gala för att samla 
in pengar till de funktionshin-
drade barnen i kongo. Miza 
har lyckats engagera välkända 
artister. Bland annat Mohombi, 
Mary N’diaye och tyresöbon 
Erik Linder. för biljettpriset på 
250 kronor får man även en 
kongolesisk buffé.
Tyresö gymnasium lördagen 
den 11 maj. Insläpp från kl 17.
Biljetter finns på: http://elikia-
nabiso.tictail.com
Mer information finns på: www.
facebook.com/elikianabiso

Rigobert Moupondo är kung i 
Kongo. FoTo: PriVaT

 FoTo: PriVaT
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Hanna gonelius Markusson, 
farmarstigen
– Bäst är att jag känner mig trygg 
i Tyresö. Sämst är köpcentret, 
med för få butiker.

frida gonelius Markusson, 
farmarstigen 
– Bäst är att det är nära till allt 
man behöver. Sämst är Tyresö 
köpcentrum, som är för litet.

Marita Alestedt, Brevik
– Naturen är bäst. Det är väldigt 
fint här i Tyresö. Sämst är bus-
sarna till och från Brevik som 
går för sällan och som delar 
på turerna, så att de åker olika 
vägar. Man drar sig för att åka 
buss av den anledningen.

Anders Palmebring, Tyresö
– Det är bra att kommunen har 
repat sig. Tyresö var tredje värsta 
knarkkommunen på 70-talet. 
Nu är det bättre. Det finns bra 
uppbackning för de som har pro-
blem. Sämst är de myndighets-
personer som kan ha svårt för 
att lyssna ibland. Det måste de 
bli bättre på.

Richard Halldén, Tyresö Strand
– Bäst är att Tyresö är en skär-
gårdskommun. Där vi bor är det 
nära till havet och Tyresö slott. 
Sämst är att det inte finns någon 
elektronikaffär

?Vad tycker du  
är bäst  

respektive sämst  
med Tyresö ?

FoTo: KaijSa KeuSch

BåTVåRD Som ett steg att 
underlätta för ett miljövänligare 
båtliv, och för att förbättra vat-
tenkvalitén, har Tyresö kommun 
köpt en båtbottentvätt. Den 
ligger på brygga 1:s nock hos 
Trollbäckens Båtsällskap i Viss-
vass och kan börja användas när 
tillstånd ges.

Att måla sin båtbotten har länge 
varit en självklarhet, eftersom 
man vill undvika påväxt. Påväx-
ten ökar båtens motstånd i vatt-
net, och kan göra den svårare 
att manövrera. Det medför ökad 
bränsleförbrukning och ökade 
avgasutsläpp. Samtidigt har det 
varit viktigt att begränsa båtfär-
gerna eftersom de tillför giftiga 
ämnen där känsliga vattenlevan-
de organismer finns.

Ekvationen blir svår att få ihop, 

för alla de båtägare som vill bidra 
till att förbättra miljön i vattnet. 
Alltfler väljer nu därför att inte 
alls bottenmåla sina nya båtar, 
utan att istället köra in båten i 
en tvätt och borsta ren båtbotten 
istället, enligt samma princip som 
en biltvätt.

Vill förbättra vattenkvalitén
Tyresö kommun, som har ett 
starkt intresse av att förbättra vat-
tenkvalitén, har installerat en båt-
bottentvätt vid Trollbäckens båt-
sällskap i Vissvass. Redan förra 
året fattades beslut om detta, men 
då det överklagades har proces-
sen fått göras om. Då handlade 
det om att båttvätten ligger inn-
anför gränsen för naturreservatet. 
Ansvariga myndigheter bedömer 
dock att båttvätten kommer ha 
en positiv inverkan på miljön. 80 

procent av giftet från kopparba-
serade färger och 90 procent från 
zinkbaserade färger läcker ut när 
båtarna ligger i vattnet.

– Det är glädjande om vi nu kan 
fatta beslut, säger Lennart Jöns-
son (S) andre vice ordförande i 
byggnadsnämnden. Att förbättra 
vattnet i Kalvfjärden är en viktig 
framtidsfråga.

Även många båtägare känner 
sig lättade, då det nu blir enklare 
att välja bort målarfärgen. Också 
de nyare fysiologiska (koppar-
fria) färgerna innehåller metall-
ler, organiska lösningsmedel och 
allergiframkallande ämnen, vilket 
gör att man oavsett vilken färg 
man målar med måste samla ihop 
slipdamm och färgrester. Detta 
betraktas som farligt avfall och 
ska lämnas till miljöstationen.

– Det är inte så många som inte 

har målat sin båt idag, säger Göran 
Norlin, miljö- och trafikchef på 
kommunen. Men nu underlättar vi 
för dem, och det kommer att leda 
till att alltfler väljer att inte måla 
sina båtar utan tvätta dem istället.

Tvätten samlar in gift
Båtbottentvätten som kommunen 
köpt in är försedd med en upp-
samlingsbassäng för all avborstad 
materia. Tvätten samlar alltså in 
giftet som skickas till destruktion. 
Skulle alla båtar vara sanerade 
från gammal färg skulle inte upp-
samlingsbassängerna behövas 
alls. Men till dess är bassängerna 
nödvändiga.

ooo

Fotnot: Byggnadsnämnden väntas 
fatta beslut att bevilja bygglov för 
båtbottentvätten  under april.

Kommunens nya båtbottentvätt kan börja användas så snart tillstånd ges. FoTo: Gunnar FriSell

Ny båtbottentvätt i Tyresö

Social rådgivning startar på nätet
SERVICE Denna veckan öppnar 
”fråga soc” på Tyresö kommuns 
hemsida. Här kan tyresöborna 
ställa anonyma frågor om allt 
från socialbidrag till missbruk

– Vår förhoppning är att vi för-
enklar och ökar tillgängligheten 
för kommuninvånare i Tyresö 
och Nacka, samt att det är ett bra 
komplement till vår övriga verk-
samhet, säger Sara Strandberg, 
avdelningschef för Individ och 
familjeomsorgen i Tyresö.

frågorna mejlas anonymt
”Fråga soc” drivs av socialjouren 
Nacka/Tyresö. Frågorna mejlas in 
anonymt via ett webformulär, och 
besvaras av socionomer på soci-
aljouren. Det kan handla om allt 
inom det sociala området: barn, 
ungdom och familj, missbruk, 

boende och ekonomi, relationer, 
psykisk ohälsa, funktionsnedsätt-
ning och äldre. Frågan och svaret 
publiceras på hemsidan. Det är 
alltså inte frågan om chatt i real-
tid.

kunskapsbas
Tanken är att efter hand bygga 
upp en kunskapsbank, där frå-
gor och svar samlas in inom alla 
områden, där alla medborgare 
ska kunna ta del av svaren.

– Vår ambition är att ha ett svar 
på frågan inom fem arbetsdagar. 
Vi vill också att människor ska 
kunna använda sig av sidan även 
om de inte själva har behov av att 
ställa en fråga, säger Inger Sten-
lund, chef för socialjouren Nacka/
Tyresö.

ooo

Anonyma frågar bildar en kunskapsbas på nätet. FoTo: Gunnar FriSell
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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

Bä, bä vita lamm på Uddby Gård
Vårens första regnväder ligger som en grå kofta över uddby 
Gård när det är dags för den årligt återkommande lammvis-
ningen. en aktivitet i naturskyddsföreningens regi för femte 
året i följd.

I år visar bonden Martin Mag-
nusson upp de sex nyfödda små 
lammen tillsammans med deras 
mammor, tackorna. Baggen har 
han sålt.

Trots regnet hittar barnfamil-
jer och tyresöbor i alla åldrar till 
bondgården i Alby. Alla vill se 
de små lammen bräka, klappa 
dem och höra Martin berätta om 
fårens liv på gården.

Två lamm föddes redan i janu-
ari och de är nästan lika stora 
som tackorna. Lammen diar 
sina mammor över hela somma-
ren, samtidigt som de sakta men 
säkert övergår till att beta gräs i 
naturhagarna. I slutet av augusti 
skiljs de från sina mammor. Tack-
orna klipps två gånger om året, 
en gång i september och en gång 
i februari. Barn i publiken undrar 
om fåren inte fryser?

– De fryser inte om de har gott 
om mat och så länge de inte får 
problem med magen. De är så 
varma och producerarså mycket 
energi, svarar Martin.

– Vad händer om de blir sjuka?
– Vi har väldigt friska djur. Om 

de blir sjuka är det oftast i sam-
band med lamningen. Tackorna 
kan bli förlamade och lida av 
kalkbrist. Då får vi kalla på vete-
rinär.

Elina Hammarsten Schuber 
frågar om hur man gör när man 
märker lammen. Martin svarar:

– Man märker fåren med en 
speciell tång. Det är som om du 
skulle ta hål i öronen. Klipp, klipp, 
så är det gjort.

Fåren på gården hjälper till att 
hålla landskapet öppet. De betar 
främst vid gravfältet uppe vid kul-
len bakom Uddby Gårds kafé.

– De är helt enkelt bra för 
naturvården och som besöksdjur 
för alla som vill uppleva en svensk 
lantgård, säger Martin som till-
sammans med sin syster Victoria 

Magnusson arrenderar Uddby 
Gård av Tyresö kommun. Fåren 
ger också kött som säljs lokalt i 
Köttboden i Trollbäcken och får-
skinn som säljs i det egna kaféet.

Uddby Gård håller på att gå 
över till ekologisk drift. Det inne-
bär att de inte får bespruta mar-
ken och därför måste sluta med 
all konstgödsling. Istället får de 
använda sig av stallgödsel som 
sprids på åkrarna.

– För korna är det helt avgö-
rande att vi har tillräckligt med 
hö. Martin ser dock ett problem 
med att åkermarken krymper på 
grund av allt mer bebyggelse.

– Åkrarna blir smalare och 
smalare. Det innebär att vi får ut 
mindre gräs per hektar, vilket i sig 
är ett problem för att kunna driva 
ett lantbruk med ett kretslopp 
som fungerar.

Naturskyddsföreningen i Tyre-
sö vill lyfta fram gårdens betydel-
se för tyresöborna och ge gården 
förutsättningar att få leva kvar.

– Dagens barn har inte lika 
naturlig kontakt med djur på 
bondgård som vi i den äldre gene-
rationen har haft. Det är viktigt att 
barnen får möjlighet att möta dju-
ren på gården och kanske klappa 
dem, säger Solveig Dahl, ordfö-
rande i Naturskyddsföreningen i 
Tyresö.

I samband med lammvisningen 
håller Naturskyddsföreningens 
familjeverksamhet med ”Natur-
snokarna” i en pysselverkstad, i 
en av ladorna. Där barnen får göra 
fårtavlor och rådjursskrämmor 
av fårull. Ett mycket uppskattat 
inslag under dagen.

Nästa stora samarrangemang 
mellan Uddby Gård och Natur-
skyddsföreningen är Besök i 
kohagen, lördagen den 24 augusti. 
Något för den som vill klappa på 
kossorna.

ooo

tyresö ruNt

Uddby Gård har drivits i familjen Magnussons regi i tre generationer sedan 
1929. Marken och gården arrenderas av Tyresö kommun.

Fårtavla av Olivia Heinerö, 11 år. Det svarta fåret.
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tyresö ruNt

 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!

Bä, bä vita lamm på Uddby Gård
FoTo: KaijSa KeuSch

Alfred Wahren, 5 år, vill gärna köra bondens traktor men tycker att det är 
roligast att klappa på lammen.

Elina Hammarsten Schuber, 6 år 
fick svar på sin fråga om hur lam-
men märks. Det är som om man tar 
hål i öronen, klipp, klipp så är det 
gjort, svarar bonden Martin.

Naturskyddsföreningen i samar-
bete med Uddy Gård.

Solveig Dahl, Naturskyddsfören-
ingens ordförande i Tyresö värnar 
Uddby Gård och vill ge gården förut-
sättningar att leva kvar.

Anna-Mia Bergkvist, från Natur-
skyddsföreningens familjeverksam-
het Natursnokarna, jämför rådjurs-
skrämmor med Olivia Heinerö.

Brith Fägerhall med barnbarnet Moa Fägerhall tittar på lammet i Linda 
Nethercotts famn.

Tackor och lamm samsas om mat 
och värme i ladan.

På Uddby Gårds Kafé kan den som 
vill fika ekologiskt.
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Tryck på Café Bonza. FoTo: Gunnar FriSell

sport/Fritid

Adress: Byggnation:
Bokvägen 9 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Breviksvägen 12 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader
Ljungvägen 7 B Bygglov för nybyggande av enbostadshus och garage samt stödmur
granängsringen 6 Bygglov för tillfällig åtgärd för nätstation
Tranmyravägen 4 A Bygglov för tillbyggnad av takkupa och altan samt rivning av uthus
Dragonvägen 2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Persuddevägen 9 Rivningslov för rivning av fyra byggnader
Axel Wennergrens v 8 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Törnrosvägen 7 Rivningslov för rivning av fritidshus
Törnrosvägen 7 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Akvarievägen 2 Bygglov för tillbyggnad av skola
Videvägen 31 Bygglov för nybyggnad av garage och murar
Njupkärrsvägen Bygglov för tillfällig åtgärd för bod och skylt
Radiovägen 6 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
odins väg 4 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
klubbgärdesvägen 5 Bygglov för utvändig ändring av fritidshus
Traktorvägen 4 Bygglov för utvändig ändring av radhus
Bromsvägen 6 Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus och komplementbyggnad
Vretvägen 9 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
kumla Allé 28 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Ängslyckevägen 9 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Lindalsvägen 47 Bygglov för tillbyggnad av skola
Sikvägen 59 Bygglov för inglasning av balkong
Tjärnstigen 10 B Marklov för anordnande av pool

Studiovägen 1 Nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnader

Långsjövägen 49 B Nybyggnad av enbostadshus

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

FoTo: Gunnar FriSell

Höghus i centrala Tyresö

serViCe, yrKes- & haNtVerKshJÄLp

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

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

� �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

�S�n�ö�r�ö�j�n�i�n�g�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)� •� �F�l�y�t�t�s�t�ä�d� �i�n�k�l�.� �f�ö�n�s�t�e�r�p�u�t�s�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)
�F�l�y�t�t�-�t�r�a�n�s�p�o�r�t�:� �f�r�å�n� �3� �9�0�0� �k�r� •� �K�o�n�t�o�r� �s�t�ä�d�:� �5� �k�r�/�k�v�m� •� �A�l�l�a� �p�r�i�s�e�r� �e�x�k�l�u�s�i�v�e� �m�o�m�s�.

�V�i� �f�i�n�n�s� �i� �T�y�r�e�s�ö�.� �F�ö�r� �m�e�r� �i�n�f�o� �r�i�n�g� �0�7�0�-�2�3� �7�8� �0�5�8� �e�l�l�e�r� �0�7�0�-�7�5� �3�5� �9�9�0

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 

Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

VÄLJ
FAIRTRADE-

MÄRKT

NÄR DU
HANDLAR!

 

Läs mer på fairtrade.se

Vill ha FIFA-spel med damspelare
UPPRoP Tyresö ffs forward 
Veronica Boquete vill att det 
populära TV-spelet fIfA ska 
inkludera damspelare. Hon har 
startat en namninsamling som 
hittills har samlat in över 46 000 
namn.

Fotbollsspelet FIFA har sedan 
1993 utkommit med en ny utgåva 
varje år, och är ett av världens 
mest sålda TV-spel.

Men hittills bara med herrspe-
lare. Det vill Veronica Boquete 
ändra på, och har startat en namn-
insamling för att få till en föränd-
ring.

– Det är ett grundläggande 
problem i samhället, säger hon. 
Vi kan göra mycket för att främja 
jämställdhet genom idrott.

Världens bästa
Och Veronica vet vad hon pratar 
om. Hon har utsetts till världens 
bästa fotbollsspelare av Philadel-
phia Independence 2012, men hon 
har inte alltid haft lika lätt att få 
spela fotboll. När hon var yngre 
fick hon vara med och träna, men 

när det blev match fick hon sitta 
på bänken.

– Genom åren har jag sett 
många drömmar om att spela fot-
boll som har blivit stoppade. Bara 
för att man är tjej.

Vill förändra
Hon menar att flickor, som liksom 
hon själv, älskar fotboll skulle bli 
uppmuntrade av att FIFA inklude-
rade damspelare. Det skulle vara 
ett sätt att naturligt stärka banden 
mellan kvinnor och idrottande. 
Hon gör insamlingen för att de 
barn som spelar fotboll idag ska 
ha ett annat samhälle när de blir 
vuxna.

Vill du skriva på namninsam-
lingen? Gå in på www.change.org 
och sök på Veronica Boquete.

ooo
Veronica Boquete vill förändra.
 FoTo: Gunnar FriSell

Café Bonza flyttas till centrum

LokAL kultur- och fritidsnämnds-
förvaltningen har utrett frågan 
om att utöka Café Bonzas verk-
samhet med filialer i Strand och 
Trollbäcken.

Utredningen har visat att det sak-
nas lokaler i de aktuella kommun-
delarna och att det inte finns något 
intresset från målgruppen. Därför 
väljer förvaltningen att föreslå en 
flytt av kommunens ungdomscafé 
till nya lokaler i Tyresö centrum.

Undersökningen bygger bara 
på de ungdomar som redan nu går 

till ungdomscaféet. Förvaltningen 
har inte tillfrågat ungdomar som 
inte deltar i någon verksamhets 
alls, vilket bland andra socialde-
mokraterna ställer sig frågande 
till.

– Den moderatledda majorite-
ten i nämnden visar inget större 
intresse av att erbjuda en lik-
nande verksamhet till ungdomar i 
olika kommundelar, säger Alfon-
so Morales (S).

När och var Café Bonza ska 
flyttas är ännu inte klart.

ooo
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foTBoLL Det blev vinst med 2–0 
och tre viktiga poäng för Tyresö 
ff i Damallsvenskan i bortamat-
chen mot Vittsjö den 21 april.

Det blev lite av en bortamatch 
även för Vittsjö som tvingades 
flytta hemmamatchen till Häss-
leholm, eftersom planen i Vitt-
sjö inte blev godkänd i befintligt 
skick av Fotbollförbundet.

Stabil insats av Tyresö
Tyresö övertygade med en stabil 
insats och två snabba mål i 11:e 
minuten av Caroline Seger och i 
14:e minuten av Christen Press. 
Ett ytterligare bevis på Tyresös 
starka spel är att Vittsjös första 
skott på mål kom efter 41 minu-
ters spel.

En klart rättvis seger som dess-
utom kunde ha varit ännu större! 
Tyresö visade upp ett i stort sett 
perfekt försvarsspel hela match-
en med knappt några riktiga 
avslut för Vittsjö.

Bra spel även framåt, men där 
finns mer att ge, vilket kan behö-
vas i nästa match, hemma mot 
Linköpings FC den 27 april.

Tyresö toppar tabellen
Serietabellen ser bra ut efter två 
spelade omgångar, med Tyresö 
ensam i topp med full pott och 

3–0 i målskillnad, steget före KIF 
Örebro och Kristianstad som 
båda har fyra poäng. LdB Malmö 
har bara spelat en match och kan 

komma ikapp Tyresö på tisdag 
den 23 april när laget i sin första 
bortamatch möter Piteå.

ooo

TFFs supportrar har anledning att fortsätta jubla. FoTo: jenny Puronne janSSon/SloTTSTudion.Se

sport/Fritid

Viktig bortavinst för Tyresö

MUSIk Nu har Tyresö ffs fot-
bollsdamer inte bara vunnit 
SM-guld utan de har också fått 
sin egen fotbollslåt som ska 
hjälpa dem till seger i ”Champi-
ons League”. Det är den kända 
tyresöprofilen Erik Linder som 
tillsammans med en annan tyre-
söbo, Nicklas Eklund skapat en 
slagkraftig hit.

– Efter SM-segern var jag med 
och välkomnade laget med sång 
i Tyresö centrum och då inled-
des samarbetet. När frågan om 
att skriva en sång, så kände jag 
mig stolt över att få vara med sup-
porta våra duktiga fotbollstjejer.

fungerar som hejarramsa
På ett möte med Tyresö FF fick 
Erik Linder berättat för sig om 
lagets resa till SM-guldet och 
planer för framtiden. Det är den 
berättelsen som låten är baserad 
på. Erik Linder står för solosång-
en men laget bildar fotbollskör.

– Jag tycker vi fick till en rik-
tigt bra låt. Den berättar väldigt 
mycket om lagen samtidigt som 
den fungerar perfekt som hejar-
ramsa på vallen, säger Erik Lin-
der.

Sjung med!
Den som vill lyssna kan gå in på 
Tyresö FFs hemsida och se fot-
bollslaget på video till tonerna 
av grym musik. Naturligtvis kom-
mer den också att spelas på hem-
maarenan ”Tyresövallen” och där 
kommer den också lite längre 
fram att finnas till försäljning. 

Så köp låten, sjung med och 
heja Tyresös fotbollsdamer till 
nästa seger.

ooo

Här kan du själv lyssna lyssna på Tyresö ffs egna låt:
http://www.youtube.com/watch?v=feUngofpSYA

Tyresö FF körar bakom Erik Linder i sin egen låt. FoTo: TyreSö FF

Egen låt för fler mål

fiskekort
fISkE Du kan köpa fiskekort 
från Tyresö Fiskevårdsförening 
på Tyresö servicecenter. Var du 
behöver fiskekort och vem som 
behöver fiskekort, allt får du svar 
på servicecentret.

ooo

Sommarkollo
LoV Tyresö fritidsgårdar kom-
mer att ordna kollo även somma-
ren 2013. I vecka 25–27 är Alby 
huvudområde och i vecka 32-33 
har vi Nyboda fritidsgård som 
utgångspunkt. Mer information 
kommer ut i skolorna och på tyre-
so.se i början av maj.

ooo

Sportcentrum
UTBYggNAD Kultur- och fritids-
nämnden är positiv till en utbygg-
nad av Tyresö Sportcentrum, 
Rackethallen. Efter beslut i nämn-
den lämnas ärendet till kommun-
styrelsen för vidare handläggning. 
Socialdemokraterna vill dock att 
kommunstyrelsen gör en analys 
av andra idrottsanläggningars 
behov innan beslut fattas om att 
hjälpa en specifik idrottsklubb 
med finansiering. 

ooo
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Yngsta deltagare (den här gången) är Léon 8 år tillsammans med sin hund 
Nisse (snart 10 år).

Tyresö Brukshundsklubb:

Hunden i fokus
Tyresö är en föreningstät kommun med hundratalet olika 
föreningar. en av de riktigt aktiva föreningarna, Tyresö Bruks-
hundsklubb, tog i början av 2013 klivet in i medelåldern och 
firade i mars sitt 40-årsjubileum. 

Klubben bildades den 1 januari 
1973 och därmed behövde hund-
intresserade tyresöbor inte läng-
re vända sig till Stockholm eller 
Haninge för att hitta en bruks-
hundsklubb.

första stugan en låda
De första åren bestod klubbstu-
gan av en låda på parkeringen 
intill Hundängen. Så småningom 
fick klubben ta över en stuga och 
även en liten extra stuga som 
klubbens yngre medlemmar fick 
utnyttja. 1976 såg kommunen till 
att planen och stugorna utrusta-
des med el.

Den första riktiga klubbstu-
gan invigdes 1994 och har sedan 
under åren byggts ut med både 
övervåning och stor altan och 
även försetts med ett kafé. Idag 
disponerar klubben också belys-
ta och dränerade planer, även om 
snösmältningen efter den gångna 

vintern tillfälligtvis varit tuff för 
planerna.

Bred verksamhet
Idag är Tyresö Brukshundsklubb 
med sina drygt 430 medlemmar 
den tredje största lokalklubben i 
Stockholmsdistriktet och en titt i 
klubbens kalender visar på en bred 
verksamhet. Den omfattar allt från 
Valpkurs, Grundkurs, Fortsättning 
och Tävlingskurs till Lydnadspass, 
Följsamhet-kontakt-fot, Aktivera 
näsan, Apportera-bära-hämta och 
naturligtvis även olika officiella 
tävlingar och prov.

Hundrundan
Tyresö Nyheter hälsade på en 
kväll vid något som kallas Hund-
rundan, en öppen och populär 
aktivitet för alla, även icke-med-
lemmar, och med olika inlagda 
träningspass. Promenaden tar 
cirka två timmar och ger hundar-

na en träning i att fungera i flock 
och att pröva olika övningsmo-
ment.

– Det är en mycket blandad 
grupp med deltagare som brukar 
dyka upp, konstaterar Lena Lar-
son, en av klubbens instruktörer 
och den som bland annat håller i 
Hundrundan. Vi brukar vara mel-
lan 10–25 deltagare varje gång och 
rundan ser vi som en inkörsport 
till övriga kurser. Vi fångar upp 
intresserade, har kul med hun-
darna och tränar vardagslydnad.

Under de två timmarna fick 
hundarna bland annat prome-
nera i rad, passera mellan två led 
med förare och hundar, stanna på 
plats, och att sedan bli inkallade.

Uppskattad verksamhet
Vi kunde konstatera att det var en 
mycket blandad grupp deltagan-
de förare, där den yngste var åtta 
år och de äldsta pensionärer och 

Labradoren heter Reva. Övningen går ut på att gå med kontakt med sin hund.

Pudeln Iris husse får öva på att hunden sitter kvar med störning av att 
instruktören kastar boll som husse ska fånga. Det gäller att koncentrera 
sig både på hunden och bollen.

FoTo: Gunnar FriSell
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Möte med en hund som inte hör till gruppen. Hundrundans deltagare får öva på att sitta fint och låta andra hunden passera.

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

Öppet: Vard 10–18, lö–sö 10–16. Vendelsövägen 39 i Trollbäcken. Tel 712 07 91
www.hammarlundstradgardstjanst.se • E-post: ha.gunnar@telia.com

          Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

att deltagarna inte enbart kom 
från Tyresö.

– Vår motionsslinga är uppskat-
tad i hela distriktet, poängterar 
Olle Bernhardtz, en av deltagarna 
och själv erfaren och mångårig 
hundinstruktör. Vi ställer inga 
hårda krav men hundarna lär sig 
hela tiden.

frivillig försvarsorganisation
– En av Brukshundsklubbens 
verksamheter är också att vara fri-
villig försvarsorganisation, påpe-
kar Olle Bernhardtz. Vi utbildar 
bland annat räddningshundar och 
patrullhundar och även ammuni-
tionssökande hundar som kan 
lokalisera minor eller vapen och 
som framför allt används i inter-
nationella insatsstyrkor.

En verksamhet som denna var-
dagskväll i april ligger långt från 
fridfulla Hundängen i Tyresö. 

ooo

Här är det pudeln Iris och pudeln Emil som ska passera de andra hundarna som ska sitta eller stå fint vid sidan. Pudeln Iris koncentrerar sig på sin husse. 
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Filmstjärna, skola, kvinnoöden, historier på 91,4

där har hon redan gjort en huvud-
roll i filmen ”Mickey Virus”.

Det handlar om 22-åriga Elisabet 
Avramidou med rötter i skådespe-
larbranschen genom sin mamma 
Marina Granlund. I Indien har 
hon artistnamnet Elli Avram. 
Hon berättar på Tyresöradion 
om Bombay och dess omfattande 
filmindustri, och hur hon fick lära 
sina repliker på det stora språket 
hindi.

Det finns som vanligt ett mycket 
varierande utbud på 91,4 MHz, på 
webben www.tyresoradion.se. 
Kollektivhusföreningen hörs lik-
som politiker från olika partier, 
som också hörs på direktsändning-
ar från Tyresö fullmäktige. Tyresö 
Ulands- och Fredsförenings Radio 
TUFF tuffar på. Folkhumorn 
dokumenteras genom inte alltid 
rumsrena historier med mera.

Korta sammanfattningar av de 
kommande veckornas program, 
som på radion hörs fyra gånger 
per dygn i tre veckor:

Tyresös förre skolchef Thomas Berg-
lund intervjuas på 91,4.

Tyresötjejen Elli Avram är redan film-
stjärna i Bombay.

Alexander Palmér (16) hörs på Tyre-
söradion.

nor i irak. Marcus landström: Grovt 
våld mot kvinnor i Kongo.

Tyresö ulands och FredsFörenings 
radio Tuff (1338-39): ”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

21/4–12/5
Terje engh: Thailands folk, budd-
hister, politik som ”rödskjortorna”, 
mat, att glädja glädjeflickorna.

Thomas Berglund: hinseberg, nybo-
da, elevvård, skoldirektör, betyg, 
nyheter, privatiseringarna.

Kicki Gillberg: Bollmora, pappas 
död, skolproblem, resursskolan, 
behandlingshem, jobb, bantning.

emma linder, Karin hermansson: 
Skolor, resor, gatubarn i Tanzania, 
utställning Kulturcaféet 26/4.

28/4–19/5
elli (avramidou) avram, filmstjärna 
i Bombay, dans, hindi, slum, kvin-
nors situation, ”Mickey virus”.

alexander Palmér:nytorp, Sickla, 
skola, klättring, assisi, religioner, 
kärleksmässa, Tuff, tovig frisyr.

Engagerade Emma Linder och Karin Hermansson hörs om gatubarn.

7/4–28/4
hjördis ahlin Boström, johanna 
Ågren: Tyresö behöver kollektivhus. 
Många fördelar att bo så.

Terje engh, lena hedström, Peter 
dicke och juan chamorro: historier, 
vitsar, glammande med mera.

leif Bratt intervjuar Mats larsson, v 
ordf i Kommunstyrelsen och Marga-
reta Ternstedt, både FP.

ledande moderaterna andreas 
jonsson o dick Bengtsson om bra 
och dåligt i Tyresö med mera.

14/4–5/5
Sven Bodin: Trysunda, lubbe 
nordström, Köpmanholmen, bruks-
ortsandan, Värmdö, hemsida.

anna höglin (repris 1999): ön 
Trysunda på 20-talet, fiske, 
spanskan, tbc, historier, anton nils-
son.

”Kvinnor i krig” Widad Zaki om kvin-

TyreSö jaZZcaFé
Tyresö jazzband och erik linder. 
Konsert och dans till gamla fina 
låtar. cd utlottas på entrébiljetten. 
onsdag 8 maj, kl 14–16 Kulturcen-
trum Kvarnhjulet hus B, sal nyfors, 
Pluggv. 6 c 
entré 60 kr inkl kaffe/kaka 
arr. Tyresö jazzband/aBF

daGSKrySSninG Till Åland 
eckerölinjen fr Grisslehamn. Trivsam 
resa med svängig jazz. dansa, ät 
gott, handla taxfree. 
Söndag 19 maj 
Bussar alléplan o Krusboda torg 
12.00, Tyresö c (nordea) 12.15 
Pris båt/buss 80 kr 
anmälan senast 15 maj till eckerö-
linjen, tel 0175-25800, kod 5jaZZ. 
arr Tyresö jazzband/Tyresö jazz & 
Blues club

FöredraG oM dahlior
låt dig inspireras av dahliaexperten 
Marie ohlson, som håller föredrag i 
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6B. 
Tisdag 14 maj, kl 19–21. anmälan 
till info@tyreso-tradgardssallskap.
se eller 08 773 3273 senast 11/5. 
Kostnad 90:- inkl fika (60:- för med-
lemmar). ett antal dahliaknölar finns 
till försäljning. 
arrangör: Tyresö Trädgårdssällskap.

VäxTMarKnad
lördag 1 juni kl 10–12 vid el-Tjänst 
i Trollbäcken. Perenner, sommar-
blommor och grönsaksplantor kan 
köpas för 10-20 kronor/st (gratis för 
medlemmar). Ta en fika, diskutera 
trädgård med likasinnade, testa dina 
kunskaper på en tipsrunda och vinn 
fina priser i lotteriet. Kom ihåg med-
lemskortet! 
arr: Tyresö Trädgårdssällskap

TrädGÅrdSreSa Till eSKilSTuna
en dagsresa med buss. Vi besöker 
fyra privatträdgårdar och en ganska 
ny liten plantskola. lördag 15 juni 
kl. 08 från alléplan (colorama), retur 
ca kl. 20. avgift: 380 kr, medlemmar 
280 kr. Förskottsbetalning senast 
7/6 till PG 171 56-1.  anmälan 
senast 7/6 till ingrid 08 712 6404 
eller info@tyreso-tradgardssallskap.
se. anmälan blir giltig vid inbetal-
ning av avgiften och är då bindande. 
Skriv BuSSreSa, namn och tel-nr på 
talongen. 
arr: Tyresö Trädgårdssällskap

annons@tyresonyheter.nu

NÄRRADIoN Hon växte upp i Hanviken, jobbade som tonåring i Tyresö 
Centrum och fascinerades av indiska danser från den stora filmstaden 
Bollywood i Bombay. Hon började framträda som danserska i Sverige. 
I fjol sommar stack hon iväg till den indiska storstaden Bombay och 

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

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!

Än finns snö kvar i Tyresö
Vid Prästängen, även kallad 
Hundängen, ligger enorma snö-
högar mellan parkeringen och 
Brukshundsklubbens hus. Att 
de är stora är inte så konstigt 
med tanke på att det kommit 
cirka 2,5 meter snö sedan snön 
kom i november. Det är ju först 
de senaste dagarna som värmen 
kommit och snön smälter. det 
ska bli intressant att se hur länge 
högarna finns kvar, blir det till 
midsommar månntro?

ooo Här är det en stund kvar till det blir barmark. FoTo: Gunnar FriSell

Kerstin ölmerud: Vetlanda, special-
lärare nyboda, annorlunda elever, 
coaching, få folk att må bättre.

nina Brogärd, anders Gullberg, 
Terje engh och Peter dicke: histo-
rier, limerickar och glammande.

14  aPril 2013



Rätta lösningen på kryss nr 2, 2013.

ANSAMLING
AV HUS OCH

GÅRDAR

KAN
IRRITERA
NÄSAN

KAN
MAN

BLI AV
SAKE

GLY-
KEMISKT
INDEX

&

ENERGI-
ENHET

MÅNGA
BOR I

CARDIFF

TYP AV ANDNINGS-
ORGAN

HAR DE FLESTA
LÄST I SKOLAN

FARS
SKA

VARA DET

DJUP RÖST
KOTTEBÄRARE
KAN VARA ETT
RISKTAGANDE

GÖR JU
DEN SOM
DUPERAR

TÄT

MÅ EJ
SAMVETE
BLI MED

TIDEN

ÄR
SNABB

TILL
HUGG

HAR MAN
OFTA TILL
JUBILAR

HUVUD-
DEL

UTSER
PÅVAR;

SPARVAR
VISAR

ENVETET
MOT-

STRÄVIG

MISS

HAR DET
GISTNA

LÄRA
ÖGONA-

BÖJ
GÖRA FINA
RANKOR

BLEV
ADLAD I
LONDON
SNOKA

STEN,
VATTEN-
HALTIG
KISEL-
DIOXID

Ö
GÖR JU
REGENT

KAN MAN
PÅ HUK

GÅR
MELLAN
HAMNAR

ÄR
IHÄRDIG

SJU-
ARMAD
STAKE

PÅ KROK
OCH I
MUN

DEPPIG

IS-
LÄNNING
MED SAGA

FEGIS

VILL
ALLTID

HA MER

KAN MAN
OFTA FÖR

ATT FÅ
RÄTTELSE

KAN EJ BE-
STÄMMA

SIG
STEN, JET,
FINT KOL

SÄRIMNER
VAR EN

FRI- ÄR
LEDIG
NÖJEN

TRÅNGT
SUND

DREV IN
SKATTER,
MJÖLNAR-

MATTE

STYRDE
ÖVER

MIDGÅRD

KAN
RÄKNAS

I HA
NICKEL

VILL
GLUPSK

I SIG
MATEN

SEDELÄRA

DIKTARES
VERK

FÖRDELAR
FÖR

ÖKAD
BEKVÄM-
LIGHET

KAN HA
BÅDE

KOLV OCH
AX

INDIER
DILL ÄR

EN
SÅDAN

LOCKAR
MÅNGA
NYFIKNA

GÖR
GEN-
LJUD

DIMMA

HÖRAS
FÖR

MYCKET
SKENA

GOJA
NYA

ZEELAND

KAN BE-
HÖVAS

FÖR
SKADAD

KOM-
PASS

KAN HA
EN

SAMFÖR-
STÅND

KAN DE
FÖR ATT
GÖRA

PÅLÄGG

ORKES-
LÖSA

UTBJÖDS
FÖRE
RAKEL

VÄVDA
VERK

De stansar sina namn 
på tags. Alla bilderna 
från symässan i Älvsjö.

De gör kumihimo –
japanska snoddar.
Med sådana band
samurajerna ihop
lamellerna i sina
rustningar.
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kryss nr 3  
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  
7 maj 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2013
1:a pris: Olle Köhler, Trädgårdsv.
2–5: Matias Larsson, Kanlegränd.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
Stig Johansson, Stensötegången.
Birgit Winroth, Bandhagen.

KuLtur/NöJe

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta nr 3” 
och skicka 
senast den  
7 maj 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis till vinnaren av bildgåta nr 2

Agneta Östlund, Fårdala, som skriver:
”Jag tror att bilden föreställer GAMLA VARVET, varvsvä-
gen i Tyresö Strand (Strandvägen). 

 Om så är fallet så är den gamla udden mig kär då jag 
ätit flertal glassar där under slutet av 90-talet, början av 
00-talat då Kajakboden (och dess förinnan Bosse med 

fru) hade en liten enkel 
kiosk på kajen! 

Det var underbart att få 
ta barnen dit då man var 
ute på promenad. Idag är 
hela strandremsan ’död’ 
dessvärre.”

FoTo: Gunnar FriSell

Gröna tankar och drömmar
Så har den passerat 

åter igen, trädgårds-
mässan i Älvsjö. I tio 

år har jag stått där med mer 
eller mindre engagemang. I 
år var det lite mindre enga-
gemang, i år sålde vi ”bara” 
fuchsia-sticklingar. Folk 
fullkomligt älskar dessa 
små dansande ballerinor. 
De är många som återkom-
mer år från år och har stora 
utläggningar om deras 
små plantor som vuxit och 
blommat så infernaliskt. En 
man ifrån Ljusdal tittade 
förbi och berättade att han 
driver upp hundratals som-
marblomsplantor varje år, inte för försäljning, nej bara för 
att själv njuta av att se ett frö bli till planta och sedan blom-
ma för honom och frugan en sommar. Men i år berättar han 
att snön gått hårt åt hans växthus och de 40 talet fuchsior 
som var där har gått till växthimlen. Så han tankade på ett 
20 tal nya bebisar. Alla har vi våra sätt att hitta nya lekkam-
rater… Som den där äldre härliga mannen sa: ”Fuchsia, nja 
det får jag nog börja odla när jag blir gammal”.

Mittemot oss står vår fröleverantör och ägaren Mikael 
kommer över och vill göra mig uppmärksam på hur folk 
står i hans monter. De ser onekligen lite lustigt ut när folk 
flockas på ena sidan och det är så gott som folktomt på 
andra. Det är tur att de inte står i en båt… Det är grönsa-
kerna som drar! Grönsaker är stora innegrejen, alla med 
någon som helst känsla för inne- och ute-listan ska nu odla 
sina egna grönsaker för på ute-listan vill man ju definitivt 
inte hamna. Det går hur bra som helst att odla överallt! 
Gerillaodlingen har blivit rumsren i alla fall i Haninge jag 
vet inte hur det är i Tyresö. Nu ställer kommun upp med 
ett stadsodlingspaket och låter medborgarna odla på park-
mark. Vilken idé! Hyra en låda med jord.

ÖB har intagit mässan?! Inte långt från vår monter står 
ett företag som säljer allt billigt. En kvinna kommer släpan-
des på 4 stycken 2 sets fågelburar. Vem behöver 4 stycken 
2 set fågelburar?? Men sedan försöker jag tänka lite längre, 
de kan ju faktiskt vara presenter till nära och kära, alla får 

likadana burar, fantasilöst kan tyckas. Skramlande vagnar 
på vagnar drar förbi vår monter med fågelburar och lyktor 
i drivor. Det mullrar och bullrar från deras monter folk står 
i långa långa köer, varför då? Jo det är 50 procent på 50 
procent. Fågelburar och lyktor (?) och folk klagar på att 
mässan bara är en massa saker?! Niklas står där i sin mon-
ter efter klockan 18 söndag och sopar upp dammet efter 
horden som just has left the building. Men inte alla, det 
ska man inte tro, för någon enstaka inte alls för förvirrad 
person ser man stryka omkring i rivningsdammet kikandes 
ner i skräpet letande efter godsaker, gamarna finns överallt 
i djurvärlden.

Hur ska jag då sammanfatta detta års mässa? Ja det är en 
stilstudie utan dess like. Trinny & Susannah skulle kunna 
fylla många program… men i övrigt är mässan som den 
alltid är fylld till bristningsgränsen med trädgårdsintresse-
rade shoppinggalna människor. Glada och positiva män-
niskor som i all enkelhet vill leva ut sina gröna tankar och 
drömmar om det bästa trädgårdsåret 2013 någonsin!

Annelie källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com
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Service av
alla bilar 
– även USA

Bilverkstad och däck

Service av
transport-
bilar

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16.

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

u TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

FÖRSTA MAJ-MÖTE

Tal av:
Natalie Sial

nyvald ordförande för  
S-kvinnor i Stockholms län

Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch mot centrum
11.30 Ankomst Forellscenen
11.40 Möte med tal och underhållning
ca 12.45 Avslutning med sång: Internationalen

Välkomna!

Ett arrangemang av Socialdemokraterna i Tyresö
tillsammans med ABF i Tyresö och 

LO-facken i Haninge–Tyresö

Fo
to

: U
lla

 A
nd

es
o

ng

Obs! Åk gärna med till Första maj-firandet i Stockholm, Om du vill åka med buss 
som avgår vid Nordea cirka 15 minuter efter avslutat möte till demonstrationen i 
Stockholm, anmäl dig till partiexpeditionen 712 80 30 eller sap.tyreso@telia.com!
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