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Tid att möta varje elev 
n När lärarna i Tyresö tillfrågas 
om vad de tycker om sina förut-
sättningar och vad som behöver 
göras blir svaret tydligt. Över 60 
procent tycker att den egna skolan 
fått sämre ekonomiska resurser de 

senaste fem åren. Ännu fler tycker 
att tiden för att klara det pedago-
giska uppdraget har försämrats. 
Hyressystemet får massiv kritik. 
Resultatet förvånar inte Lärarför-
bundet i Tyresö.

– Bilden som beskrivs stämmer 
väl med de medlemskontakter vi 
har och inget av det som presente-
rats i undersökningen är en nyhet, 
säger ordföranden Ulla-Karin 
Ervik. Sid 3

… ser  
vårtecken.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 4 H maj 2013 H 1972–2013

– Mer tid behövs för kärnuppdraget, det vill säga undervisning, säger Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Misslyckad skolpolitik
n Borgerlig skolpolitik har misslyckats på både nationell och 
kommunal nivå. Genom sommarskolor skulle fler elever med 
svaga betyg ges en mycket bättre chans. Samhället har inte råd 
att år efter år överlämna en grupp ungdomar till gymnasieskolan 
utan reella förutsättningar att lyckas. Ledare, sid 2

en budget för jobb och skola
n Socialdemokraterna satsar på skolan och jobben när budgeten 
för 2014 arbetas fram. När skolresultaten sjunker blir det alltmer 
nödvändigt. Alla oavsett bakgrund ska kunna få en likvärdig 
utbildning. Därför kommer att satsa på för att kompensera de 
barn som inte har samma stöd hemma. Debatt, sid 4

”Det finns inget 
som är roligare 
än att få vara med 
om att utveckla en 
kommun!”
Åke Skoglund, 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

tyresö nyheter gör 
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att 
sommaren är på väg. Vi glöm-
mer bort den långa vintern 
och har förhoppningsvis har 
vi tre månader av sol och 
värme framför oss. Ta hjälp 
av Tyresö Nyheters badkarta 
för att hitta det egna smult-
ronstället. I september dyker 
Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda. Till dess ha en 
skön sommar.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Minneslucka
n När revisionsrapporten om 
Nyboda skolas upprustning 
diskuterades hade kommu-
nalrådet Fredrik Saweståhl 
(M) glömt vad som diskute-
rats och när. Sid 5

olaglig försäljning
n Förskoleköp gav klirr i kas-
san för köparen. Tre försko-
lor såldes för 145 000 kronor. 
Vinsten förra året tio gånger 
så hög. Sid 7

Målfest
n Det blev tvåsiffrigt när 
Tyresö  mötte Sunnanå 
hemma i söndagens match i 
Damallsvenskan. Sid 10

avgiftshöjning
n Kulturskoleavgifterna höjs 
och indexregleras. Det kan 
innebära att några tvingas 
avstå. Sid 12



Noterat

Nu står sommarlovet för dörren. För de 
små barnen väntar sol, bad och en efter-
längtad ledighet. Tyresö är en underbar 

kommun med många fina badplatser i både sjö 
och hav. Men för de elever som är lite äldre, går 
ut nionde klass och inte har godkända betyg vän-
tar en sommar av oro över vad som ska hända 
till hösten. Vid en av kommunens skolor var det 
förra året en så stor andel som 41 procent av 
eleverna som inte fick godkänt i alla ämnen.

Forskningen visar att grundskolan har stor 
betydelse för barn och ungdomars fortsatta stu-
dier. Forskningen visar också att kommunernas 
resursfördelning när det gäller särskilt stöd har 
i för stor utsträckning varit otillräckligt och har 
inte alltid kanaliserats till där de bäst behövts. 
En negativ utveckling pågår idag mot en mer 
segregerad skola och där socioekonomiska fak-
torer spelar en allt större roll för hur väl elev-
erna når målen.

Samhället har inte råd att år efter år överläm-
na en grupp ungdomar till gymnasieskolan utan 
reella förutsättningar att lyckas.

De som löper störst risk att hamna i arbets-
löshet är just de ungdomar som inte har nått en 
gymnasieexamen. Därför är det nödvändigt att 
öka stödet så att varenda unge får chansen till 
en bra start på den mer vuxna delen i livet.

Men vad kan då göras för att möta detta pro-

blem? Naturligtvis måste man börja i vardagen, 
under skoldagen. Man måste se varje elev och 
möta deras behov. Det gäller både de som behö-
ver stöd för att lyckas med att nå målen. Men det 
gäller i också de som snabbt når sina mål och 
behöver nya utmaningar att bita i.

Ett annat alternativ är en rejäl satsning på 
sommarskolor, under hela högstadieperioden. 
Sommarskola finns idag i vår kommun men inte 
den omfattning som skulle behövas.

Förra året minskade den moderatledda 
regeringen statsbidraget till sommarsko-
lorna. Då passade också moderaterna i 
Tyresö på att minska det kommunala stö-
det. Med dubbelt minskade resurser fick 
givetvis mycket färre antal elever möjlig-
het att gå i sommarskola.

Men behovet har ju inte minskat, tvärt om. 
Det finns skolor i vår kommun där fyra av tio 
barn lämnar grundskolan utan godkänt i alla 
betyg.

Det är kanske inte enbart våra ungdomar som 
behöver gå i sommarskola, de borgerliga politi-
kerna har ju inte heller nått godkända resultat. 
Så sätt även de ansvariga tyresöpolitikerna på 
skolbänken i sommar och låt dem studera kon-
sekvenserna av en skolpolitik som exkluderar.

ooo

När elever lämnar grundskolan utan godkända betyg har samhället misslyckats 
med att förbereda dem för vidare studier. Idag är en gymnasieutbildning närmast 
ett måste för att få ett arbete. Med kunskapsluckor från grundskolan blir det svårt 
i de fortsatta studierna. Genom att erbjuda sommarskola kan många av dessa 
luckor täppas igen. Tyvärr har både den borgerliga regeringen och den borgerliga 
kommunledningen gjort gemensam sak med minskade anlag till detta stöd.

Vid senaste mötet i kommunfullmäktige debatterades revi-
sionsrapporten om Nyboda skolas upprustning. En enig revi-
sion ger en monumental kritik mot den borgerliga styrningen.

”Problemet är att ni inte har lärt er någonting”, var budska-
pet från Martin Nilsson (S) med adress till Fredrik Saweståhl 
(M). ”Du skulle göra om samma sak en gång till. Du redovi-
sade inte innan valet att skolan skulle bli 115 miljoner dyrare 
än vad som beslutats. Du säger att du glömt om du fått den 
informationen före valet. Om du hade informationen och inte 
berättade det för tyresöborna innan valet är det illa. Om du 
inte ställde frågorna kring de ökade kostnaderna när ni möt-
tes i strategigruppen är det också illa. Jag vet inte vad som 
är värst.”

ooo
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Ökat stöd i skolan  
en god investering 

för barn och ungdom

Är du intresserad av
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Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Att snön har smält
gillar Reinfeldt.
Inget går upp mot hägg och syren
tycker Löfven.
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Vill du vara med!
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Båtbottentvätten
TVäTT Tyresö Nyheter kunde i 
förra numret rapportera om att 
kommunen startar en båtbotten-
tvätt. Nu har bygglovet överkla-
gats, och alltså kommer tvätten 
inte att kunna tas i bruk ännu. 
Båtägare som vill maskintvätta 
sina båtar får under tiden vända 
sig till andra kommuner.

ooo

Tyresö högt upp i 
företagsrankning
LisTA Från Svenskt Näringslivs 
senaste enkätundersökning redo-
visas rankingen av Sveriges kom-
muners företagsklimat. I den pla-
cerar sig Tyresö på plats 26. Det 
är näst bäst av Södertörnskom-
munerna, där Salem är på plats 
20. Solna toppar listan. Frågorna i 
enkäten handlar om kommunens 
attityd till företagande, service 
från kommunen, dialog med kom-
munledning och hur kommunens 
upphandlingar fungerar.

ooo

Tonårsresor
FöReByggANde Tyresö kom-
mun bjuder in tonårsföräldrar till 
gratis bussresa, där man guidas 
runt till olika platser i ”tonåring-
ars fotspår”. Kommunens brotts-
förebyggande råd, närpolisen och 
bussgaraget Nobina är arrangör. 
Under resan berättar man om 
platserna, vad som händer där 
och hur det ser ut i Tyresö bland 
unga med droger med mera. Nästa 
tillfälle är 28 maj och anmälan kan 
göras via kommunens hemsida.

ooo

Nyheter

Resultatet förvånar inte

Tyresös lärare i unik enkät:

Mindre pengar, sämre resultat och 
hård kritik mot den förda politiken
UNdeRsökNiNg För ett år 
sedan motionerade socialdemo-
kraterna om att Tyresö kommun 
borde lyssna på lärarna som ett 
sätt att förbättra skolan. Försla-
get om en enkät röstades ner 
men nu har partiet själva gjort 
enkäten och 123 lärare har sva-
rat på vad de tycker om sina för-
utsättningar och hur skolan kan 
bli bättre. Bilden som träder fram 
är inte positiv.

Det är särskilt avsaknad av resur-
ser och tid för att kunna ge elever 
med större behov den undervis-
ning de behöver för att uppnå 
kunskapsmålen. Det bekräftar 
bilden om att en allt större del av 
eleverna inte klarar att bli behö-
riga till gymnasieskolan och får 
godkänt i alla ämnen.

63 procent av lärarna anser att 
den egna skolan/förskolan fått 
sämre ekonomiska resurser de 
senaste fem åren och ännu fler 
att tiden de har för att klara det 
pedagogiska uppdraget har för-
sämrats.

skolpolitiken får underkänt
Barn- och utbildningsnämn-
dens moderata ordförande Anki 
Svensson brukar lyfta fram ”En 

skola för var och en” som är ett 
projekt för att inkludera fler barn 
med särskilda behov i den vanliga 
skolan. Det projektet får dock 
underkänt av lärarna. Även om 
de flesta är positiva till grundidén 
säger 57 procent att det mestadels 
är ett sätt att spara pengar och 63 
procent att det riskerar att drabba 
övriga barns undervisning.

Att den lokala skolpolitiken får 
underkänt (69 procent) är kanske 
inte konstigt. Extra hård kritik 
riktas mot det nya hyressystem 
som Moderaterna i kommunsty-
relsen drivit igenom. 8 av 10 lärare 
tycker det är dåligt – medan bara 
2 procent tycker att det är bra.

Rektorerna får gott betyg
Glädjande är dock att skolans 
ledarskap i form av rektorerna får 
gott betyg. 72 procent av lärarna 
anser sig ha bra stöd av sin rektor.

Socialdemokraterna anser att 
undersökningen visar att Tyresö 
behöver en ny skolpolitik.

– Tyresös lärare kämpar i mot-
vind. De får inte de förutsätt-
ningar de borde ha. Tyresö under-
investerar i skolan och det leder 
till sämre resultat – särskilt för 
de elever som har störst behov. Vi 
kommer nu ta med oss resultaten 

från denna enkät när vi vidare-
utvecklar vår skolpolitik och vi 
hoppas att de styrande partierna 
också gör det. Tyresös skolpolitik 
kan inte fortsätta få underkänt, 

säger barn- och utbildningsnämn-
dens socialdemokratiske grupp-
ledare Martin Nilsson.

ooo

– Tyresös lärare kämpar i motvind, säger Martin Nilsson (S). 
 Foto: Gunnar Frisell

ReAkTioN Resultat av under-
sökningen förvånar inte Lärarför-
bundet i Tyresö.
 – Bilden som beskrivs stäm-
mer väl med de medlemskontak-
ter vi har och inget av det som 
presenterats i undersökningen är 
en nyhet, säger ordföranden Ulla-
karin ervik.

Lärarförbundet har under lång 
tid drivit frågor för att ge lärarna 
från förskola till vuxenutbildning 
en möjlighet att utföra ett profes-
sionellt arbete, som leder till hög 
kvalité. Listan på åtgärder är lång 
och högst upp står lönerna.

– För oss är det viktigt att få 
upp lärarlönerna, så att kommu-
nen kan behålla och rekrytera 
duktiga lärare. Vi är emot att om 
man byter tjänst inom kommu-
nen, inte får möjlighet att för-
handla upp sin lön. Varför ska 
bara den lärare som kommer över 
kommungränsen ha rätt till det, 
undrar Ulla-Karin Ervik.

Pedagogisk utveckling
Andra krav som Lärarförbundet 
också driver handlar om tid för 

pedagogiskt utvecklingsarbete 
som förberedelse av lektioner, 
individanpassat arbete, utvärde-
ring och uppföljning. En priori-
tering där lärarna kan använda 
arbetstiden till kärnuppdraget 
ger högre måluppfyllelse för elev-
erna.

Idag går mycket tid åt till övriga 
uppgifter som inte leder till kva-
lité.

– Är det meningsfullt och eko-
nomiskt försvarbart att en lärare 
ska skotta snö, damma eller laga 
kopieringsmaskinen, frågar Ulla-
Karin Ervik.

Möta eleven
Men det viktigaste handlar ändå 
om lärarnas tid att möta varje 
enskild elev och där är Lärarför-
bundet väldigt tydliga.

– Lärarna måste få färre elever 
att undervisa. Inte större elev-
grupper där man trycker in fler 
pedagoger, utan grupper som är 
lagom stora så att lärarna kan 
möta varje elev utifrån deras för-
utsättningar, avslutar Ulla-Karin 
Ervik.

ooo
– Undersökningen visar inga nyheter, säger Ulla-Karin Ervik, ordföranden i 
Lärarförbundet i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell
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Våren är inte bara grönskans och hänryckningen tid. 
Sedan några år tillbaka har Tyresö kommun en ny 
styrprocess, vilket gör att våren även är kommun-

budgetens tid. Det innebär att alla politiker bör fundera på 
vad som är viktigt i Tyresö idag, och vad vi behöver foku-
sera på i framtiden.

På riksplanet har vi en trött och idéfattig regering som 
har förlikat sig med tanken på att arbetslösheten i Sverige 
bara tål att jämföras med de sämsta länderna i Europa. Ste-
fan Löfven har andra förslag och högre visioner, d.v.s. att 
halvera arbetslösheten fram till 2020. Vi har sett allians-
partier som lägger varsina skolpolitiska förslag som mest 
liknar en tävling om vem som kan få barn att veta att de 
inte har lyckats i skolan. Mot det står ett socialdemokra-
tiskt alternativ som visar hur viktigt det är att elever får tid 
med sina lärare. Som prioriterar fler lärare och minskade 
barngrupper.

Vi har ännu inte fått se vad den politiska majoriteten i 
Tyresö kommer att lägga för förslag, men att döma av tidi-
gare år kan jag gissa att det blir ganska tunt. När arbetslös-
heten har ökat i kommunen har de tidigare tacklat proble-
met genom att lägga besparingskrav på vuxenutbildningen 
och arbetscentrum. När skolresultaten har sjunkit har alli-
ansen infört ett hyressättningssystem som premierar att 
skolorna har så stora barngrupper som möjligt i ett klass-
rum, och att vissa skolor tvingats betala mer i hyra istället 
för att använda pengarna till pedagogisk verksamhet.

År efter år har vi socialdemokrater betonat vikten av att 
investera i skolan och förskolan. Så kommer också att ske 
i år. Vi vet att klyftorna ökar, särskilt i skolan. Det som en 
gång var en självklarhet – att alla barn, oavsett bakgrund, 
ska kunna få en likvärdig utbildning – gäller inte längre. Vi 
kommer därför i vårt budgetalternativ att satsa på verk-
samheter som kompenserar de barn som inte har samma 

stöd hemma. Det handlar exempelvis om läxläsningshjälp 
och sommarskola, men också om att skolor som har de 
största behoven ska få större resurser. Att minska klyftor-
na och få fler att klara grundskolan är faktiskt vägen till 
generellt höjda kunskapsresultat.

Vi prioriterar jobben. Tyresö blir rikare och den enskilde 
blir rikare om man har ett jobb att försörja sig på. Vi kom-
mer därför att fortsätta lägga förslag som får fler tyresö-
bor i arbete och färre som lever på bidrag. Att själv kunna 
försörja sig leder till en enorm frihet, och det är också det 
främsta vapnet mot den allt större barnfattigdomen.

Till det kommer också en satsning på sommarjobb. Vi 
vill att alla som är 16–17 år och vill jobba ska få göra det. I 
andra kommuner som exempelvis Sundbyberg och Nynäs-
hamn erbjuds alla ungdomar sommarjobb. I Tyresö har alli-
ansen istället valt att spara bort vart tredje sommarjobb, 
från en redan innan låg nivå. Om ambitionerna är låga så 
blir resultatet därefter.

Inom ett par dagar lägger vi vårt budgetalternativ för 
Tyresö. Kanske är det våren och grönskan. Kanske är det 
våra politiska förslag. Jag känner mig hur som helst hän-
ryckt. Det finns bättre vägar och nytt hopp både för Tyresö 
och för Sverige. Alltfler människor jag möter säger att vi 
måste få ett maktskifte, att de är trötta på arrogansen. Nu 
är det bara 16 månader kvar till nästa val. Håll ut!
Anita Mattsson (s)
Oppositionsråd

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
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Tyresö blir rikare 
och den enskilde 
blir rikare om 
man har ett jobb 
att försörja sig 
på.

Foto: Gunnar Frisell

En konstinstallation som gläder insändarskribenten. Foto: Kajsa Keusch Kommunen gör naturen framkomlig igen. Foto: tyresö nyheter

Bildt, minkar och bombflyg
Under påskhelgen flög två ryska 
bombplan och fyra jaktplan mot 
Gotska Sandön. Alla verkar över-
ens om att det handlade om en 
övning nattetid mot bombmål i 
Stockholmsområdet. Alla utom 
Carl Bildt, moderat och Sveriges 
utrikesminister.

För några år sedan, då Social-
demokraterna satt i regeringen 
och Bildt och moderaterna var i 
opposition, var det tvärtom. Bildt 

hävdade med en dåres envishet 
att det låg sovjetiska u-båtar och 
ruvade i Haninges skärgård. Efter 
grundliga undersökningar var 
alla överens om att de påstådda 
u-båtsljuden kom från minkar. 
Alla utom Carl Bildt.

Det är svårt att säga vad som är 
värst: Att Bildt tror att minkar är 
u-båtar eller att han verkar tro att 
bombplan är ute och nöjesflyger.
otrygg tyresöbo

Skoskoj
Jag blir så himla glad när jag ser 
den spontana konstinstallationen 
som hänger i björken intill Skate-
parken. Gamla trasiga skatebo-
ards och avlagda sneakers, med 
färglada sulor, hänger i klasar. 
Det är kul att se att kreativiteten 
flödar och platsen är väl vald. Kan 
inte låta bli att undra var nästa 
spontana konstverk ute i det fria 
kommer att dyka upp?
kulturkramare

Kommunen röjer väg
Vi har haft en vinter som varit väl-
digt snörik och där temperaturen 
har växlat från minus tio och till 
flera plusgrader. Så länge som jag 
kan minnas har jag aldrig varit 
med om en vinter där så mycket 
träd knäckts av tung snö. I vintras 
gick det bitvis inte att ta sig fram 
när man var ute i skog och mark.

Därför känns det så bra att 
Tyresö kommun nu röjer upp och 
tar bort alla fallna träd så man 
återigen kan bege sig ut i naturen. 
Hoppas det röjningsarbetet fort-
sätter så att man kan plocka både 
blåbär och svamp tyresöskogarna 
lite längre fram.
skogsmulle

Hur får äldre akut hjälp i 
Tyresö kommun?
Om en äldre person som tidigare 
inte haft hemtjänst, blir akut sjuk 
under en helg, finns det ingen 
hjälp att tillgå. Om man dessutom 
inte har anhöriga att få hjälp av 
blir problemet stort.

Det finns inga telefonnummer 
att ringa, ingen information på 
kommunens hemsida. Det inne-
bär att om man blir sjuk en fredag 
kväll är man hänvisad till att åka 
in på sjukhus eller ligga utan hjälp 
tills måndagen kommer.

Om man har tillgång till en 
dator, vilket långt ifrån många 
äldre har, kan man se att alla num-
mer kommunen hänvisar till går 
till kommunens växel.

För att öka tillgängligheten och 
öka tryggheten för kommunens 
äldre borde ett så kallat journum-
mer inrättas. Där det alltid finns 
tillgänglig personal som kan ge 
råd och vid akuta situationer sätta 
in hemtjänst akut.
omsorgsfull
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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!

Benny Viklund svarade gärna på Marie Linders frågor från Socialdemokra-
terna. Han tycker det är kul att några är ute och jobbar nu ett år före valet.
– Borgarna har förstört mycket på 8 år. Utförsäljningen av vår gemensam-
ma sjukvård är det värsta. Sossarna måste sätta fart om de vinner valet, 
men man måste ju utgå från dagsläget. Hoppas tillräckligt många förstår 
hur viktigt det är att byta regim både i Tyresö och hela Sverige, säger Benny 
Viklund. Foto: Gunnar Frisell

Anita Mattsson och Karin Ljung. Foto: Gunnar Frisell

Nyboda blev 115 miljoner dyrare än planerat:

”Vi minns inte”
ekoNoMi När fullmäktige debat-
terade revisionsrapporten om 
Nyboda skola blev det hårdare 
tag än vanligt:
 – Varför var det ingen som frå-
gade vad det kostade, undrade 
socialdemokraterna.

Tyresö Nyheter har redan tidigare 
skrivit om revisionsrapporten – 
där revisorerna, såväl de mode-
rata som de socialdemokratiska, 
är skoningslösa. Hela processen 
har präglats av bristande under-
lag och den har inte varit förenlig 
med god ekonomisk hushållning, 
enligt revisorerna. Enligt de pro-
fessionella revisorernas rapport 
framgår det också att Nyboda 
skola blev 115 miljoner kronor 
dyrare än den ursprungliga kal-
kylen på 104 miljoner kronor. 
Revisorerna har också kritiserat 
att alla avgörande beslut fattades 
i en sluten grupp bestående av de 
styrande partierna Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokrater-
na utan insyn för allmänhet och 
opposition.

kalkylerna höll inte
Nu skulle alltså debatten tas i 
kommunfullmäktige och social-
demokraten Martin Nilsson frå-
gade upprepade gånger hur det 
kom sig att ingen av de styrande 
ställde sig den grundläggande 
frågan vad projektet skulle kosta 
när det visade sig att de ursprung-
liga kalkylerna inte skulle hålla. 
Att så inte skett framgick av de 
tidigare inte publicerade doku-
menten från den styrande så kall-
lade strategigruppen som bestod 
av Fredrik Saweståhl (M) och 
representanter från Folkpartiet 
och Kristdemokraterna. Gruppen 
hade fyra möten under perioden 
december 2009 till maj 2010 utan 
att någon kalkyl för kostnaden 
redovisades.

svårt att minnas exakt
Saweståhl och Mats Larsson (FP) 
hävdade då att det förts en mängd 
diskussioner i denna grupp men 
att det var svårt att minnas exakt 
vad som diskuterats när men att 

det var dessa diskussioner som 
ledde fram till att man efter valet 
begärde en höjd investeringsbud-
get för Nyboda.

Detta fick Martin Nilsson att 
konstatera att antingen ställdes 
inte frågan, och det verkade som 
det troligaste med tanke på att 
kostnaderna kunde springa iväg 
så som det skedde, eller så ställ-
des frågan och då mörkades kost-
naderna för väljarna under hela 
valrörelsen 2010.

Processen var inte bra
Att hela processen präglades av 
stor oreda framgick av debatten.

– Processen var inte bra och 
därför har vi gjort om hela styr-
processen, sade Saweståhl.

– Det är svårt att tro att någon 
i den styrande strategigruppen 
såg sig som beställare sade Mats 
Larsson.

ifrågasätter kritiken
– När man hör hur det fungerade 
inser man att det var stor oord-
ning, men det som oroar mest 
är att de styrande partierna inte 
alls verkar ha lärt sig av revi-
sorernas kritik – det är samma 
personer som styr idag och de 
har mest ägnat sig åt att ifråga-
sätta kritiken. Det är först idag de 
visar någon som helst självkritik. 
Tyvärr är det nog så att det som 
hände då kan hända igen, avslu-
tade Martin Nilsson.

ooo

– Det är svårt att minnas exakt vad som diskuterats, säger Fredrik Sawe-
ståhl (M). Foto: Gunnar Frisell

Krusboda-bor tycker 
till om skolan
– Hej, jag heter Karin och kommer från Socialdemokrater-
na i Tyresö. Har du lust att svara på en enkät om skolan?

Under några kvällar i maj har 
boende i Krusboda fått besök av 
lokalpolitiker från Socialdemo-
kraterna. Med sig hade de frågor 
om förskolan, skolklassernas 
storlek och datorer i skolan.

– Vi ringer på och frågar om vi 
får ställa några frågor och det är 
nästan ingen som säger nej, berät-
tar Karin Ljung. De flesta verkar 
tycka att det är roligt att få säga 
sin mening. Det märks att skolfrå-
gorna berör, det blir många intres-
santa diskussioner.

Socialdemokraternas oppo-
sitionsråd Anita Mattsson har 
också varit med under flera kväl-
lar.

– Många av de jag träffat tycker 
att det är alldeles för stora klasser 
och att lärarna måste få koncen-
trera sig på att undervisa, istället 
för hålla på med administration.

Positiva kommentarer
Både Karin och Anita har fått 
många positiva kommentarer. Det 
verkar vara uppskattat att politi-
ker visar intresse för väljarna 
även när det inte är valrörelse.

– Det är till och med några som 
tagit steget och valt att bli med-
lem i Socialdemokraterna, säger 
Karin. Ikväll blev det två nya med-
lemmar!

ooo
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Tyresö kommun  
– Anita Mattsson
Högt upp på listan 
finns Anita Matts-
son, till vardags 
oppositionsråd 
och socialdemo-
kraternas främsta 
företrädare i kom-
munpolitiken.
– För mig är det 
självklart att ställa 
upp även i kyrko-
valet, säger Anita 
Mattsson. Kyrkan 
är en del av vårt 
samhälle och ska 
stå upp för allas 
lika rätt och värde 
och arbeta för 
social rättvisa och 
hållbar utveckling. 
Vill vi åstadkomma 
förändring så ska 
vi vara aktiva i det 
arbetet!

Barn och unga  
– Birgitta Vaigur
– Jag tycker det är 
viktigt att vi kan 
förena olika gene-
rationers behov av 
kyrkans verksam-
het, säger Birgitta 
Vaigur, nummer fyra 
på listan och till 
vardags biträdande 
förskolechef vid tre 
av kommunens för-
skolor i Hanviken. 
Barn och unga är en 
väldigt viktig del av 
vår kyrka, allt från 
öppen förskola till 
ungdomsverksam-
het.
– Vi kommer att 
driva frågan om 
att församlingen 
i sin verksamhet 
också tar fram som-
marjobb åt unga, 
som en del i deras 
utveckling, påpekar 
Birgitta Vaigur.

Teknik och ungdom  
– Alex karlson
Listans yngste kan-
didat är Alex Karl-
son, idag 19 år och 
nykomling i sam-
manhanget. Alex är 
intresserad av all 
form av teknik, vare 
sig det gäller bilar 
eller elteknik.
Alex har snart 
avverkat KTH:s 
basår i Haninge 
och siktar nu på en 
fortsättning på KTH 
antingen inom infra-
struktur eller inom 
maskinteknik. Eller 
kanske arkitektur.
Dessutom finns 
det energi kvar för 
träningspass sex 
dagar i veckan!

internationellt 
engagemang  
– Miza Landström
Det internationella 
engagemanget 
visar sig tydligt i det 
hjälpprojekt som 
Miza Landström 
och hennes familj 
startat i Kongo – ett 
projekt som hittills 
gett byn Lwengo en 
förskola och som 
också ska ge en 
skola för samma by 
och 13 närliggande 
byar, ett projekt 
som Tyresö Nyheter 
skrev om i förra 
månaden.
Miza Landström blir 
utan tvekan en klar 
tillgång i det inter-
nationella engage-
manget inom Tyresö 
församling.

idrott/föreningsliv  
– kjell-Åke glimberg
Om Tyresö FFs 
damlag skulle ranka 
sina hängivnaste 
supportrar så skulle 
Kjell-Åke Glimberg 
utan tvekan ligga 
i toppen. Från att 
vara aktiv med dött-
rarna i TFF så har 
Kjell-Åke nu också 
ansvaret för sup-
porterprodukterna 
i Tyresö FF. Varje 
hemmamatch finns 
han på Tyresövallen 
och säljer tröjor, 
kepsar, halsdukar 
och allt annat som 
en riktig supporter 
behöver.
Kjell-Åke hinner 
också trimma ral-
lybilar i Skåne, 
numera bara varan-
nan vecka, i det 
företag som barnen 
nu tagit över.

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

Vi kandiderar!
– I årets val ska vi dessutom utse 
fler företrädare än vid tidigare val, 
säger Iréne Pierazzi, ordförande 
i kyrkorådet och första namn 
på Socialdemokraternas lista i 
Tyresö församling. Kyrkomötet 
har beslutat att församlingar med 
över 20 000 röstberättigade med-
lemmar ska ha ett fullmäktige 
med 35 ledamöter, och vi ligger 
i den gruppen. Det betyder att vi 
ska öka på vårt fullmäktige med 
10 nya ledamöter.

– Vi ställer upp i kyrkovalet 
med en gemensam grundsyn på 
hur vi vill att kyrkan ska utveck-
las, betonar Iréne Pierazzi. För 

oss socialdemokrater ingår kyr-
kopolitiken i vårt arbete för ett 
Sverige där alla har jobb, kan 
känna frihet och framtidstro.

Bredd och förnyelse
– Vi har arbetat fram en namnlista 
på sammanlagt 30 kandidater. 
Många av kandidaterna är med 
för första gången och vår yngsta 
kandidat är född 1993, alltså både 
förnyelse och föryngring, konsta-
terar Iréne Pierazzi.

Tyresö Nyheter har plockat ut 
fem av kandidaterna för att se hur 
det är med bredden och kompe-
tensen bland kandidaterna.

stabil satsning
Det ser onekligen ut som om Soci-
aldemokraternas kyrkogrupp 
lyckats locka till sig både bredd 
och kompetens för sitt fortsatta 
uppdrag i Tyresö församling!

ooo

kyRkoVAL söndagen den 15 september är det val i svenska kyrkan.  
då kan alla i Tyresö som är medlemmar i kyrkan rösta fram sina  
företrädare till kyrkofullmäktige i Tyresö församling.

De ridande poliserna ber alla att hålla hastigheten i trafiken och vad du än 
gör; tuta aldrig på en häst! Foto: linda WiKMan

Ridande poliser 
patrullerar Tyresö

Boende i Brevik och Raksta kan 
träffa på poliser sittandes på 
hästrygg. I förebyggande syfte 
arbetar under våren den ridande 
polisen i Tyresö för att förhindra 
bostadsinbrott. Genom sin posi-
tion på hästryggen ökar polisens 
chanser att upptäcka inbrott och 

inbrottsförsök betydligt. Hästen 
tar sig också fram på de flesta 
ställen. Förra året anmäldes tolv 
inbrott under maj i Raksta och 
Brevik. Under maj i år har det inte 
anmälts ett enda inbrott i samma 
område.

ooo
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Att ställa upp 
i kyrkovalet

Mer information om kyrko-
valet hittar du på svenska 
kyrkans hemsida:  
www.svenskakyrkan.se

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring 

den 28 augusti 2013. På röstkortet finns 

uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i 

och vilka val du har rätt att rösta till.

Hur gör jag för att rösta?

Den 15 september 2013 har alla vallokaler 

öppet minst klockan 18–20, i regel har 

vallokalerna öppet i minst sex timmar på 

valdagen. Information om öppettider och 

lokaler finns på röstkortet. 

Förtidsrösta går det att göra i hela landet 

på vissa pastors- och församlingsexpeditioner, 

så kallade expeditioner för förtidsröstning, 

vardagar den 2–11 september 2013. Det är 

också möjligt att förtidsrösta genom brev-

röstning och där det finns särskilda röst-

mottagningsställen. På pastors- och försam-

lingsexpeditioner hittar du information om 

röstningslokaler, öppettider och material för 

brevröstning. För den som blir förhindrad att 

besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Vänd dig med dina frågor till ditt stift

Uppsala stift  
018-68 07 00

Linköpings stift  
013-24 26 00

Skara stift  
0511-262 00

Strängnäs stift  
0152-234 00

Västerås stift  
021-17 85 00

Växjö stift  
0470-77 38 00

Lunds stift  
046-15 55 00

Göteborgs stift  
031-771 30 00

Karlstads stift  
054-17 24 00

Härnösands stift  0611-25 400 

Luleå stift  
0920-26 47 00

Visby stift  
0498-40 49 00

Stockholms stift  
08-508 940 00

Du kan också vända dig till din församling  

eller till Svenska kyrkans informationsservice  

E-post: info@svenskakyrkan.se 

Telefon: 018-16 96 00 

Är det möjligt att personrösta?

Ja på valsedeln kan du markera de tre 

personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en 

preliminär röstsammanräkning. Vartefter de 

preliminära resultaten blir klara presenteras 

de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

Ansvaret för den slutliga rösträkningen har 

stiften.

Var finns mer information?

På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och  

röstkortet hittar du ytterligare information.
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Bra att veta 
inför 

kyrkovalet

Flera båtar har förstörts med färg. Foto: Privat

Skadegörelse av båtar

Båtarna vid Tyresö Flaten hann 
knappast i sjön förrän skadegö-
relsen var igång igen. Går det inte 
att välta dem som förra året kan 

man ju alltid hitta på något annat, 
nu sist har man hällt färg i båtar-
nas baksäten.

ooo
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Noah Tsegay, granängsringen
– Lev livet! Bada i Barnsjön eller 
i Alby. Spela fotboll där det finns 
en gräsmatta!

Maria gevorkian, Bollmora
– Jag tycker om att vara ute i 
skogen. Det finns många fina 
skogsområden nära Koriander-
gränd, Dalstugan, Fårdala och 
Alby, där man kan plocka blåbär. 
Det är fint i Trinntorp också men 
jag har aldrig varit i skärgården. 
Dit vill jag i sommar.

Nicole Bogiert, Bollmora
– Notholmen är det bästa tipset. 
Där kan man bada och fika och 
det är lätt att ta sig dit genom att 
gå, cykla eller åka buss.

Lasse Andersson, Bollmora
– Känn efter vad du själv vill 
göra! Det finns mer att göra än 
vad man tror. Allt från att ströva i 
fina naturområden till att hänga 
med barnen i lekparken.

Nicole Lagerkvist, Brevik
– Alby är mitt tips. Där kan man 
både bada och ha grillkvällar.

?Vilket är ditt 
bästa sommartips 

i Tyresö?

Foto: Kaijsa Keusch

Vad händer med Tyresö gymnasium?
skoLA Tyresö gymnasium 
behöver förnyas, såväl själva 
skolbyggnaden och skolans profil 
– alltså både skalet och innehål-
let. Med den konkurrens som nu 
finns mellan gymnasieskolorna 
i stockholmsregionen har alla 
inblandade – både politiker och 
personal, lärare och elever – varit 
överens om att en kraftfull sats-
ning måste göras om skolan ska 
överleva.

– Vi har sedan 2010 envist drivit 
frågan om ett nytt Campus Tyresö 
som innehåller såväl gymnasiet, 
C3L, högskoleutbildningar och 
näringslivs- och arbetsmark-
nadskontakter ska etableras i vår 
kommun, säger Kristjan Vaigur, 
gruppledare för socialdemokra-
terna i gymnasie- och arbetsmark-
nadsnämnden. Vi har med tiden 
fått bra respons på vår vision 
och också fått gehör för att det är 
bråttom med att få fram resultat 
i utvecklingsarbetet med vårt nya 
gymnasium.

Vilsen start 2011
Processen startade 2011 och i 
januari 2012 gav kommunstyrel-
sen ett uppdrag till sin beredning 
och till gymnasie- och arbets-
marknadsnämndens presidium 
att hösten 2012 presentera en för-
studie om innehåll och läge för ett 
nytt gymnasium, inklusive beräk-
ningar vad detta skulle kosta.

Av någon anledning blev det 
ingen gemensam förstudie och 
nämndens presidium presentera-

de i stället en egen rapport, utan 
medverkan från kommunstyrel-
sens beredning.

egna rapporter 2012
Under tiden genomförde nämn-
den och Utvecklingsförvaltning-
en på gymnasiet ett inre utveck-
lingsarbete på gymnasiet, med en 
rad gedigna och bra rapporter och 
analyser beträffande framtidens 
gymnasium i Tyresö.

Färdigt förslag till oktober 
2013?
I oktober 2012 genomförde kom-
munledningen en workshop där 
det blev en enig uppslutning av 
politiker och tjänstemän kring 
tidplanen, som innebar att ett fär-

digt förslag skulle läggas fram ett 
år senare, alltså i oktober 2013.

I december 2012 beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommun-
direktören i uppdrag att via ett 
projektarbete ta fram underlag till 
detta beslut om framtidens gymna-
sium i Tyresö. Projektet tilldelades 
en budget på en miljon men kom 
inte igång förrän i slutet av april, 
efter kraftig kritik från nämndens 
presidium beträffande det lång-
samma tempot i uppdraget.

enigheten som sprack
Ungefär samtidigt lyckades mode-
raterna också spräcka den tidi-
gare eniga uppfattningen att ett 
heltäckande underlag till beslut 
om Tyresö gymnasium skulle tas 

fram och att det skulle innehålla 
en förutsättningslös analys av 
både läget och profilen.

I ett kort uttalande i Mitt i 
Tyresö konstaterade kommunsty-
relsens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl att moderaternas uppfatt-
ning är att gymnasiet ska flyttas 
till ett läge närmare centrum.

– Det är häpnadsväckande att 
moderaterna helt tycks strunta i 
det förarbete som alla varit eniga 
om, konstaterar socialdemo-
kraternas oppositionsråd Anita 
Mattsson. Vi måste kunna ta kloka 
beslut med hjälp av en grundlig 
analys av olika tänkbara alterna-
tiv, men moderaterna tycks ha sva-
ren klara utan att ha sett tillstym-
melse till utredning eller analys.

Vad händer nu?
– Efter den kostnadsfördyring 
och de konstiga beslutsvägar som 
vi sett kring nya Nyboda skola vill 
vi inte uppleva samma sak igen 
beträffande vårt nya gymnasium, 
konstaterar Anita Mattsson. Vi vill 
från oppositionens sida definitivt 
inte ta ställning utan att först ha 
ett stabilt underlag om olika alter-
nativa lösningar.

– Hoppas att de övriga allians-
partierna nu resonerar lite klo-
kare än moderaterna och avvak-
tar projektrapporten som nu ska 
komma i början av 2014. Om inte, 
så är de alla tillsammans ute på 
samma tunna is där de hamnade 
när det gäller besluten kring byg-
gandet av Nyboda skola.

ooo

Ska Tyresö gymnasium renoveras eller omlokaliseras? Foto: Gunnar Frisell

Skolan kliver 
ur aulan
LokAL Aulan på Tyresö gymna-
sium har en osäker framtid.

Anledningen är att hyressätt-
ningen gör att skolan inte har råd 
att använda sig av aulan, utan får 
säga upp den delen av kontraktet 
med Tyresö kommun. Detta har 
fått oppositionsrådet Anita Matts-
son (S) att reagera

– När jag gick på skolan fanns 
inte någon aula. Det stod högt upp 
på önskelistan bland både elever 
och lärare. Och nu när det finns 
en aula så ska man inte ha råd att 
använda den. Det är ju oseriöst att 
hantera investeringar på det sättet.

dela på kostnaden
Vad som skulle hjälpa upp situa-
tionen är om det tillkommer 
ytterligare hyresgäster som delar 
på kostnaden. Ett exempel som 
nämnts är att kommunfullmäk-
tige skulle kunna ha sina sam-
manträden där, då kommunen har 
sagt upp hyresavtalet vid Masten, 
där sammanträdena hålls för när-
varande.

ser ett mönster
Men gymnasiets aula är inte det 
troliga alternativet, då även andra 
platser diskuteras.

– Jag ser tyvärr ett mönster, 
säger Anita Mattsson. Modera-
terna har beslutat sig för att flytta 
gymnasiet härifrån, och under 
tiden motarbetar de skolan på 
flera sätt för att lättare kunna 
driva igenom förslaget.

ooo

Köpte förskolorna för 145 000 – gjorde 
vinst på 1 450 000 bara under 2012
ReA 2007 avknoppades verk-
samheten vid tre kommunala 
förskolor. stenkulan, Paletten 
och Trollsländan såldes till det 
privata bolaget M3P. Förskolorna 
som nu omsätter 27 miljoner per 
år och 2012 gjorde en vinst på 
närmare 1,5 miljoner kronor sål-
des 2007 för 145 000 kronor. 
 Ansvarig för reglerna var kom-
munstyrelsen där nuvarande 
ordföranden Fredrik saweståhl 
(M) var en av de som fattade 
beslutet.

Nyligen fattade skatteverket 
beslutet att Stockholm stad blev 
skyldiga att betala extra skatt för 
att ha avknoppat verksamheter 
till underpris. Tyresö kommun är 
ännu, vad Tyresö Nyheter känner 
till, inte föremål för granskning – 
men eftersom Tyresö har agerat 
på samma sätt som Stockholm 
kan även vår kommun bli skyldig 
att betala mer skatt.

olaglig metod
Det var barn- och utbildnings-
nämnden som i april 2007 fattade 
beslutet om att sälja ut tre större 
förskolor i kommunen för 145 000 
kronor. Det var en summa som 
grundade sig på värdet för inven-
tarierna och det var en metod som 
var vanlig i moderatstyrda kom-
muner vid denna tidpunkt. Senare 
har en rättslig prövning visat att 
metoden är olaglig eftersom den 
gynnar enskilda företag. Därför 
har avknoppningar upphört i fler-
talet kommuner. I Tyresö gäller 

dock fortfarande samma regel-
verk som 2007 vilket fortfarande 
möjliggör avknoppningar.

(s) vill begränsa vinsterna
Den senaste tiden har frågan om 
vinster i välfärden diskuterats 
politiskt. Socialdemokraterna i 
Tyresö har velat begränsa vinster-
na medan de lokala moderaterna 
avfärdat alla sådana förslag som 
ett sätt att begränsa valfriheten. 

Att nu en av de privatiserade 
verksamheterna de senaste verk-
samhetsåren gått med 3,3 miljo-
ner i vinst samtidigt som kom-
munen sålt verksamheten för en 
tiondel av en årlig vinst kan kan-
tra debatten. 

Borde ändra sina regler
Socialdemokraternas opposi-
tionsråd, Anita Mattsson tycker 
kommunen borde ändra sina reg-
ler:

– När kommunen säljer en 
verksamhet för 145 000 som bara 
något år senare ger vinst på 10 
gånger det beloppet under ett 
enda år så är det inte att vara 
ansvarig med kommunens eko-
nomi.

Högre krav
– Nu måste kommunen skärpa 
upp kvalitetskraven så att vinster 
aldrig kan skapas på bekostnad 
av kvaliteten i verksamheten.

ooo

Anita Mattsson (S) vill att kommunen skärper kvalitetskraven. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
Gravfältet.

 4.  näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
näsbyvägens udde.

oBseRVeRA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad-
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett 
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Badstigen – ett riktigt klipp!

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© tyresö KoMMun

Välkommen i naturen
i sverige har alla rätt att vara i naturen. vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på maj, 
början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. För-
hoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra 
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golf-
banan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga 
vid Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmat-
tan. Vad vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. 
Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommar-
firande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella 
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu 
sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

1

23

Sport/fritid
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Här finns baden
 1. Gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. öringehamnsvägen 1
13. öringehamnsvägen 7–25

14. sandholmen naturreservat
15. stränderna runt dyviksudd
16. Ällmorav. 110–dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. noretvägen 41–43, 41–62
23. noretvägen 40–42
24. ugglevägen 32–tonstigen 2
25. sparrvägen 14–ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

oBseRVeRA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© tyresö KoMMun

Välkommen i naturen
i sverige har alla rätt att vara i naturen. vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BadFoto: Gunnar Frisell
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www.tyreso.se/se-och-gora
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En revymässa 
för alla med 
mogna öron

Text & idé: 
  Sven Lionell
   Musikalisk ledning: 
      Kina Sellergren

Premiär 
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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!

�K�o�m� �i�n� �o�c�h� �h�ä�m�t�a� �D�i�n� 
�c�a�t�e�r�i�n�g�m�e�n�y�,� �e�l�l�e�r� �h�ä�m�t�a� 
�d�e�n� �p�å� �v�å�r� �h�e�m�s�i�d�a�.
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FoTBoLL söndagens match i 
damallsvenskan på Tyresövallen 
blev en riktig målfest – Tyresö 
FF kunde avsluta målfyrverkeriet 
med att på tilläggstid få till ett 
tvåsiffrigt resultat, 10–2 mot 
gästande sunnanå från skel-
lefteå.

Det började bra med ledning 3–0 
efter en halvtimmes spel. Men 
sedan gjorde Sunnanå två snabba 
mål och Tyresös ledning hade 
krympt till uddamålet. I slutet av 
första halvlek fick Sunnanås Cary 
Hawkins rött kort efter att ha fällt 
Marta och den påföljande straffen 
satte Marta utan problem.

spel mot ett mål
Andra halvlek blev i stort sett spel 
mot ett mål. Tyresö dominerade 
och satte sammanlagt sex mål 
varav Christen Press stod för hälf-
ten av målen. Det var riktigt bra 
spel från Tyresö mot ett uppgivet 
Sunnanå i en match där spänning-
en mot slutet bestod i att se om 
Tyresö skulle få till ett tvåsiffrigt 
resultat. 

Förutom de tio målen kan även 
noteras att Tyresö hade tre skott i 
målramen.

Press toppar skytteligan
887 åskådare kunde konstatera 
att Christen Press satte totalt fyra 
mål och toppar därmed skytteli-
gan med sju fullträffar. Jennifer 

Hermoso kom upp till tre mål och 
Marta två mål, varav ett på straff.

kommande matcher
Nästa match är mot Jitex borta 
25 maj och därefter väntar hem-
mamatch mot KIF Örebro den 29 
maj.

ooo

Målskott. Foto: Gunnar Frisell

Ett gäng med go är på gång. Foto: Gunnar Frisell

Sport/fritid

Adress: Byggnation:
Axel Wennergrens v 18 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Marknadsgränd 2 Bygglov för tillfällig åtgärd för etablering av byggbodar vid VA-arbete
Myggdalsvägen 70 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
granitvägen 27A Tidsbegränsat bygglov för anordnande av byggbodar under stambyte
skälsätravägen 19 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Vinkelvägen 18 Rivningslov för rivning av fritidshus
dalvägen 5 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Triangelvägen 31 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Mörtvägen 21 ändring av beviljat bygglov B §826 2012-10-31

slumnäsvägen 28 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av tre  
befintliga hus samt fasadändring av komplementbyggnad

ängsvägen 49 Marklov för anordnande av pool
skogsvägen 8 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Nytorpsvägen 4 Rivningslov för rivning av fritidshus
Bollmoravägen 28 C Bygglov för nybyggnad av transfor-

matorstation
Åvavägen 70  Bygglov för nybyggnad av transfor-

matorstation
Breviksvägen 188 B    Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus och garage samt pool

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: lennart jönsson 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

Målfest på Tyresövallen

TRyggHeT genom ett ideellt 
engagemang skänker de trygg-
het på våra gator och torg. 
Nattvandrarna är med sina röda 
jackor ett välkänt inslag i Tyresö.

– Vi var tio som skulle ut denna 
kväll, säger Lena Hedström. Kväl-
lar som Valborg har vi även en bil 
som åker runt och där finns också 
en akutvårdare.

Vandringen började i runt Tyre-
sö centrum. Två grupper cirkule-
rade i områdena till fots. 

– I och med att det var lugnt i 
centrumområdet så planerade vi 

om så att det blev tre bilar som 
åker runt i kommunen, säger 
Lena Hedström. Vi täcker av 
bland annat Fornudden, Skrubba, 
Alby och Barnsjön.

McDonalds bjuder på mat. 
Grupperna träffas senare på Sta-
toil som bjuder på fika. 

– Vi går igenom områden ytter-
ligare en gång och kan konstatera 
att det är nästan bara vi vandrare 
ute, säger Lena Hedström.

Kvällen avslutas cirka 01.00 
och nattvandrarna konstaterar 
att det har varit en lugn Valborg.

ooo

Trygghet i röda jackor
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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

Kulturskolans vårföreställning:

Mareritt på Forellscenen

KuLtur/NöJe

Gitarr, cello och dans i skön harmoni. Foto: Gunnar Frisell

koNsT Musik, dans, teater eller 
bild på fritiden ägnar sig mer än 
900 barn och ungdomar i Tyresö 
åt.

De är mellan 5 och 19 år och har 
30 lärare, både pedagoger och 
artister. De håller mest till i egna 
lokaler i kulturcentrum Kvarnhju-
let, nära Tyresö centrum.

I sång- och instrumentalun-
dervisningen får eleverna lära sig 

sjunga eller spela ett instrument. 
Det finns sång och ett tjugotal 
olika instrument att välja mellan. 
Kulturskolan har dock endast 
resurser för ett instrument eller 
sångundervisning per elev.

Kötiderna är mindre än ett 
halvår utom på de mest populära 
kurserna. Gitarr, elgitarr, elbas, 
piano/keyboard och sång har 
kötid på ett halvt till två år.

Danseleverna ordnade en egen 

vårshow på Forellscenen kallad 
Mareritt (mardröm på norska). 
Det var mycket mörker och spän-
nande siluettdans. Föreställning-
en innehöll en showgrupp, street-
dance, jazzdans, balett, modern 
och nutida dans plus sång, gitarr 
och cello.

Det är fantastiskt vad våra barn 
och ungdomar i Tyresö kan åstad-
komma med lämplig hjälp!

ooo

Avgifter höjs retroaktivt:

Dyrare att sjunga och 
spela i Kulturskolan
AVgiFT Moderaterna väljer ännu 
en gång att höja avgifter. den här 
gången är det kulturskolans tur.

Utan att göra en konsekvensana-
lys av dess påverkan på barn och 
unga som går på olika aktiviteter 
inom Kulturskolan, föreslår den 
moderatledda majoriteteten att 
höja avgifterna för kulturskolan 
retroaktivt genom en indexreg-
lering. Socialdemokrater röstade 
nej till förslaget som presentera-
des på kultur- och fritidsnämn-
dens sammanträde den 18 febru-
ari 2013.

– Att taxor och avgifter ska följa 
konsumentprisindex (KPI) är helt 
normalt, men att höja retroaktivt 
kan vi inte se som något annat än 
ett kamouflerat sätt att höja avgif-
ten för Kulturskolan. Det handlar 
inte om några större extra intäk-
ter för kommunen, eftersom det 
blir 87 599 kronor extra för år 
2013. Det står inte heller klart 
på vilket sätt dessa pengar kom-
mer att gå tillbaka till Kultursko-
lans verksamhet, menar Alfonso 
Morales, andre vice ordförande i 
Kultur- och Fritidsnämnden.

kultur kan bli för dyrt
Socialdemokraterna är starkt 
kritiska till avgiftshöjningen som 
enligt dem kan komma att inne-

bära att en del föräldrar med 
små ekonomiska marginaler blir 
tvungna att välja bort någon kul-
turaktivitet för barnen. Det kan i 
sin tur leda till att en del barn och 
unga inte ges möjlighet att utveck-
las på samma villkor som barn till 
föräldrar med stark ekonomi.

– Antalet barn och unga vars 
föräldrar är arbetslösa, utförsäk-
rade och är i behov av försörj-
ningsstöd eller lever på gränser 
till existensminimum har ökat i 
Tyresö kommun under de senaste 
åren. Man ska inte heller glömma 
de många ensamstående föräld-
rar, oftast mammor, som vänder 
på varenda krona för att kunna 
skicka barnen till viktiga kultu-
rella aktiviteter såsom att lära sig 
spela gitarr, dansa, spela teater, 
sjunga i kör eller något annat, 
menar Alfonso Morales.

ooo

Alfonso Morales (S).
 Foto: Gunnar Frisell
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tyreSö ruNt

Öppet: Vard 10–18, lö–sö 10–16. Vendelsöv. 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

99:-

Thuja Brabant
80–100 cm

Årets perenn  
Daglilja Hemerocallis

Han medger blygsamt att han kan-
ske har haft ett visst inflytande i 
Tyresö, vilket inte är någon över-
drift.

– Jag har nog varit med om det 
mesta. Jag är i alla fall en av de få 
som har varit med om att bygga 
två simhallar. I samma kommun, 
säger Tyresö kommuns samhälls-
byggnadschef Åke Skoglund och 
skrattar.

Åke Skoglund har nämligen job-
bat i kommunen i över 40 år. Han 
började på byggnadskontoret 
1971 som så kallad utsättare och 
mätare och fick vara med om att 
sätta ut hus och vägar i Krusboda. 
Det var det stora projektet på den 
tiden. Åkes första arbetsplats var 
en byggfutt i skogen. Sedan blev 
han servicechef och jobbar sedan 
många år i ”Vita huset” i Tyresö 
centrum.

– Vi byggde bland annat en ny 
brandstation och centralköket på 
70-talet. Det var stort då. Sedan 
blev jag teknisk chef på den tiden 
vi hade ett tekniskt kontor i kom-
munen.

Numera är Åke Skoglund chef för 
den övergripande samhällsbygg-
nadsförvaltningen.

Det som förut hette stads-
byggnadskontoret och tekniska 
kontor har man slagit ihop. Förut 
ansvarade han för gator, park, va-
verk, renhållningsverk och kom-
munens fastigheter.

– Nu ligger fastigheter i en 
annan förvaltning. Istället har vi 
fått exploateringsfrågorna, plan-
frågor och bygglov tillförda till 
oss, berättar Åke.

De två stora utmaningarna idag 
är omvandlingsområdet i östra 
Tyresö och hela den pågående 
centrumutbyggnaden.

– Ja, Tyresö växer! Vi planerar 
för över 2 800 lägenheter de när-
maste 9–10 åren. Det är ju 300 
bostäder om året vilket är dub-
belt så mycket som tidigare. Inte 
sedan 70-talet har det byggts lika 
mycket som nu, menar Åke.

Överallt i Tyresö ser man bygg-
kranar. Åke skrattar

– Ja, nu ska det upp många kra-
nar. Kranar är mitt livselixir!

Han tror att de flesta tyresöbor 
tycker om att det händer något.

– Ja, det är väldigt få som man 
hör kritisera höghuset i centrum. 
De flesta verkar vara positiva. 
Man är också positiv till den infra-
struktur man börjat skapat i cen-
trum med den nya vägen in från 
Tyresövägen och rondellen. Man 
kommer ju åt nu på ett annat sätt.

Just nu håller man på att ordna 
till Tyresövägen fram till den nya 
Simhallen. Man fortsätter med 
vägbygget och tar ner hastighe-
ten till 50 km i timmen, bibehåller 
tvåfiligt, tar bort vägrenarna och 
gör att det blir lite mer en stadslik-
nande entrégata till kommunen.

– Vi hann inte färdigt innan 
snön kom i vintras. Det kom så 
mycket snö. Det hade vi inte med 
i vår planering. Nu ska vi snart få 
klart gång- och cykelvägen mellan 
golfbanan och Tyresövägen, säger 
Åke.

I samarbetet med Nacka och 
Stockholm jobbar man även med 
de regionala cykelstråken så att 

tyresöborna ska kunna cykla till 
Stockholm och de andra grann-
kommunerna.

– Ja, man ska kunna cykla 
Skrubba malmväg fram igenom 
tunneln, förbi Älta och Flaten in 
till stan, respektive förbi Älta mot 
andra hållet genom Hellasgården 
i Nacka. Det hoppas jag att vi får 
till under den här säsongen redan, 
menar Åke.

På frågan om hur vi ska få bort 
köerna på Tyresövägen svarar 
Åke:

– Vi måste försöka ändra sko-
lornas starttider, vilket vi fram-
gångsrikt har jobbat med tillsam-
mans med skolpersonalen. Samti-
digt bygger vi även ut gång- och 
cykelvägar. Vi vill få personalen 
på skolor och förskolor att använ-
da andra färdmedel än bilar vilket 
blir bättre för infartsparkeringar-
na och miljön. Sedan kan vi även 
göra ett tredje körfält. Men innan 
dess måste man bygga in alla 
busshållsplatser så att bussarna 
inte sticker ut ändan mitt i gatan.

Åke Skoglund tycker att Tyresö är 
den bästa bostadskommunen.

– Ja, i Tyresö är det nära till allt! 
Men vi måsta naturligtvis anpassa 
oss efter omvärlden och omgiv-
ningarna. Just nu sker den största 
inflyttningen i Stockholmsre-
gionen någonsin och då måste ju 
också Tyresö vara med och bidra.

Åke Skoglund gillar verkligen 
sitt jobb.

– Det finns nog inget som kan 
vara roligare än att få vara med 
om att utveckla en kommun!

ooo

Åke skoglund
Titel: samhällsbyggnadschef
Ålder: 61
Tyresöbo sedan 1955.
Civilstånd: gift, vuxet barn
intressen: Båtar, golf, resor
Bor på Brevikshalvön

TYRESÖFISKE

Tyresö Fiskevårdsförening 
inbjuder allmänheten till strömmingsfiske 

Var fiskar vi: Vid Lura ström.
Kostnad: 50 kr per person.

När: Första fisket: sön den 2 juni, anmälan senast 31 maj.
Andra fisket: sön den 9 juni, anmälan senast 7 juni.

Fika: Vi håller med korv & bröd (dricka medtages själv).
Tid: Kl.10–14 beror på väder, vind och tillgången på fisk.

Träffpunkt: Vid tomten på Sparvvägen 2.
Anmälan till: tyresofiske@yahoo.se

Först till kvarn. Vi bokar båtarna. Och 
flytväst tar ni självklart med er själva. 

Vi håller med fiskeutrustning
Vid frågor hör av er till undertecknad.

Med vänliga Fiskehälsningar. 
Sportfiskesektionen i Tfvf

Dicke 070-533 66 66
Börje 070-782 32 77

Åke Skoglund chef för den övergripande samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 Foto: Gunnar Frisell

För Tyresös utveckling i över 40 år
Åke Skoglund växte upp på 50-talet när Tyresö mest var 
skog och fritidshus. Det fanns nog ingen som förstod att 
den grabb som spelade fotboll med bland annat Ronnie 
Hellström mellan husen på Sikvägen, skulle bli en av de 
viktigaste personerna och påverka nästan hela utveckling-
en av Tyresö i modern tid.
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KuLtur/NöJe

pågång
deT HäNdeR i TyResö

Religion, ekonomi, Lions, Tuff m m på 91,4 

– Allt flera gör radio!

Det handlar om Åke Sandin, som 
själv kallar sig ”radiot”. Men på 
sistone gläds han åt att många 
andra blivit aktiva som radioma-
kare och säger:

– Fantastiskt roligt allt flera gör 
radio. Leif Bratt gör serier med 
ekonomer och företrädare för 
olika religiösa samfund. Chris-
tina Melzén och Ann Sandin-Lind-
gren med olika politiska åsikter 
speglar debatterna i fullmäktige. 
”Radiogruppens” Björn Malm-
berg, Anita Jonsson och Jerker 
Pettersson spelar in program om 
alltifrån fåglar och bilar till brott 
och straff. Föreningsaktiva som 
Gunnel Agrell-Lundgren (Seni-
orNet) och Peter Dicke (Fiske-
vårdsföreningen) berättar om 
sina föreningar. Och Terje Engh 
är inte bara ankare bland radi-
ons ”snusketörer” utan gör egna 
intervjuer. Allt detta tack vare att 
närradions duktiga styrelse lånar 
ut MP3-spelare till hugade radio-
makare.

Jenny Lindström hörs från 26 maj 
på 91,4.

Leif Bratt, flitig radiomakare på  
www.tyresoradion.se.

Ronny Woiski hörs från 2 juni på 
Tyresöradion.

12/5–2/6
Bengt r. Persson:småland, 
statistik,byggnads,tanzania, 
laos,buddhism, 
Palestina,tyresövänne

tyresös ekonomichef dan näsman: 
vår ekonomi, skatter, framtida 
utveckling, hållbarhet eller kris.

samuel jonsson, pingstpastor i 
tyresö: skillnader mellan olika fri-
kyrkor, synen på svenska kyrkan.

radiogruppens Björn Malmberg, 
anita jonsson: Flyttfåglar nu tillba-
ka, tranorna på hornborgasjön.

19/5–9/6
ann sandin-l (s) o christina Melzén 
(FP): Kommunfullm. med anders 
erixon (v), Mats lindblom (FP).

iréne hededal, carina hedberg: Kul-
turskolans olika aktiviteter, musik. 
Kulturskolans dag 1 juni.

tyresös budgetchef, anders elfving: 
råda politiker hur fördela pengar 
mellan olika verksamheter.

eva Friman, ekologisk ekonom: 
alternativ syn, hållbarhet, naturens 
villkor, framtida generationer.

Kulturskolans Carina Hedberg och Iréne Hededal hörs till 9 juni.

Programmen den  
närmaste tiden:

5/5–26/5
christine Mühlbach: dresdens för-
intelse o sevärdheter, ddr, muren, 
hovkapellet, att spela harpa.

KG lindeberg,holger svensson, 
Göran stenberg: välgörenhet, lions 
trollbäckendagar 24–26 maj.

sylvia ljungdahl, ”Årets ledare”, 
ordf. i tuff o Kvinnojouren. utsatta 
kvinnor, tuffs många aktiviteter.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (1340-41):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

vernisaGe
anna Myhrman ställer ut måleri 
i tyresö konsthall på biblioteket 
i tyresö centrum. utställningen 
startar den 25/5 och pågår till den 
24/8. arrangör tyresö kommun.

soMMarKollo 
sommarkollo 2013 på alby frilufts-
gård för dig som är 10 år och äldre. 
detta år kommer det att erbjudas 
lite mer aktiviteter inriktade på 
friluftsliv. arrangör: tyresö fritids-
gårdar. 
Mer information på tyresö.se

vÅrKonsert
tyresö musikklassers vårkonsert. 
27/5 kl 19–21 i eric ericssonhallen 
på skeppsholmen. Biljetter i nyboda 
skolas kafeteria. vuxna 150 kr, barn 
60 kr. arrangör: tyresö musikklas-
sers förening.

BÄversPaninG
den 31/5 kl 19–21 vid Kolardam-
marna. Bäverkännaren Peter Berg-
qvist visar och berättar om bävrar-
nas liv. Medtag gärna fika (termos 
i strumpa), prasselfria kläder samt 
kikare. 
samling på parkeringen vid Fårdala 
ridskola. 
arrangör: naturskyddsföreningen i 
tyresö

vÄxtMarKnad
lördagen 1/6 kl 10–12 vid el-tjänst 
i trollbäcken. tyresö trädgårdssäll-
skap har växtmarknad vid el-tjänst i 
trollbäcken. Perenner, sommarblom-
mor och grönsaksplantor kan köpas 
för 10–20 kronor/styck (gratis för 
medlemmar – ta med medlemskor-
tet!). välkomna att ta en fika, disku-
tera trädgård med likasinnade, testa 
dina kunskaper på en tipsrunda och 
vinna fina priser i lotteriet. 
arrangör: tyresö trädgårdssällskap

KultursKolans daG
lördagen 1/6 kl 12–16. Musik, 
dans, teater och bild med Kultursko-
lans elever och lärare. Massor av 
happenings utlovas! se trollkarlen 
seth engström. i abellis teaterbuss 
visas dockspelet ”den förtrollade 
sparven”. 
Plats: tyresö centrum, utescenen 
vid Forellen, Bollmora torg, tyresö 
bibliotek 
arrangör: tyresö kommun

annons@tyresonyheter.nu

NäRRAdioN Han har på frivilligbasis jobbat med Tyresöradion var-
enda vecka i 28 år. Ungefär 5 000 program har det blivit på 91,4 MHz 
och numera också på www.tyresöradion.se. Tyresöbor av olika sorter 
och alla åldrar har givits en röst i den medieskugga från stockholm, 
som Tyresö befinner sig i.

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!

Om du saknar snön

Snösmältningen i Sofieberg pågår för fullt. Fotbollsplanens 3–4 meter 
höga snöhögar har krympt ihop och snart kan kommunen göra rent så att 
fotbollsplanen går att leka på igen. Foto: Gunnar Frisell

26/5–16/6
lilian nordfeldt, Kjell nilsson, Birgit-
ta rova: sikv. 50 år, starten, stam-
byte, in-, ut-återflyttning, firar 6/6.

lars Pettersson, chef på organisa-
tionen Famna för vård och omsorg 
utan vinst, social ekonomi.

jenny lindström: hud & spa, fören-
ingen tilia, stöd för unga med ano-
rexi, ångest o andra problem.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (1341-42):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

2/6–23/6
ronny Woisk, civ.ekon. och slavätt-
ling: surinam, holland, Mallorca, 
boken ”Kameleonterna”, Musik.

ingrid nilsson: Mormonkyrkan och 
dess syn på tillvaron och skillnader 
från andra kristna samfund.

Markus larsson, nationalekonom: 
andra ord för ekonomiska begrepp 
än de vanliga får vi lära oss.

nina Brogärd, terje engh, anders 
Gullberg, Åke sandin: historier, 
limerickar och vilt glammande.

TeATeR Tyresö Teaterförening 
”Årets förening i Tyresö 2012” 
har under många år framfört 
sommarspel  på Tyresö slott. 

Tyresöspelet i åtta uppsättningar 
och Hemsöborna fem gånger, 
senast 2012. Årets satsning blir 
i det mindre formatet, men med 
samma höga ambitioner. Det hela 
kommer att gå av stapeln i höst, 
med tolv föreställningar i oktober.

Det blir ett spektakel i en akt 
med rubriken ”UnderLivet – en 
revymässa för mogna öron” Titeln 

låter antyda att det inte blir en 
revy av det vanliga slaget. Kanske 
med en viss undermening. Dock 
utan ekivoka inslag. Tyresöinsla-
gen är många, såväl i gången tid 
som i nutid. Några kommentarer 
till företeelser utanför Tyresö är 
också att vänta.

Författare är Sven Lionell som 
skrivit Tyresöspelet och andra 
revy- och sångtexter.  

Kina Sellergren är musikans-
varig och står för instudering och 
delvis ny musik.

ooo

Tyresö Teaterföring byter årstid
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Rätta lösningen på kryss nr 3, 2013.
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kryss nr 4  
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  
20 augusti 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2013
1:a: Kerstin Norell, Stensötegången.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Solweig Palbring, Långsjövägen.
Birgit Hellgren-Johnsson,  
Granbacksvägen.

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 4” 
och skicka 
senast den  
20 augusti 2013 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

lösning till bildgåta nr 3

Bilden var från Vissvass, 
den enda bevarade bymiljön 
i Tyresö. Trots att bonings-
husen har undergått en del 
förändringar under 1900-
talet är Vissvass som helhet 
enhetlig och tillsammans 
med det omgivande orörda 
kulturlandskapet ett fint 
exempel på en bymiljö vid 
skärgårdskusten.

Ingen lyckades skicka in 
det rätta svaret.

Foto: Gunnar Frisell

Insamlingsgala Elikia Na Biso
Tyresö Nyheter kunde i förra numret berätta om Miza 
Landström från Trollbäcken, som leder ett insamlingspro-
jekt för förskola och skola i Kongo. Hon arrangerade den 
11 maj med stöd från ett antal sponsorer en insamlingsgala 
i Tyresö gymnasiums matsal med bland andra artisterna 
Mohombi, Mary N’diaye och Erik Linder. För inträdesbiljet-
ten, som kostade 250 kronor bjöds man dessutom på god 
kongolesisk buffémat.

Galan fyllde matsalen med förväntansfyllda tyresöbor, 
som fick uppleva en musikkonsert, som med en professio-
nell inramning ljud- och ljusmässigt gav något utöver det 
vanliga. Miza Landström, som är dotter till en kongolesisk 
kung hade bjudit in sin familj och fadern kung Rigobert 
Moupondu var närvarande och höll ett engagerande tal. 

Totalt fick man in nära 30 000 kronor, som kommer att gå 
till funktionshindrade barn i Kongo.

Här är Mohombi, Erik  
Linder, Eric Amarillo och  
Michael Feiner & Caisa

Vårkonsert i Trollbäckens kyrka
MUsik den 6 maj bjöd 
några av kulturskolans 
elever på sina färdigheter 
vid en vårkonsert i Troll-
bäckens kyrka.

I den vackra kyrkosalen 
bjöd eleverna på instru-
mentalmusik inför ett tret-
tiotal åskådare.

Publiken njöt av blan-
dade klassiska stycken och 
visor i ljuset av den insilade 
kvällssolen.
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William Bigert, flöjt, och Sofia Bigert, piano, spelade Ave Maria av Bach. Foto: lennart jönsson
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Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C 

Servering och avhämtning

Pizzor
Kebab med ris 

Lasagne
Kebab med bröd

Sallader
Kebab m. pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppettider:

Må–lö 11–22. Sö 12–22

TROLLBÄCKEN
DIN BUTIK NÄR DET GÄLLER

FÄRG, TAPETER, GOLV OCH TyGER
VENDELsöV. 47 • TROLLBÄCKENs C • TEL. 712 76 10

colorama.se

KULTURSTIPENDIUM
från Lions Club Trollbäcken
Lions Club Trollbäcken har i många år haft nöjet att dela 
ut ett årligt kulturstipendium till någon aktiv musiker eller 
kulturaktivist i Tyresö. 

Stipendiet är på 10 000 kr
Ansökan med information och lite bakgrund om Dig (Han 
eller Hon) skall vara Lions Club Trollbäcken, c/o Gunnar 
Nyman, Axel Wennergrens väg 4, 135 39 Tyresö, 
tillhanda senast 2013 06 15.
 
Lions Club Trollbäcken • www.lionstrollbacken.se

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

» Husets Planka 119:-
» Angusbiff 139:-
» Filé Oscar 119:-
» Smörstekt gösfilé 119:-

Vendelsövägen 89
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Elcyklar i dansk kvalité
Promovec FlickR
En full-utrustad elcykel  
med 3 växlar och upp  
till 45 km räckvidd.
Laddas på 4–6 timmar.  
Finns i färgerna svart och vit. Pris 11 995:-

TROLLBÄCKSDAGARNA 
24–26 maj i Fornuddsparken

Prylar till loppisen? Ring Peter 070-939 54 00,  
Göran 070-678 96 45 eller Karl-Magnus 070-586 68 93

»  Cirkus WiCtoria föreställning lördag kl.16.00. Biljetter 150:- hos 
Hemköp Trollbäckens Centrum och Alléplans Spel & Tobak.
»  Berglunds tivoli fredag 16.00–21.00, lördag 

10.00–21.00, söndag 11.00–17.00. 
» lions loppis i Scoutstugan lördag 10.00–14.00.
» ponnyridning och ansiktsmålning för barn.
» lionskluBBen aurora säljer kaffe.
» röda korset säljer lotter och barnkläder. 
»  Hanvikens sk presenterar sin verksamhet samt 

 säljer sockervadd och popcorn.

Arrangör: Lions Club Trollbäcken    www.lionstrollbacken.se

De senaste åren har Lions Club 
Trollbäcken delat ut mellan 

140 000:- och 200 000:- per år  
till behövande och i form av 
 stipendier inom Ledarskap,  

Kultur och Miljö.

Lions Loppis • Cirkus • Tivoli

Kuponginlösen

Veckohyra på film

10 % rabatt vid 

köp av 1 kg godis

Vintervägen 2, tel. 798 42 50
www.godissvampen.se
Gilla oss på Facebook

Vard 10–18, lör 10–16, sön 12-16  www.holmgrens.eu
Vendelsövägen 17, Tyresö.  08-712 35 95

Säsongens 
utemöbler är 

här!
Välkommen


