
NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Oro efter konkurs 
n Det nyligen konkursade demens
boendet Ängsgården var innan det 
privatiserades det bästa äldre
boendet i kommunen enligt bru
karna. Det gjordes aldrig någon 
risk och konsekvensanalys innan 

konkurrensutsättningen. Den bor
gerliga kommunledningen tyckte 
inte det behövdes. 14 av de 26 
anställda valde att inte gå över till 
den nya arbetsgivaren. Den tidiga
re tryggheten förbyttes i otrygghet 

och konkursen gör självklart inte 
saken bättre. Nu tar en ny privat 
aktör över driften.

Tyresö Nyheter startar i detta 
nummer en granskning av äldre
omsorgen i kommunen. Sid 3

… undrar  
inför kyrkovalet.
     Sid 2

Bollmoran …
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Ängsgården får sin tredje entreprenör på mindre är två år. Foto: Jan nilsson

Konkurs i spåret av privatisering
n När antalet privatiseringar ökar, ökar också risken att tappa 
kontrollen över både kvaliteten och de kommunala kostnaderna. 
Nu senast gick äldreboendet Ängsgården i konkurs och tidigare 
har stora bekymmer inom Caremas äldreomsorg uppdagats. 
Privat  är målet inte medlet för moderaterna. Ledare, sid 2

ojämlik vård
n Vården är inte lika för alla. Beroende på vilken vårdcentral du 
är listad på kan du få helt olika insatser. En rik vårdcentral kan 
ge bättre vård än en fattig. Ska det verkligen vara så i Sverige 
2013? Ska några tvingas välja bort den närmaste vårdcentralen 
för att få bästa vård och vem tjänar på det? Debatt, sid 4

”Tyresö saknar 
idéer om en bra 
barn- och ung-
domspolitik.”
Jannice Rockstroh, 
sid 12

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

Kritik mot 
köpstämma 
n Protesterna har varit många 
efter bostadsrättsföreningen 
Diamantens köpstämma. 
Anklagelser om fusk finns 
och kritikerna vill att en nt 
stämma ska hållas som över-
vakas av en neutral kontrol-
lant. Sid 5

snart klart
n Nyboda skolgård har 
varit en upplagsplats under 
ombyggnaden av skolbygg-
naderna. Nu är gården snart 
färdigställd. Plantering pågår 
och fotbollsplanen får konst-
gräs. Sid 6

tyresörevy
n I oktober har UnderLivet 
– En Revymässa premiär. 
Revyveteranen Sven Lionell 
bjuder på en revypyttipanna 
om Tyresö förr och nu. Sid 7

Dyr kulturskola
n Avgifterna till kulturskolan 
höjs. Med 1 120 kronor per 
termin blir Tyresös kultur-
skola en av de dyraste i lan-
det. Sid 8

trappar ner
n Efter 3 600 intervjuer för 
Tyresöradion trappar Åke 
Sandin ner. Sid 10

ny krönikör
n Pernilla Alm heter Tyresö 
Nyheters nya krönikör. Hon 
presenteras och berättar om 
sitt författarskap. Sid 11



Citatet

Tyresö är en kommun som under många år 
kombinerat förskolor, skolor och äldre-
omsorg i både kommunal och annan regi. 

Men för ett tag sedan fattade den moderatledda 
kommunledningen beslutet att mer och mer av 
verksamheterna ska konkurrensutsättas. Även 
de som invånarna är mest nöjd med och som 
drivs i kommunal regi riskerar att få en privat 
utförare. Alla nämnder har ett uppdrag att kon-
kurrensutsätta.

Det viktigaste när man upphandlar omsorgs-
verksamhet och utbildning borde väl vara att 
verksamheten ska ha en så hög kvalitet som 
möjligt. Personal ger trygghet i både skolan och 
omsorgen. Hög personaltäthet är ofta en förut-
sättning för att lyckas. Tyvärr har det inte varit 
styrande, i de många upphandlingar som gjorts 
i Tyresö kommun. Ofta är det istället det billi-
gaste anbudet som vinner.

Vid flera tillfällen när kommunen privatise-
rat verksamheter har den egna verksamheten 
inte ens fått varit med och lägga anbud. Så var 
det i fallet med äldreboendet Ängsgården. Där 
gick anbudet till den som skulle ha minst betalt. 
Tyvärr visade det sig att det billigaste budet inte 
fungerade, så verksamheten gick i konkurs. Det 
tog mindre än ett och ett halvår att förstöra den 

enhet i Tyresö kommuns omsorg som i brukarun-
dersökningar tidigare fått de högsta betygen. Nu 
kan man på kommunens hemsida läsa att kon-
kursförvaltaren hittat en ny entreprenör, som tar 
över avtalet till samma villkor som den förra.

Förr i tiden, när fattiga föräldralösa barn 
skulle placeras i fosterhem, agerade sam
hället genom auktioner. Den familj som 
bjöd minst för att ta emot barnet fick upp
draget. Det blev ett hårt och slitsamt liv 
för de placerade barnen. Nu hanterar den 
borgerliga kommunledningen tyresöbor
na på ett likartat sätt. Att de inte skäms.

Diskussionen om skola och omsorg måste 
istället börja med vilken skola vill vi att våra 
barn ska ha och vilken omsorg ska våra äldre ha 
rätt till. Vi måste också fråga oss vad vi vill att 
den gemensamma välfärd ska få kosta och hur 
ska den finansieras. Ska vi vara solidariska och 
betala den gemensamt via skatten eller ska var 
och en få betala med avgifter.

Den moderata kommunledningen i Tyresö 
verkar ganska futtig i sin analys om vad som är 
bäst för tyresöborna. Utförsäljning till varje pris 
duger inte.

ooo

Privatiseringarna av de kommunala verksamheterna i Tyresö blir fler och fler.  
Inte som ett medel att göra servicen till tyresöborna bättre utan som ett mål i 
sig. En helt orimlig hållning. I synnerhet när misslyckandena och problemen är så 
många både i Tyresö och i andra kommuner. Det borde vara utbildningens och vår-
dens innehåll och kvalitet som står i främsta rummet när man väljer vem som ska 
stå för verksamheten och inte bara pengarna.

När Tyresö kommunfullmäktige debatterade Ängsgårdens 
konkurs kom också frågan om varför det inte gjorts någon 
konsekvens- och riskanalys innan privatiseringen genomför-
des.

Andreas Jonsson (M) som är ordförande i socialnämnden 
drog medvetet eller omedvetet felaktiga slutsatser när han 
svarade. ”Visst det kunde ha stått i handlingarna vid beslutet 
att om ett företag tar över verksamheten kan det gå i konkurs. 
Men jag trodde ni kände till det utan att det står i ett papper.” 
Uppenbarligen känner Johnsson inte till vad en konsekvens- 
och riskanalys är eller så vill han inte erkänna bristerna i upp-
handlingen genom detta infantila svar. Det borde ju ha varit 
en självklarhet att göra en sådan analys. I synnerhet när han 
också refererar till en barnomsorgskonkurs för ett år sedan. 
När konkurserna duggar tät blir det mer och mer uppenbart 
att Moderaterna sätter privatiseringarna framför tyresöbor-
nas väl.

ooo
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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

 

 

Klick!
FoTo Gillar du att fota? Tävla om 
att få med din bild i Tyresö kom-
muns egen kalender som delas 
ut till alla hushåll. Färgbilder 
med motiv från Tyresö ska vara 
inskickade senast 30 september. 
Läs mer på www.tyreso.se.

ooo

Tonårsresan
ToNåR Häng med på Tonårs-
resan! Tyresö kommun tillsam-
mans med Närpolisen bjuder in 
till en busstur där du får veta mer 
om livet som ungdomar i Tyresö 
lever. Målgruppen är tonårsföräl-
drar. Turen går kvällstid: 24 sep-
tember, 2 oktober och 10 oktober.

ooo

årets företagare
RösTA Nominera årets företa-
gare! Senast den 16 september 
kan förslag skickas till tyreso@
foretagarna.se Personen ifråga 
måste äga och driva ett eget före-
tag, uppvisa god lönsamhet, vara 
en god förebild samt sakna betal-
ningsanmärkningar.

ooo

Byggbod på turné
Idé Tjänstemän i kommunen 
kommer att åka på turné i en 
rosa byggbod för att samla in 
tyresöbornas synpunkter och 
idéer inför den kommande över-
siktsplanen. Premiärvisning på 
Tyresö festivalen den 7 september 
och turnén avslutas vid kommu-
nens servicecenter under demo-
krativeckan den 15–31 oktober.

ooo

Nyheter

Från bästa äldreboendet 
till konkurs på två år
GRANsKNING det var kommu-
nens bästa äldreboende – med 
högst betyg i brukarundersök-
ningar. En plats där äldre med 
demens, och deras anhöriga, 
kunde känna trygghet i ett 
litet familjärt boende. För två 
år sedan bestämde Tyresö 
kommuns politiska ledning att 
det skulle säljas ut till lägst-
bjudande. Idag är bolaget som 
drev Ängsgården i konkurs och 
trygghet har bytts mot otrygg-
het. Tyresö Nyheter berättar idag 
bakgrunden.

I början av 2011 kommer det för-
vånande beskedet. Ängsgården, 
ett litet kommunalt äldrebo-
ende som ger dementa personer 
omsorg, ska säljas ut. Det förvå-
nar personal, boende, anhöriga 
och pensionärsorganisationer. I 
en tid när vi dagligen får oss till 
del beskrivningar om kris och 
vanvård i äldreomsorgen utgör 
nämligen Ängsgården en motvikt.

Hade det bästa betyget
Boendet som är helt specialiserat 
på personer med demens visar 
nämligen, trots den svåra upp-
giften, upp de bästa betygen när 
de boende och anhöriga får ge 
sina synpunkter. Brukarunder-
sökningen som är en del av den 
nationella kvalitetsgranskningen 
som Socialstyrelsen gör har änd-

rats mellan 2011 och 2012. Därför 
går det inte att jämföra siffrorna. 
Men klart är att Ängsgården från 
att ha legat i topp nu tappat fler 
placeringar i jämförelse med 
andra boenden. Boendet får i 
utvärderingar kritik exempelvis 
för kosten till de äldre.

Tappar kompetens
Kanske är en orsak att mer än 
hälften av personalen väljer att 
inte följa med. När den mode-
rata socialnämndsordföranden 
Andreas Jonsson, våren 2011 
meddelar att boendet ska läggas 
ut på entreprenad väljer 14 av 
26 anställda den möjlighet som 
anställda har i detta läge – att 
stanna kvar hos kommunen. Med 
dem tappas mycket av trygghet 
och kompetens.

Hur kommer det sig då att just 
det bäst fungerande boendet skul-
le privatiseras?

Det är sällan initiativet till ett 
förslag är så tydligt som i detta 
fall. Det var socialnämndens ord-
förande som utifrån direktiv från 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M) drev fram 
utförsäljningen. I förslaget från 
socialförvaltningen skriver de 
opolitiska tjänstemännen att 
”socialnämndens ordförande har 
gett förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att kon-
kurrensutsätta verksamheten”.

Ideologin styr
Att moderaterna länge, av ideo-
logiska skäl, velat se mer privat 
och mindre kommunal verksam-
het är välkänt. Ändå är det något 
nytt som händer 2011. Den gamla 
stammens moderater, under led-
ning av Berit Assarsson som var 
en försiktig general, lät tillkom-

mande nya verksamheter i kom-
munen skötas av privata företag. 
Den nya unga och mer ideologiskt 
orienterade ledningen har valt 
att angripa de redan existerande 
kommunala verksamheterna.

I fullmäktigedebatten 2011 
sade Andreas Jonsson (M) att 
han inte var orolig för att verk-
samheten skulle bli sämre. Sam-
tidigt sade han sig vara övertygad 
om att pengar skulle sparas på att 
lägga ut verksamheten.

Och om han fick fel i fråga om 
kvalitet så får han delvis rätt i 
fråga om priset.

”För billigt”
När upphandlingen är genomförd 
står det nämligen klart att ett litet, 
nytt och oprövat, företag tilldelats 
verksamheten. Priset är bra för 
kommunen. Så bra att konkurs-
förvaltaren Anders Sandberg till 
tidningen Mitt i Tyresö hävdade 
att det var ”ruskigt lågt pris och 
för billigt”. Företaget Mimosa 
erbjöd sig att ta hand om äldrebo-
endet till 200 kronor mindre per 
vårddygn än alla andra anbud. 
Hur mycket det skulle kostat i 
egen regi får vi aldrig veta efter-
som Jonsson och Saweståhl för-
bjuder att den egna verksamheten 
lägger ett bud.

När detta skrivs har det just 
blivit klart att företaget A & O 
ansvar och omsorg AB tar över 
driften till samma låga pris som 
Mimosa tidigare inte klarade sig 
på. Ett besked som knappast gör 
ovissheten och otryggheten min-
dre bland personal, boende och 
anhöriga.

Kunde konkursen undvikits? 
Ja, kanske om kommunen hade 
försökt göra en risk- och konse-
kvensanalys innan beslutet. Ofta 

gör man det vid organisationsför-
ändringar. När Tyresö kommun 
bestämde att verksamheten vid 
Ängsgården skulle få nytt ägande 
bestod analysen av tolv rader 
som förklarade att man, enligt 
den av kommunledningen beslu-
tade konkurrenspolicyn, hade i 
uppdrag att konkurrensutsätta, 
att frågan inte var särskilt princi-
piellt viktig och att verksamheten 
kunde konkurrensutsättas. Det 
räckte för att Moderaterna och 
Folkpartiet skulle köra vidare.

Bestört och ledsen
När Tyresö Nyheter publicerar 
nyheter om Ängsgården på Face-
book väljer en av de tidigare 
anställda vid boendet att ge sin 
bild:

– Blir både bestört och ledsen 
när jag läser vad som hänt med 
Ängsgården, detta lilla gruppbo-
ende som jag med mina duktiga 
kolleger var med att bygga upp till 
ett tryggt och familjärt boende för 
dementa. Detta lilla boende med 
från början 12 boende som senare 
byggdes ut till 21 där vi hade tid att 
ge en bra omsorg, vilket jag tror 
mig veta att både de boende och 
anhöriga kände. Är i dag innerligt 
tacksam över att ha gått i pension 
för att som det blivit slippa dåligt 
samvete över att inte räcka till för 
en trygg och bra omsorg.

ooo

Trygghet förbyttes mot otrygghet på Ängsgården. Foto: Gunnar Frisell

Alliansen i fullmäktige:

– Vi kommer fortsätta vår politik

TN granskar
För ett år sedan avvisade Tyresö-
väljarna den avgiftschock inom 
äldreomsorgen som de styrande 
partierna (M, FP, C och KD) ville 
genomföra. Argumentet för att 
höja avgifterna var att kvaliteten 
skulle bli bättre. Men hur blev det 
egentligen? Tyresö Nyheter gran-
skar nu äldreomsorgen i Tyresö. 
Idag berättar vi hur det gick till 
när Ängsgården privatiserades, 
tappade kvalitet och gick i kon-
kurs och drivkrafterna bakom. 
I nästa nummer fortsätter vi 
granskningen av Tyresö kommun, 
de äldre och otryggheten.

Vill du berätta din bild om och 
dina erfarenheter av äldreomsor-
gen i Tyresö? Tyck till via mail, 
brev eller på vår facebook-sida 
(se kontaktuppgifter på sidan 2). 
Du är garanterad full anonymitet 
i dina kontakter med oss.
Anders Linder, chefredaktör

Vi har ställt följande frågor till 
Andreas Jonsson (M), social-
nämndens ordförande:
1. När beslutet fattades om upp-

handling fanns ingen konse-
kvensanalys eller utredning, 
varken i kommunstyrelsen 
eller socialnämnden, om möj-
liga risker kring att överlåta 
verksamheten i privat drift. 
Varför fanns det inte en sådan 
gjord?

2. Ängsgården hade det högsta 
betyget från brukarna av alla 
kommunens boenden. Hur 
kom det sig att du ansåg det 
viktigt att det just för den verk-
samhet som fungerade bäst 
fanns ett behov av att ändra 
organisationen?

3. På vilket sätt tror du att det 
faktum att 14 av 26 anställda 
inte följde med till den nya 
operatören påverkade kvalite-
ten vid verksamheten?

4. Många efterlyser breda över-
enskommelser om hur viktig 
välfärdsverksamhet organi-
seras för att ge brukare och 
anställda trygghet och lång-
siktighet. I Tyresö har ni valt 
att ta besluten inom alliansen 
utan att lyssna på synpunkter 
från oppositionen eller pen-
sionärsorganisationer. Varför 
det?

5. Kommer du även denna gång, 
när kommunen prövar den 
fortsatta driften, att utesluta 
kommunal drift från de alter-
nativ som kan vara aktuella?

6. Har du dragit några slutsatser 
av Ängsgårdens konkurs? I så 
fall vilken?

Andreas Jonsson har avböjt att 
svara på våra frågor.

När kommunfullmäktige den 22 
augusti sammanträdde blev det en 
het debatt om händelserna kring 
Ängsgården. Socialdemokraterna 
Martin Nilsson och Susann Ron-
ström samt Miljöpartisten Marie 
Åkesdotter ville veta om Fredrik 
Saweståhl (M) och Andreas Jons-
son (M) dragit några slutsatser av 
det som skett.

– Vi ser ingen anledning att 
se över våra rutiner. Vi har stort 

förtroende för socialnämnd och 
socialförvaltning, sade Fredrik 
Saweståhl.

– Det var bra kvalitet vid verk-
samheten, svarade Andreas Jons-
son. Han hävdade vidare att det 
blir ett kortsiktigt tänk om man 
ska väga in hur stor andel av per-
sonalen som följer med när man 
privatiserar en verksamhet.

Susann Ronström (S) replike-
rade med att kvaliteten inte kan 

vara bättre när mer än hälften 
slutade, när bolaget går i konkurs 
och när de äldre känner otrygg-
het.

Andreas Jonsson (M) uppgav 
också i debatten att kommunen 
nu skulle blanda sig i så lite som 
möjligt och att den fortsatta drif-
ten nu i huvudsak var en fråga 
mellan Mimosa och konkursför-
valtaren.

ooo
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I somras fick jag en personligen erfara hur ojämlik 
vården kan vara, till och med inom samma kommun. 
Att vården man erbjuds beror på vilken ekonomi ens 

vårdcentral har. Det jag fick lära mig var så obehagligt att 
jag ville berätta.

Jag besökte alltså vårdcentralen intill de lummiga villa-
kvarteren i somras, för något som jag tänkte var ett rent 
rutinärende. Vårdcentralen jag är listad hos har landsting-
ets nöjdaste patienter, och läkare som har jobbat där i 
evigheter. Hur trivialt mitt öronsus än skulle kunna tänkas 
te sig, blev läkaren intresserad, ställde massor av frågor 
och beställde massor av prover. ”Du är mycket intressant. 
Tyvärr” sa han. Sedan berättade han att det var bra att vård-
centralen hade så stabil ekonomi, för annars hade han fått 
kritik för att beställt för många prover. Jag tänkte att jag 
förstått fel, så jag frågade igen vad han menade. Jo, det 
var korrekt. Hade det varit någon annan vårdcentral hade 
han inte kunnat beställa alla dessa prover, hur akademiskt 
intressant jag än var. Inget öronsus eller provsvar hade hit-
tills skrämt mig, men nu blev jag rädd på allvar. Har det bli-
vit så i Sverige 2013, att samma medicinska förutsättningar 
behandlas olika beroende på var i kommunen du råkar bo? 
Helt plötsligt kändes det sannolikt att om jag skulle ha gått 
till den andra vårdcentralen så hade jag blivit hemskickad 
direkt med medicinen som för visso hjälper mot öronsus, 
men som primärt ordineras mot depressioner.

När jag berättade om det här, bland annat på min blogg, 
var det många som hörde av sig. De flesta var förskräckta. 
Några var mer luttrade och inte alls förvånade. Men sen 
var det ett par som inte riktigt förstod problemet, eftersom 
man ju kan välja en annan vårdcentral. Jag kan konstatera 
att vi alla tänker olika, men här har jag svårt att förstå. 
Räcker det för somliga? Räcker det att systemet erbjuder 
dem möjlighet att välja bort en ”dålig” vårdcentral?

Jag tycker det är bra att var och en har möjlighet att 
välja vårdcentral. Kanske man vill fortsätta hos samma 
läkare, trots att man flyttat. Eller kanske man föredrar en 
vård central närmare jobbet än hemmet. Men jag förstår 
inte vem som tjänar på att jag ska behöva välja bort (den 
närmaste?) vårdcentralen för att den inte håller tillräcklig 
kvalitet? Det kan väl inte behöva vara patienternas uppgift 
att säkerställa att den närmaste vårdcentralen har samma 
möjligheter att behandla mig som den som ligger längre 
bort? Det finns ingen vinnare i det resonemanget.

Som en parentes vill jag också påminna om att nyligen 
presenterade Myndigheten för vårdanalys en rapport där 
det tydligt framgår att det är svårt att välja vårdcentral uti-
från fakta. Den medicinska kvalitén går inte att jämföra. 
Utredaren konstaterar att val av vårdcentral istället görs på 
hörsägen och rykten, grundat på bemötande och tillgäng-
lighet, och inte på kvalitet.

Resonemanget är detsamma vare sig vi pratar om sko-
lan, äldreomsorgen eller vårdcentralen. Jag har rätt och 
välja, och så ska det fortsätta att vara. Men jag kan aldrig 
ställa upp på resonemanget att det är ”marknaden” som ska 
reglera att alla får en tillräckligt bra skola eller vård. Politi-
ker måste våga ta ansvar för att sätta upp kvalitetsnormer 
och fördela resurser så att det vi erbjuder gäller alla.
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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med 17 kr 
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Jag förstår inte 
vem som tjänar på 
att jag ska behöva 

välja bort (den 
närmaste?) vård-
centralen för att 

den inte håller till-
räcklig kvalitet?

Foto: Gunnar Frisell

Varför väljer Centrumledningen att ta bort scenen för offentliga möten till förmån för en Frozen Yogurt bar? 
 Foto: KaiJsa Keusch

Dagens ros
Tack till Kumla skola, ledning och 

lärare, för den fina och högtidli-
ga avslutningen i Trollbäckens 
kyrka när årets 9-or lämnade 
grundskolan på försomma-
ren. Att lämna sluta grund-
skolan är något speciellt. 
Rektorns tal till dessa elever, 
som nu tar ett nytt steg i livet, 

gick rakt in i hjärtat. Där fanns 
humor, lite sorg, och mycket 

värme. Vid ett sådant här tillfälle 
känns det extra starkt att de som 
arbetar i skolan verkligen gör det 
för våra barn. Tack!

Vågar Tyresö kommun bryta mot lagen 
på Hällberga i Nyfors?

S-märkt
En gång, ja det var för längesen
– innan Tyresö Centrum
blev ett vandringsobjekt
för främmande kapital –
fanns det plats för sånt
som inte var till salu,
sång, musik och mänsklig värme.
Nu börjar det kännas kallt
som frusen yoghurt.

S.

Gör ditt val!
Snart är det kyrkoval. Inget som 
berör mig, tänker nog många. Men 
minns; om du inte utnyttjar din 
rösträtt kommer någon annans 
röst att väga tyngre. Det gäller i 
kyrkovalet liksom i alla andra val. 
Utnyttja din RÄTT att rösta!
demokrat

Konkurs…
De senaste månaderna har ett 
antal friskolor – aktiebolagssko-
lor – gått i konkurs. Bakom sig 
lämnar de elever utan betyg och 
med ofullständig skolgång. Nu 
framstår det klart och tydligt vad 
som varit deras viktigaste punkt; 
vinstintresset för människoin-
tresset. Aktiebolagsskolorna har 
till exempel den lägsta lärartäthe-
ten. Allt för att vinstmaximera.

Marknaden är en dålig herre, 
men en god tjänare sa en klok 
person en gång. Aldrig ha det väl 
varit tydligare än nu. Vilka intres-
sen vill vi ska styra omsorgen om 
våra barn och äldre? Det är dags 
att sätta stopp för detta spel där 
eleverna får agera spelpjäser. Det 
handlar om de ungas framtid!
Bekymrad

röstkort
 Kyrkoval den 15 september 2013

Använd ditt röstkort

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de  

allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar  

före valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagnings-

ställe. Röstar du i din vallokal bör du helst ha röstkortet med dig.  

(Annars krävs legitimation om inte valförrättaren känner dig.)

Om du förlorat ditt röstkort kan du få ett nytt, ett så kallat  

dubblettröstkort, genom att kontakta din församling eller  

Svenska kyrkans informationsservice, telefon 018-16 96 00.  

Du kan också beställa ett på adressen www.svenskakyrkan.se/

kyrkoval. Det nya röstkortet skickas till din folkbokföringsadress.

Att rösta på valdagen den 15 september

– I din vallokal

På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna. 

Du ska ha med dig ditt röstkort, legitimation eller vara känd av 

valförrättarna.

– På särskilda röstmottagningsställen

Ibland finns det särskilda röstmottagningsställen.  

Ta med ditt röstkort när du ska rösta. 

Om det finns särskilda röstmottagningsställen  

som är öppna på valdagen anges plats och tid på  

baksidan av detta röstkort.

Att rösta före valdagen

– På expeditioner i hela landet

Från den 2 till den 11 september kan du förtidsrösta i hela landet på 

pastors- eller församlingsexpeditioner. För information om öppet-

tider och om var du kan rösta kontaktar du den församling där du 

vill förtidsrösta. Ta med ditt röstkort. Det går även att få ett nytt 

röstkort på expeditionen. Då måste du kunna legitimera dig.

– På särskilda röstmottagningsställen

Det kan också finnas särskilda röstmottagningsställen i försam-

lingen/pastoratet (samfälligheten). Kontakta din församling för 

att få veta vilka möjligheter som finns. Ta med ditt röstkort när 

du ska rösta.

– Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs 

ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller 

församlingsexpedition. Däri finns det du behöver för att brevrösta. 

Uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer 

upp i valet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Posta din 

brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 11 september. 

Du måste även skicka med ditt röstkort. 

Att rösta med bud

Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Budröstning 

är främst ett alternativ för dig som tänkt rösta i vallokal men får 

förhinder att rösta på valdagen. Du behöver ett brevröstnings-

paket även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om budet 

lämnar rösten i någon annan lokal än i din vallokal på valdagen.

På din pastors- eller församlings-
expedition kan du få ett dubblett-
röstkort. Ta med legitimation.

Motståndarna till förtätningen 
på Hällberga kommer aldrig att 
acceptera att endast storstugan 
och några förråd kommer att 
bevaras. Vi kommer att strida för 
bevarandet av samtliga hus.

Vi kommer att anmäla kommu-
nen för miljöbrott om de genom-
för de planer som alliansen så 
provokativt framförde i Mitt i 
Tyresö (26 mars).

Vi vill också framföra att det är 

endast fastighetsägaren till Häll-
berga som har önskemål om att få 
exploatera.

Varför ska Nyfors hela tiden 
jämföras med andra områden i 
kommunen och att det ska se ut 
som på andra platser som har 
detaljplanelagts? Varför kan alli-
ansen inte inse att Nyfors är ett 
speciellt område som bör behand-
las lite annorlunda på grund av de 
natur- och kulturhistoriska vär-

dena och närheten till naturreser-
vaten och nationalparken.

Fredrik Saweståhl du får gärna 
diskriminera fastighetsägarna i 
Nyfors för de vill inte ha någon 
förtätning eller stora tvåvånings-
villor varken på Hällberga eller på 
de övriga fastigheterna.

Det är mycket besvärande att 
Fredrik Saweståhl ständigt kom-
mer med felaktiga påståenden.
optimisten

4  september 2013



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!

Hård kritik mot köpstämma 
på Diamantgången
PRoTEsT Efter Bostadsrättsför-
eningen diamantens köpstämma 
den 9 juni har kritiken inte låtit 
vänta på sig. Protestbrev har 
skickats från en grupp boende 
både till Tyresö bostäder och till 
Tyresö kommun. dessutom har 
Hyresgästföreningen protesterat 
mot ombildningen.

Kritiken har gått ut på att fusk 
har uppenbarats under stämman. 
Röstlängden ska ha blivit mani-
pulerad och namn har lagts på i 
efterhand, omröstning har varit 
hemlig, utan kontroll av neutral 
part. I Hyresgästföreningens pro-
test framgår också att stämman 
hållits på gården vid det den ned-
lagda förskolan Diamanten.

Den utdragna ombildnings-
processen har delat de boende i 
området. En boende i området 
som vill vara anonym säger:

– Just nu är det ganska spänt i 
området. Det är helt klart att det 
är många som inte mår bra och är 
oroliga. Folk som har hejat glatt 
på varandra tidigare gör inte det 
längre.

– Så som det är nu vet jag inte 
om jag vill bo kvar. Jag tycker om 
området och läget är kanon. Jag 
har faktiskt svårt att tänka mig att 
bo i något annat område i Tyresö. 
Det kanske blir en annan kom-
mun.

Motiv diskuteras
En fråga som diskuterats flitigt 
på Diamantgången de senaste 
månaderna är vilka motiv som 
har drivit bostadsrättsförening-
ens styrelse.

– Det är olika, tror jag. Några i 
styrelsen vill förbättra i området, 
men den övervägande delen har 

rena penningintressen. Det får 
vi facit på ganska snart. Vi får se 
om de bor kvar om några år, säger 
den boende på Diamantgången.

Första köpstämman avbröts
Den första köpstämman, som 
hölls den 23 maj, var tvungen att 
avbrytas då inte nog boende fanns 
på plats. Därefter beslutades att 
en ny stämma, den nu starkt ifrå-
gasatta, skulle hållas.

– Jag tror inte denna ombild-
ning är bra varken tyresöborna 
eller Tyresö bostäder. Därför har 
vi socialdemokrater varit emot 
processen. Jag respekterar däre-
mot demokratiska beslut. Vill 
borgerligheten driva igenom en 
ombildning, så får jag acceptera 
detta, men då måste ju de boen-
de vara för en ombildning, säger 
Mathias Tegnér (S), ledamot i 
Tyresö bostäders styrelse.

– Hela den här processen 

känns väldigt suspekt. När vi har 
fått in flera personer som vittnar 
om mygel, då måste vi dra öronen 
åt oss. Jag tycker att Tyresö bostä-
der bör göra som Stockholms 
allmännytta. De har representan-
ter på plats för att slippa sådana 
oklarheter.

Redan för flera år sedan beslu-
tade de allmännyttiga bostadsbo-
lagen i Stockholm att övervara 
köpestämmor vid försäljning av 
allmännyttiga hyresrätter. Detta 
efter att flera av dessa stämmor 
har hamnat i blåsväder, efter att 
oegentligheter har begåtts.

– Det enda raka är att Tyresö 
bostäder inte accepterar denna 
köpstämma. Föreningen får inkal-
la en ny köpstämma, där Tyresö 
bostäder har någon på plats. 
Dessa frågetecken måste rätas 
ut innan en försäljning kan vara 
aktuell, menar Mathias Tegnér.

ooo

Utförsäljningen av Diamantgången fortsätter. Foto: KaiJsa Keusch

Jag hade nära till jobbet. Med cykel tog det tio minuter 
genom den vackra skogen. Jag hade fantastiska kollegor. 
Välutbildade, kompetenta, empatiska och med elevens 

bästa som ledord. Jag hade en 
toppenrektor.

Jag hade också 32 elever i ett 
klassrum. Med fönster som inte 
gick att öppna. Jag hade tio år 
gamla läroböcker. Trasiga. Ned-
klottrade. Jag hade inköpsstopp. 
Jag hade tillgång till tre datorer 
att dela med åtta kollegor. Alla 
behövde dem samtidigt, efter 
dagens lektioner, för vi skulle 
föra in frånvaro, hålla föräld-
rakontakter och förbereda lek-
tionsmaterial. Jag hade arbets-
platsförlagd arbetstid och fick 
alltså inte gå hem och använda 

min egen dator för att göra klart jobbet. Så fort jag fick 
chansen att återvända till grannkommunen Nacka tog jag 
den.

Nu möter jag skolan i Tyresö som förälder. Mina barn 
har runt 26 klasskompisar vardera. Deras lärare har 27 
individer att möta på rätt nivå. Du som har fler än ett barn 
vet hur lätt det är att anpassa sig till att treåringen vill 
titta på myror på marken samtidigt som sjuåringen vill 
cykla snabbt, medan den nyfödda gallskriker och behö-
ver matas. Testa då att ha ansvar för 27 individer som 
enligt lag har rätt till en utbildning som passar just dem 
och deras speciella behov. Det enda man kan vara säker 

på som lärare är att ingen av de 
27 har exakt samma behov eller 
förkunskaper. En elev behöver få 
stödmaterial för sin dyslexi. En 
annan elev är alltid snabbt klar 
och behöver svårare och mer 
utmanande uppgifter. En tredje 

elev har ADHD och läraren måste veta vad den eleven 
behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen 
bäst. Och dessutom ha resurser till just den elevens behov, 
något Tyresö kommun inte längre garanterar enskilda 
elever. Utöver detta ska läraren bedöma 27 elevers arbe-
ten, hålla 27 utvecklingssamtal och innan utvecklings-
samtalen fylla i individuella utvecklingsplaner i de ämnen 
läraren undervisar 27 elever i. Och så vidare.

I Tyresö är de styrande stolta över att skolan kostar så 
lite för kommunen men tyvärr får man det man betalar 
för. Tyresö kommun ligger på plats 207 av 290 på listan 
”Bästa skolkommun 2012”. Plats 283 av 290 när det gäller 
lärartäthet. Det är inget att vara stolt över. Vi har lärare 
som vänder ut och in på sig och elever som hamnar i kläm. 
I år har man höjt skolpengen och basunerar stolt ut det 
på kommunens hemsida. Det gynnar dock inte skolorna, 
pengarna går till höjda lärarlöner (enligt centrala avtal) 
och lokalhyror. Inte till att anställa fler lärare för att få 
mindre undervisningsgrupper. Inte heller till mer stöd till 
elever med särskilda behov.

Det kan hända att jag inte är lika tålig som hjältarna 
som jobbar i Tyresö. Men innan Tyresö kommun bestäm-
mer sig för att helhjärtat satsa på sina elever, sin personal 
och vår framtid fortsätter jag att åka över kommungrän-
sen för att ha en dräglig arbetssituation. Jag tror att andra 
välutbildade, ambitiösa och duktiga lärare snart bestäm-
mer sig för att göra samma resa. Vad gör vi med våra barn 
i Tyresö skolor då?
Pernilla Alm, lärare och författare

Varför jag inte är 
lärare i Tyresö

Foto: KristoFer samuelsson

”Vi har lärare som 
vänder ut och in på 
sig och elever som 
hamnar i kläm.”

Busshållplats ännu flyttad
BUss sedan i vintras har de 
boende på Granängsringen inte 
kunnat använda den vanliga håll-
platsen för bussar gående mot 
Tyresö Centrum.

Orsaken är att de nya och större 
bussarna inte passar busstorget 
som byggdes någon gång under 
sextiotalet. Efter ett par tillbud 

flyttades hållplatsenplatsen. Nu 
arbetar kommunens trafikavdel-
ning tillsammans med SL och 
bussföretagen för att försöka 
hitta säkrare och bättre lösning.

De politiska partierna är över-
ens om att bygga om och att 
behålla busstorget är trafiksäk-
rast och ger bästa tillgänglighet 
för resenärerna.

Kommunens tjänstemän arbe-
tar efter denna ambition och har 
tagit fram ett par alternativ.

ooo

 Foto: KaiJsa Keusch
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sKoLGåRd det har gått ett bra 
tag sedan skolan i Nyboda öpp-
nades, så Tyresö Nyheter undrar 
varför skolgården har tagit så 
lång tid att färdigställa efter det. 
För att få svar på detta vänder vi 
oss till Jan Nilsson, avdelnings-
chef på Fastighet och Facility i 
Tyresö kommun.

– Skolgården var ett entreprenad-
område för skol- och hallprojek-
ten, vi kunde inte komma in med 
ytterligare entreprenörer i områ-
det förrän dessa var färdigställda. 
De blev dessutom försenade. Det 
var även en hel del ledningar i 
mark som byttes ut och nya led-
ningar och fundament för belys-
ningen samt dagvattenledningar 
och brunnar anlades.

En del av skolgården färdig-
ställdes till skolstart trots det, 
helt enligt plan. Sedan fick vissa 
arbeten avbrytas på grund av års-
tiden. Det var även en lång vinter 
med snö och ihållande tjäle.

Det är idag svårt att se hur områ-
det kommer att se ut till slut, så 
därför vill vi veta hur ytan mellan 
skolan och idrottshallen kommer 
att utnyttjas, när det blir färdigt.

– Hela området kommer att 
vara ett aktivitetsområde där 
skolgård och ”idrottsyta” kom-
pletterar varandra.

Till sist undrar vi när vi kan 
se allt på plats. Kommer i så fall 
idrottsytan att bli klar lite senare 
med ny beläggning?

– Planeringen är att det ska bli 
klart under hösten, belysningen 
är färdigställd, plantering pågår 
och fotbollsplanen ska beläggas 
med konstgräs i oktober.

ooo

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

Nyheter

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

Från ena gaveln av Njupkärrs skola syns det inhägnande området där en 
ny förskolebyggnad ska uppföras. Foto: KaiJsa Keusch

Njupkärrs skola

ByGGE Under sommaren revs 
den del av Njupkärrs skola, som 
kallades för Galaxen.

Istället byggs nu en ny förskole-
byggnad på denna plats. Den ska 
så småningom inrymma barn från 
förskolorna Tärningen, som lig-
ger vid Granängsvägen och Spel-
dosan, som finns vid Töresjövä-

gen. Tärningen ska användas för 
ett LSS boende och Speldosans 
mark ska användas för byggande 
av studentbostäder.

Förskolan kommer att ha sex 
avdelningar i ett plan och kom-
mer att kosta bortåt 17 miljoner 
kronor. Allt beräknas bli klart i 
juni nästa år.

ooo
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Lördag 5 okt kl 16.00   PREMIÄR
Söndag 6 okt kl 18.00  (utsålt)
Torsdag 10 okt kl 19.00
Lördag 12 okt kl 16.00
Söndag 13 okt kl 18.00
Tisdag 15 oktkl 19.00
Torsdag 17 okt kl 19.00  (utsålt)
Lördag 19 okt kl 16.00
Tisdag 22 okt kl 19.00
Torsdag 24 okt kl 19.00
Söndag 27 okt kl 18.00

Biljettförsäljning: 
 Body Shop i Tyresö C
  eller boka på 
   www.tyresoteater.se 
    fr o m 2/9
     biljettpris: 180 kr 
     

Kom och prata FRAMTID med oss! 

Lördag 7 september 2013 kl 12.00-17.00 finns vi på  
Tyresöfestivalen.
Vi bjuder på glass och pratar framtid och politik i Tyresö.  
På plats finns oppositionsrådet Anita Mattsson.

Vi ses!
Tyresö

Skolgård på gång. 
 Foto: KaiJsa Keusch

Nyboda skolgård
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Fatima stenmark, Nyboda
– Nej det kände jag inte till. Det 
är inte viktigt för mig. Jag kom-
mer absolut inte att rösta.

Mondo Jaw, Nyboda
– Nej, det visste jag inte. Vad ska 
man välja, är det en påve, eller? 
Nej, det är inte viktigt. Jag kom-
mer inte att rösta.

daniel Holländer, Bollmora
– Det hade jag ingen aning om. 
Jag vill inte direkt påstå att det 
är ett viktigt val. Jag ska inte 
rösta.

Anna Nilsson, Bollmora
– Nej det visste jag inte. Det är 
inte så viktigt. Troligtvis kommer 
jag inte att rösta, men nu känner 
jag till det!

Ulf söderstedt, Krusboda
– Nej. Nej. Nej.

?Vet du att det är 
ett val till hösten?  

Är det ett  
viktigt val?  

Tänker du rösta?

Foto: KaiJsa Keusch

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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 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!

VÄLKOMNA TILL 

GRILLFEST PÅ

GRANÄNGSRINGEN

Socialdemokraterna i Tyresö hälsar alla välkomna till 
årets grillfest.

Dag: Fredag den 13 september
Plats: Torget på Granängsringen.
Tid: Klockan 16-18

Kom och träffa vårt oppositionsråd Anita Mattsson och 
våra socialdemokratiska kyrkopolitiker. Vi bjuder på 
grillspett, dryck och musikunderhållning med Josef 
Nordin.

FAIRTRADE - rättvisa 

varor som förbättrar 

människors liv

Kom  och lyssna på Wanja Lundby Wedin, (S), 
om hennes initiativ till ett samarbete mellan 
Svenska Kyrkan och LO, som skapat ett fram-
gångskoncept med rättvisa produkter. Fairtrade 

är en oberoende produktmärkning som skapar 
förutsättningar för odlare och 

anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Glöm inte att rösta i kyrkovalet 
den 15 september!

Wanja sitter idag i styrelsen för Fairtrade 
Sverige och Fairtrade International. Efter 
höstens val kommer hon också att kunna 
påverka Svenska Kyrkans arbete för rättvis 
handel, då hon toppar socialdemokraternas 
lista till kyrkomötet.

Dag: 9 september 2013 
Plats: Tyresö Församlingssal, Kyrkvägen 6
Klockan: 19:00
Ingen föranmälan krävs. 

Välkommen!

Provsmaka
Fairtrade

produkter!

Oktoberrevy i Tyresö
REVy Tyresös egen kultur- och 
tyresöspelminister sven Lionell 
har på nytt samlat ihop ett antal 
personer för ett inlägg i historie-
beskrivning och historieberät-
tande.

Med en ensemble som är mindre 
än vanligt i hans egen kulturhis-
toria, har Lionell skapat en min-
dre mässa i revyform. Spelet har 
också flyttat inomhus. Under 
oktober kommer revygruppen att 
roa och bita oss med hjälp av hans 
omskakade gamla och nyskrivna 
material vilket presenteras som 
UnderLivet – En Revymässa.

Revyveteranen Lionell bjuder 
varje scenkväll på en entimmes 
akt för mogna öron i Kulturcen-
trum Kvarnhjulet. Han har letat 
fram delar av det han samlat ihop 
under livet; därav titeln. Han rör 
ihop denna revypyttipanna till ett 
bitande, roande och lärorikt spek-
takel, som även innehåller färska 

kryddor. Anrättningens första 
portioner serveras den 5 oktober 
och kan sedan avnjutas under 
större delen av månaden.

Revymakare Lionell har som 
sig bör med sig på scen förmågor 
från Söder om Söder: Karin Andre-
asson, Magnus Eriksson Emke, 
Cathrin Bäckström, Lena Hedin, 
Bernt Lind och Charlotte Gyllner.

Musiktrion består av Kina Sel-
lergren, Mattias Pettersson och 
Henrik Stenman. Sellergren står 
liksom vid tidigare projekt för 
instuderingen av revynumren och 
fungerar också som musikalisk 
ledare.

Publiken får reda på hur Tyresö 
blev Tyresö i tidernas begynnelse, 
men får framför allt kika in på 

traktens 1900-tal. I olika revynum-
mer finns många av de färgrika 
personligheter som förde vår bygd 
mot ett modernt Tyresö. De sce-
ner som passerar revy spelar upp 
några av de missöden och en del 
av det hjältemod, som förekom 
under förra seklet i kommunen.

Från då till nu
Men stannar resan där? Tidning-
ens reporter citerar Lionells VDN-
märkning av revymässan:

– Är det bara historia och nos-
talgi? skriver han. Ånej, nutida 
företeelser i vår kommun kan 
inte förbigås och är värd en liten 
mässa. Men vi bryter oss loss 
också ur medieskuggans Tyresö 
och försöker haka på trender i 
TV och på den hippa stockholms-
malm som ligger oss närmast.

Det blir inte så mycket höst av 
kulturhösten i år i Tyresö. Tack 
för det!

ooo

Repetitionerna är i full gång. Foto: lennart Jönsson
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sTöd I Tyresö kan barn till 
separerade föräldrar få stöd i 
verksamheten ”skilda världar”. 
Vanligtvis startar det nya grup-
per varje vår och höst, men just 
nu är verksamheten lagd på is. 
Resurserna räcker inte till. Kom-
munen planerar dock för nya 
grupper till våren.

Trycket är stort på Individ- och 
Familjeomsorgen i Tyresö. Många 
familjer som har beviljats familje-
behandling väntar på hjälp, och 
resurserna är knappa. Det leder 
till att verksamheter som är lag-
stadgade prioriteras, och det 
förebyggande arbetet får vänta. 
Just nu är det så många barn som 
söker sig till Skilda världar, att 
behovet egentligen räcker för att 
starta två nya samtalsgrupper. I 
dagsläget planeras det för en ny 
grupp i januari 2014.

Fick många svar
Tyresö Nyheter har pratat med 
Jeanette Eklund som har 3 barn, 
och berättar att en dotter fått stöd 
av Skilda världar

– Vår flicka fick många svar, 
och framförallt fick hon känna att 

hon inte är ensam, och hon fick 
dela detta med andra barn.

Vädjar till kommunen
Nu vädjar hon att kommunen ska 
fortsätta med verksamheten så att 
även det yngre barnet kan få hjälp.

– Ni har bra personal som kan 
och har gjort detta, och många är i 
behov av den fina gemenskap och 
information de förmedlar. Snäll-

la avsätt personal och låt detta 
fina få fortsätta, säger Jeanette 
Eklund.

Verksamheten Skilda världar 
bygger på BRIS material ”Mina 
föräldrar är skilda”. Tyresö har 
inte gjort någon egen utvärde-
ring av gruppverksamheten men 
andra kommuner har sett positiva 
effekter i sina utvärderingar.

ooo

Adress: Byggnation:
Axel Wennergrens v 8 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Björkbacksvägen  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Höglidsvägen 23 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
skälsätravägen 33 Rivningslov för rivning av fritidshus
Axel Wennergrens v 2 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
strandallén 9 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Gudöterassen 715 Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus
Bofinksvägen 2 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus och 

uthus
dalvägen 4 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
strandvägen 92–94 Marklov för trädfällning/skogsplantering
Ljungvägen 10 Marklov för anordnande av pool
Björkbacksvägen 54 Bygglov för inglasning
siklöjevägen 15–25 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Långsjövägen 56 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Kyrkogränd 14 Bygglov för tillbyggnad av kyrka
Bollmoravägen 37 Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/radhus
Vallmovägen 8 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Fornuddsvägen 25 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt tillbyggnad av befintligt 

uthus
Bollmoravägen 24 C Bygglov för ändrad användning från kontor till restaurang
Bondevägen 21 Tidsbegränsat bygglov för 2 st byggbodar och 2 st containers för VA-

arbeten vid Bondevägen
sandvägen 11 Rivningslov för enbostadshus och garage
Gullvivebacken 4 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Granängsstigen 1 Rivningslov och startbesked för rivning av skola
dvärgvägen 3 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Tjärnstigen 80 B Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
simvägen 2 Bygglov för parkeringsplats
Tjärnstigen 55 A Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
studiovägen 1 Marklov för anordnande av väg och trädfällning
Lindalsvägen 85  Bygglov i efterhand för ombyggnad 

av tak och ytterväggar på enbo-
stadshus 

Bollmora gårdsväg/LM Ericssons väg/Telefongränd  
Bygglov för nybyggnad av flerbo-
stadshus och garage i 2 etapper

siklöjevägen 27  Bygglov för tillbyggnad av tennishall
siklöjevägen 6, 8, 10  Bygglov för nybyggnad av flerbo-

stadshus, förråd och sophus

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: lennart Jönsson

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
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Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    
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Annonsera!
Är du hantverkare?

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

Skilda världar får vänta

I Tyresö kostar det 1 120 kronor 
per termin att spela ett instru-
ment, och har därmed en av de 
högsta avgifterna i landet. Snit-
tet för kommunerna ligger på 666 
kronor. Avgiften i Tyresö gör att 
det kan bli dyrt för familjerna, 
särskilt om man har flera barn. 
Håkan Sandh verksamhetschef på 
organisationen Smok som samlar 
alla kulturskolor i Sverige oroar 
sig för att vissa avstår från kultur-
skolan på grund av avgifterna.

– Eftersom det är en verksam-
het som finansieras av skatten så 
tycker jag att den är till för att alla 
ska ha möjlighet att delta, säger 
Håkan Sandh.

Ojämlikheten kan alltså i för-
längningen leda till segregation.

– Man segmenterar en verk-
samhet och vänder sig nu till en 
medelklass som är medveten om 
kulturens nytta för barnen. De 
som inte har den traditionen kan 
ha svårt att hitta in till verksamhe-
ten, säger han.

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Dick Bengtsson (M) 
oroas inte över att alla barn inte 
har råd att gå på kulturskolan:

– Jag tror inte att den ökar seg-
regationen, möjligen marginellt, 
men inte mer än vad kostnaden 
för andra fritidsintressen gör. Jag 
ser inte Kulturskolan som en fri 
nyttighet, utan som en jättebra 
och viktig verksamhet som vi ska 
ha – men absolut inte som något 
som är så unikt i jämförelse med 
andra intressen som till exempel 
scouterna eller att spela handboll, 
säger Dick Bengtsson.

Uttalandet har fått Alfonso 
Morales (S) att reagera.

– Det är oerhört viktigt att barn 
inte ska behöva avstå från kultur-
skolan på grund av avgifterna. Vi 
vill veta vilka konsekvenser de 
höga avgifterna får, hur många 
barn stoppas i dörren? Vi tvingas 
se på när moderaterna fortsätter 
att höja avgiften till kulturskolan.

ooo

Dyr kulturskola i Tyresö?
AVGIFT I dagarna startar kulturskolans verksamhet, och många barn 
och unga har chansen att lära sig spela ett instrument, sjunga eller 
dansa. Men det kostar olika mycket i kommunerna. Tyresö är en av de 
dyraste kommunerna i landet, i en del kommuner är det gratis.

Barn kan behöva stöd om föräldrarna separerar. Foto: tyresö nyheter

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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pågång
dET HÄNdER I TyREsö

tyresöFestivalen
välkommen till en rolig folkfest som 
går under ledstjärnorna mångfald 
och omtanke. tyresöfestivalen äger 
rum lördagen den 7 september kl 
12.00–17.00 vid Kulturcentrum 
Kvarnhjulet nära tyresö centrum.  
Fri entré!

öppet hus på ahlstorp
loppmarknad på gårdsplanen. Kaffe 
med äppelkaka. Korv att grilla. 
söndag 8 september kl 11.00–
14.30. ahlstorps båtsmanstorp, 
cirka 1 km norr om alby friluftsgård 
arrangör: tyresö hembygdsförening

träna på Datorn på c3l
tisdagen den 10 september kl 
15.30–18.00. en aktivitet där senio-
rer på 55+ får möjlighet att träna på 
dator med kursmaterial. surfa på 
internet, lär sig hantera e-post och 
bilder. inga förkunskaper behövs. vi 
träffas i kafeterian kl 15.00. 
hålls vid fler tillfällen, www.senty.se 
plats: c3l, bollmora Gårdsvägen 
12, 1 ½ trappa 
arrangör: seniornet tyresö

GrillFest på rinGen
Fredagen den 13 september kl 
16–18. samtala med lokala poli-
tiker. möt kyrkopolitiker inför kom-
mande val. vi bjuder på grillade 
kycklingsspett. 
plats: torget på Granängsringen 
arrangör: (s) i tyresö

rösta i KyrKovalet
alla medlemmar som senast på val-
dagen den 15 september 2013 fyller 
16 år, har en demokratisk möjlighet 
att påverka hur svenska kyrkan ska 
styras. att gå och rösta på de som 
du bäst tror kan föra din talan i din 
församling, i stiften och på nationell 
nivå är en möjlighet att få uttrycka 
din åsikt. ta den!

soppKonsert meD siw malmKvist
torsdagen den 19 september kl 
12–13. siw malmkvist gästar tyresö 
och bjuder på gamla godingar. 
insläpp från 11.30. välkommen! 
entré: 150 kr inklusive dagens 
soppa, bröd, dryck, kaffe och kaka. 
Förköp rekommenderas via  
www.tyreso.se/biljetter. 
plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet, 
hus b, pluggvägen 6 b 
arrangör: tyresö kommun

annons@tyresonyheter.nu

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
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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!

Nya programledare på Tyresöradion
Efter sommaren har allt fler nya 
programledare hörts på Radio 
Tyresö 91,4 MHz.

– Vi kallar oss hellre för pro-
grammakare, menar Leif Bratt, 
som redan har hunnit intervjua 
ett 20-tal föreningar i Tyresö som 
kommer att höras under hösten.

– Vi gör så gott vi kan för att 
kunna ersätta Åke Sandin som 
nu trappar ner. Det är ingen enkel 
uppgift eftersom Åke har haft en 
enastående förmåga att låta alla 
möjliga människor komma fram 
på ett sådant positivt sätt med 
sina nyfikna och kunniga frågor.

Car-Olof Strand och Gunnel 
Agrell Lundgren som är aktiva i 
föreningen Seniornet är inne på 
sitt andra år med att göra egna 
program.

– Tekniken är så lätt. Det är 
bara att trycka på Record och 
spela in, menar Gunnel som tyck-
er att fler föreningar borde prova 
på. Det svåra är att veta hur man 
ska lägga upp sitt program. Men 
det går bättre och bättre.

(Närradioföreningen lånar ut 
inspelningsutrustning till de för-
eningar som själva vill göra egna 
program.)

Åke Sandin trappar ner

Politiker i soffanKort och gott från 
Tyresöradion 91,4

I en personlig intervju på Tyresör-
adion 91,4 MHz berättar Åke San-
din för Tyresöradions nya ”repor-
ter”, Leif Bratt, varför han nu trap-
par ner sitt engagemang med att 
driva Slingan på Tyresöradion.

Ett frivilligt ideellt arbete som 
varit väldigt uppskattat av tyre-
söborna där Åke under åren har 
gjort över 3 600 intervjuer med 
kända och okända tyresöbor.

– Att få sitta och prata med 
så kallade ”vanliga” människor 
har varit väldigt fascinerande. 
Många säger att de inte har något 
att berätta men när man frågar 
och samtalar märker man att alla 
människor har en helt unik histo-
ria.

– Ja, det har varit otroligt roligt 
att haft förmånen att träffa så 
många härliga och intressanta 
människor, berättar Åke.

I programmet som hörs på 91,4 
MHz i början av september, berät-
tar Åke Sandin om den kultur-
skatt som Tyresöradion är.

– Ja, jag har försökt att hitta alla 
de gamla tyresöbor som minns 
hur det var att jobba på slottet, de 
som bodde i de gamla torpen och 
kan ge inblick i hur det moderna 
Tyresö har växt fram.

Leif Bratt frågar också ut Åke 
om hans mångåriga engagemang i 
Tyresö Ulands och Fredsförening 
som är en mycket aktiv Tyresöför-
ening med ett omfattande solida-
ritetsarbete i många utvecklings-
länder som Indien, Bolivia, Ecua-
dor, Kongo.

– När vi startade TUFF 1967 
fick vi en flygande start tack vare 
att vi hade bjudit in Per Oskars-
son till det första mötet på bib-
lioteket. Veckan innan hade Per 
Oskarsson inför hela svenska 

folket dragit av sig kalsongerna 
i Hylands hörna, berättar Åke 
skrattande i programmet.

Åke kommer att fortsätta att 
sända Radio Tuff som har hörts 
varje vecka sedan 1985. Det har 
blivit över 1346 program vilket 
måste vara ett oslagbart rekord i 
närradiosammanhang.

– Radion kommer alltid finnas 
djupt i mitt hjärta, säger Åke och 
låter rörd. Jag är ändå väldigt glad 
att vi fått så många nya program-
makare på närradion som också 
brinner för att göra radio.

Extra kul är det att Leif Bratt nu 
erbjuder alla föreningar att höras 
på Slingan. Hårt arbetande ideella 
föreningar behöver allt stöd. Det 
var därför vi började med radion, 
menar Åke och avslutar:

– Jag hoppas att fler föreningar 
vill börja sända radio!

Programmet hörs på 91,4 MHz fram 
till den 15 september. Kan sedan 
höras på www.tyresoradion.se eller 
via appen Tyresöradion på smarta 
telefoner.

Christina Melzén (FP) och Ann 
Sandin-Lindgren (S) bjuder in 
olika politiker till sin nya ”Tyre-
sösoffa”. Det är ett program där 
de lättsamt försöker förklara vad 
som händer i politiken i Tyresö.

De sitter båda två som ersätta-
re i kommunfullmäktige och bju-
der in varsin representant från de 
båda blocken och samtalar i sof-
fan om olika aktuella frågor som 

har diskuterats på det senaste 
sammanträdet.

Efter sommaren hördes ett pro-
gram som handlade om Tyresö 
gymnasiums framtid. Efter dis-
kussioner om Tyresös ekonomi 
i juni och augusti kommer nästa 
program handla om kommuneko-
nomi och om hur vi använder våra 
skattepengar i Tyresö

Åke Sandin.

Christina Melzén (FP) och Ann Sandin-Lindgren (S) i en soffa på Tyresö slott 
där kommunfullmäktigesammanträdet i augusti avhandlades.

Björn vill uppnå bättre hälsa
I ett halvtimmes program på Tyre-
söradion intervjuas läkaren Björn 
Klintemar, Fårdala, av Gunnel 
Agrell Lundgren som nu är en av 
de nya programledarna på närra-
dion.

Björn berättar om sitt arbete 
som specialist på invärtes sjuk-
domar och om hur han senare 
övergick till att utbilda sig till psy-
kiater och psykoanalytiker. Han 
förklarar skillnaden på olika tera-
piformer som psykoanalys och 
KBT och de diskuterar även hur 
olika mediciner verkar.

Numera har han stängt sin 
praktik men hjälper fortfarande 
människor att må så bra som 
möjligt genom att leda egna jym-
papass på Friskis och Svettis i 
Tyresö.

Programmet hörs på 91,4 MHz fram 
till den 15 september. Kan sedan 
höras på www.tyresoradion.se eller 
via appen Tyresöradion på smarta 
telefoner.

Björn Klintemar.

Carl-Olof Strand, Gunnel Agrell Lundgren och Leif Bratt är några av de nya 
”programmakarna” på Tyresöradion.

10  september 2013



Rätta lösningen på kryss nr 4, 2013.
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Kryss nr 5  
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  
1 oktober 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2013
1:a: Pelle Hellgren, Emmaboda.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
M-L Larsson, Lindalsvägen.
Lars Ericsson, Borevägen.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.

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 5” 
och skicka 
senast den  
1 oktober 2013 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

lösning till bildgåta nr 4

Lena Carneholm, Björk-
backsvägen, vann bildgåtan 
då hon visste att bilden var 
tagen i Tyresös ridhus.

Ridhuset stod färdig i 
början av 2002 och har läk-
tare på båda kortsidorna. 
Måtten på ridbanan är 24 x 
77 meter.

Hösten 2013 kommer en 
efterlängtad infravärme att 
installeras på mittsektio-
nen av läktaren.

Foto: lennart Jönsson

Allt handlar om val
BoK I den välbesökta bloggen 
skrivarmamma har vi under flera år 
fått följa Pernilla Alm som far fram 
genom livet med härlig energi och 
som bar på en dröm att skriva en 
bok. och – våren 2012 debuterade 
hon med Alltid du, en relationsroman 
som delvis utspelar sig här i Tyresö.

Vi ses i Fornuddsparken som tillsam-
mans med en upphittad mobiltelefon 
har en avgörande roll i hennes debut-
roman. Pernilla berättar att hon gick 
upp tidigt och tog en löparrunda innan 
jobbet, snart ska hon hämta barn, laga 
middag och senare på kvällen ska hon 
åka till stan för att möta upp med för-
fattarkollegor.

Vardagslogostik
Är det något Pernilla verkar vara 
skicklig på, utöver att skriva, är det att 
få ihop sin vardagslogistik. Jag frågar 
hur hon hinner allt och hon nämner 

att hon ofta får den frågan och säger 
att allt handlar om val.

– Framförallt att välja bort. Jag ser 
nästan aldrig på tv och jag är noga 
med att lägga tid på det jag vill, inte en 
massa annat, säger Pernilla.

Målmedveten tjej
Det låter så självklart för Pernilla, 
hon är en målmedveten tjej som får 
mycket att verka enkelt. Enkelt är 
det däremot inte för huvudpersonen 
i Alltid du. Caroline är en lyckligt gift 
tvåbarnsmamma i Tyresö vars liv får 
en drastisk vändning när hennes barn-
domskärlek plötsligt dyker upp utan-
för hennes dörr i Trollbäcken.

– Alltid du är en historia om hur 
slumpen styr våra liv, och om vilka val 
vi gör. Den handlar också om att livet 
inte alltid tar oss dit vi har tänkt. Jag 
själv är en person som gärna vill att 
saker ska gå så som jag har planerat 
dem och jag tror att jag har skrivit den 
här boken för att bevisa för mig själv 
att man inte kan styra allt.

Flyttar till Tyresö
Som tolvåring flyttade Pernilla till 
Tyresö och gick i Hanviken, Kumla 
och Tyresö gymnasium. Efter några 
år närmare stan gick flyttlasset till-
baka och idag bor Pernilla i naturskö-
na Tyresö med man och två döttrar. 

Tyresö ligger henne varmt om hjärtat 
så jag undrar förstås varför hon inte 
också jobbar här.

– Som lärare är det inte alltid själv-
klart att jobba i sin hemkommun 
och jag valde att arbeta i Nacka av 
många anledningar, men den vikti-
gaste anledningen hade att göra med 
att Nacka erbjuder en mycket bättre 
arbetsmiljö för mig som lärare.

Numera kan du följa Pernilla på 
www.pernillaalm.se samt twitter. Gör 
det! Efter vårt möte cyklar jag hem till 
barnen och tänker att mitt val jag tän-
ker göra härnäst har blivit rätt tydligt. 
Att få lärare som Pernilla att jobba i 
sin hemkommun.

ooo

Pernilla Alm. Foto: KristoFer samuelsson

Boktipset
Titel: Alltid du 
Författare: Pernilla Alm
IsBN: 978-91-979-0679-1
Förlag: Printz Publishing
Bandtyp: Inbunden
sidor: 295
Tryckår: 2012

”Det samarbete som funnits de senaste åren mellan kommunen och museet 
(Waldemarsudde) har positivt bidragit till att stärka Tyresös position som kul-
turkommun. - - - Ett starkt kulturliv som lyfter vår position är en del av Tyresös  
vision om att bli den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen”
Ur Fredrik Saweståhls förord till boken om konstnärskolonin på Tyresö vid förra sekelskiftet.

Då är det bara att hoppas på konkreta åtgärder och satsningar på kulturområdet 
i nutid för att förverkliga visionen!
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MöTE Hon har inte bara pratat. 
Hon har gjort saker. Hon har 
drivit eget företag, organiserat 
”Torsdag i Trollbäcken”, utbildat 
sig till lärare och skaffat tre barn 
– allt ungefär samtidigt. så kan 
man nog enklast beskriva Jan-
nice Rockstroh. Nu vill hon bidra 
till att förbättra Tyresös skolor.

Det går inte att vara likgiltig när 
man möter Jannice. Antingen 
stressas man av tempot eller så 
låter man sig beundras av aktivi-
teten. När Tyresö Nyheter möter 
vår nyaste ledande kommunpo-
litiker är det heller ingen tvekan 
om var hon vill:

– Att Tyresö är på plats 207 av 
290 i Lärarförbundets kartlägg-
ning över framgångsrika kommu-
ner när det gäller kvalitet i utbild-
ning i grundskolan är dåligt. Det 
innebär att många barn aldrig får 
chansen att utveckla sin poten-
tial. När jag ser Tyresö kommun 
lite utifrån, som förälder och 
lärare, är det som mest slår mig 
hur Tyresö saknar idéer om en bra 
barn- och ungdomspolitik. Det är 
det jag hoppas förändra i min roll 
som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.

Idrottsintresse
Men låt oss börja från början. Om 
man är uppvuxen i en idrottsfamilj 
ter sig kanske inte steget så långt 
till att själv jobba med ungdomar 

i idrottsrörelsen, på fritidsgården 
och att vara med och starta upp 
dag-kollo-verksamheter. Kanske 
inte heller till att jobba som per-
sonlig tränare.

Att man som PT kan starta eget 
och då känner ett behov av att 
studera marknadsföring och eko-
nomi verkar inte heller orimligt.

Och när man sedan för sam-
man engagemanget för barn och 
ungdomar med engagemanget för 
att utveckla verksamheter och 
driva företaget är det kanske inte 
heller något konstigt med att man 
utbildar sig till yrkeslärare och 
idag undervisar gymnasieelever 
i marknadsföring, entreprenör-
skap, ung företagsamhet, ledar-
skap och affärsutveckling.

Frågor som berör
Det är ur det här engagemanget 
som Torsdag i Trollbäcken växt 
fram. I två års tid har Jannice 
organiserat möten om frågor som 
berör. Frågor som handlat om 
alltifrån tillsatser i de produkter 
vi använder dagligen till barn med 
särskilda behov och deras behov. 
Ett tiotal gånger har mellan 30 
och 40 personer träffats för att 
lära, inspireras och påverka.

– Min tanke har varit att göra 
steget lite mindre mellan politik 
och medborgare. Att skapa en 
mötesplats för de som inte är poli-
tiskt engagerade men som ändå 
vill påverka. Jag vill skapa debatt. 

Och jag blir glad varje gång jag ser 
att det ger effekt som när det efter 
ett möte skapades en facebook-
grupp för föräldrar i Tyresö som 
hade barn med särskilda behov. 
Det uppstod en yta för att nät-
verka, påverka och utbyta erfa-
renheter.

Engagemanget fortsätter
Och bara för att Jannice nu blir 

vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden upphör inte 
torsdagsmötena. Den 3 oktober är 
det nästa aktivitet då giftfria för-
skolor ska diskuteras. I slutet på 
november blir det sedan ett möte 
om ungdomars internetanvänd-
ning.

Men det stora mötet är annars 
ett som Tyresös lärare bjudits in 
till den 19 september.

– Det är en inspirationsdag för 
skolan. Vi har lyckats bjuda in rik-
tigt bra föreläsare till en eftermid-
dag för kollegialt lärande. Samti-
digt blir det en yta för lärare att 
möta politiker och framföra sina 
förväntningar.

Hur räcker tiden till?
Hur hinner man med är en fråga 
som inställer sig.

– Jag har valt att jobba 80 pro-
cent, jag tittar väldigt lite på TV 
och jag jobbar med sådant jag tror 
på. Men visst har även jag tillfäl-
len då det känns som om det är 
mycket.

Avtryck i framtiden
Om två år – hur kommer det mär-
kas att du varit aktiv i politiken?

– Jag hoppas att jag lyckats 
vara med och driva på för en 
opinion som inte nöjer sig med 
att Tyresös skolor och elever får 
alltför dåliga förutsättningar. Jag 
hoppas att den politiska majori-
tet som efter 15 år inte levererat 
högre resultat är utbytt mot en 
som har högre ambitioner.

– Jag tror att vi har tagit tydliga 
steg mot mindre klasser i de tidiga 
årskurserna, att vi har gett varje 
elev en chans genom att stötta 
de med stora behov och att vi 
genomfört åtgärder som gör att 
lärarna har tid att vara lärare mer 
än administratörer.

ooo

tyreSö ruNt

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

Skolpolitiken har mycket att lära

Jannice Rockstroh – full av energi. Foto: privat
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