
Invigning av Nyboda
n Skolan har varit igång 
sedan terminsstarten men 
den 5 oktober var den egent-
liga invigningen och vis-
ningen av de nya lokalerna. 
Miljön är ljus och luftig och 
skolan kommer att vara sko-
fri. Sid 3

Försäkringskassan 
stängd
n Tyresöborna hänvisas 
numera till Stockholm om de 
behöver besöka Försäkrings-
kassan. Kassan stängde, trots 
protester, dörrarna i Tyresö 
den 1 oktober. Sid 5

Moderat turbulens
n Moderaternas tidigare 
politiska sekreterare i Tyresö 
fick sin blogg nedstängd. 
Det skedde efter att hon där 
bekräftat att folkomröst-
ningen medvetet bedrevs 
fult och riggat av Modera-
terna. Sid 10

Konstgräs med 
förhinder
n Konstgräset på Tyresö-
vallen måste bytas ut. Det 
klarar inte Svenska Fotboll-
förbundets krav men de 
har gett dispens för fortsatt 
spel säsongen ut i Damall-
svenskan. Sid 12

Biståndsarbete
n Tuff, Tyresö Ulands- och 
Fredsförening, fortsätter 
att gör skillnad i fattiga län-
der. Sid 15

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel 08-712 02 45. Välkomna önskar Tobbe & Patrik med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Prisad körledare
n Anne Aaltonen Samuelson har 
utsetts till Årets barn- och ung-
domskörledare 2012. Det skedde 
under Föreningen Sveriges kör-
ledares konvent i Piteå i början av 
oktober.

– Tänk att den verksamhet jag 
bedrivit i så många år i Tyresö får 
nationell uppskattning på det här 
viset, säger en glad Anne. I motive-
ringen står bland annat: För sina 
många år i Tyresö musikklasser 

där hon varit en helhjärtat enga-
gerad körledare med känsla för 
kvalité och hjärta för barn och 
ungdomar.

Den nationella uppskattningen 
borde speglas bättre i Tyresö. Sid 7

… är besviken 
och dyster.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 6 H oktober 2012 H 1972–2012

Anne Aaltonen Samuelson är en uppskattad körledare både i Tyresö och Sverige. Foto: GuNNar FrIsell

saknar gehör
n Ett tydligare svar på vad tyresöborna vill är svårt att få. Men 
det hjälpte inte. Det blir inga sänkta avgifter för bland andra pen-
sionärerna. Valdeltagandet var för lågt menar en maktfullkomlig 
majoritet. Samma majoritet som gjorde allt för att skapa en otyd-
lig information om frågan. Ledare, sid 2

en ger, en annan tar
n Den skattesänkning och höjning av bostadstillägget som 
aviserats för pensionärerna kommer i många fall att hamna i 
kommunens kassa genom höjda avgifter inom omsorgerna. När 
pensionärerna får mer pengar över ökar också avgiftsunder-
laget som kommunen beräknar sina taxor efter. Debatt, sid 4

14,0

86,0
”Vi säger nej till 
avgiftshöjningen!”

Tyresöborna, sid 8–9



Noterat

Så har över 9 000 tyresöbor sagt sitt. Och 
budskapet var tydligt. Över 85 procent av 
de giltiga rösterna tycker inte att avgif-

terna för äldre och personer med funktionsned-
sättning ska höjas. Men resultatet möts av den 
borgerliga alliansens iskalla ohörsamhet. De 
anser att för få personer har röstat.

För drygt tio år sedan samlade en kommun-
övergripande föräldraförening i Tyresö cirka 
200 upprörda föräldrar till ett stormöte. Syftet 
med mötet var att berätta för samtliga politiska 
partier att gränsen var nådd i kommunens sko-
lor. Det fanns behov av fler pedagoger i skolan. 
När 200 arga föräldrar sa sitt, blev det fart på 
politikerna, de var ju så många. Men när 7 939 
personer säger nej till höjda avgifter rycker den 
moderatledda majoriteten på axlarna. I folkom-
röstningen röstade 29 procent av de röstberät-
tigade i Tyresö. I valet till EU röstade 45 procent 
i hela Sverige och i det förra kyrkovalet blev val-
deltagandet 11 procent i Tyresö. Ingen borgerlig 
politiker har höjt sin stämma och sagt att något 
av dessa valresultat inte skulle räknas trots att 
deltagandet inte nådde upp till hälften.

När folkets röst var så tydlig borde de bor-
gerliga partierna naturligtvis ha fattat beslutet 
att följa utslaget. Om det var ett 50-procentigt 
valdeltagande som moderaterna sagt sig behöva 
för att bli säkra på resultatet kan man lätt göra 
ett räkneexempel. Halva valmanskåren är 16 285 
personer. De som deltog i folkomröstningen var 
9 471. Alltså behövdes det ytterligare 6 814 rös-
tande för att nå ett deltagande på 50 procent. I 
detta tänkta scenario hade det räckt om bara 87 
av dessa, drygt en procent, hade röstat nej för 
att resultatet skulle ha blivit detsamma.

Frågan om avgifterna för äldre och personer 
med funktionsnedsättning är inte ny. Förra man-
datperioden försökte den dåvarande borgerliga 
kommunledningen att höja avgifterna. Det blev 
protester och dåvarande kommunstyrelseord-
föranden backade från avgiftshöjningen.

På ett möte med de båda pensionärsor-
ganisationerna SPF och PRO inför valet 
2010, lovade samtliga partier att inte höja 
avgifterna.

Detta löfte försökte den moderata social-
nämndsordföranden Anderas Johnsson slingra 
sig ur i en debatt med Miljöpartiets Marie Åkes-
dotter i Radio Stockholm inför folkomröstning-
en. Samma Andreas Johnsson försökte under 
kommunfullmäktiges budgetdebatt påstå att en 
höjning av avgifterna inte var en höjning utan 
en justering.

Tyresö kommer i framtiden att ett ökat antal 
äldre. Det som är den avgörande frågan är om 
vi ska fortsätta med den framgångrika svenska 
modellen – med en stark gemensamt finansie-
rad välfärdssektor. Eller om plånboken och 
den enskildes ekonomiska förutsättningar ska 
få avgöra hur det ska bli när vi blir gamla och 
behöver en god omsorg.

Ett valresultat i en demokrati där den ena 
sidan får en så förkrossande seger som i Tyresös  
folkomröstning borde givetvis få ett omedelbart 
genomslag i politiken. De borgerliga partierna 
i Tyresö väljer ändå att slå dövörat till. Mode-
raterna tror kanske att väljarnas minne är kort. 
I valet 2014 kommer de säkerligen att få ångra 
sveket.

ooo

Det borde vara självklart att följa ett så tydligt valutslag som det som folkom-
röstningen i Tyresö gav. Men den borgerliga majoriteten tycks sakna känsla för 
vad som är rätt. Det går inte att hänvisa till ett lågt valdeltagande. I samtliga 
val distrikt var resultatet entydigt och inget skulle förändra den bilden. Det låga 
valdeltagandet har dessutom sin grund i en otydlig information från kommunen. 
Troligen signerad majoriteten för att just resultera i ett lågt deltagande som sedan 
blev argumentet att strunta i närmare 8 000 tyresöbors uttalade vilja.

Siffertrixande tycks vara moderaternas paradgren i Tyresö. 
När kommunfullmäktige behandlade kommunens delårs-
bokslut efter augusti fanns också en redovisning av målupp-
fyllelsen. Där stod att läsa under målområdet Företagsklimat:

Mål 11
Tyresö ska höra till de 25 bästa kommunerna vad gäl-
ler företagsklimat.

Målet beräknas bli uppfyllt.
I svenskt näringslivs ranking 2012 hamnade Tyresö 

på 50:e plats, året innan var det 24:e plats.

Om måluppfyllelse kan redovisas på detta sätt ställer sig vän 
av ordning frågorna om det över huvudtaget fungerar med 
målstyrning i Tyresö och om tyresöborna har någon nytta av 
ett kostsamt målformuleringsarbete.

ooo
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Tondöv majoritet 
struntar i folket

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Änkeman Jarl gillar trygghet
änkeman Jarl gillar snygghet
människor emellan och i politiken.
Men nu är änkeman Jarl besviken
man struntade i statistiken!
Man struntade i folkets röst
det är dystert, det är höst.

S.
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ELbiL En snabbladdningsstation 
för elbilar har öppnats i Tyresö. 
Det är Tyresö kommun och Vat
tenfall som gemensamt har 
anlagt stationen som delvis drivs 
av solceller.

Elbilar är på frammarsch, men de 
har fortfarande en liten del av den 
totala marknaden. För att snabba 
på utvecklingen och uppmuntra 
elbilsanvändandet har nu Sveri-
ges första publika, energismarta 
snabbladdningsstation byggts i 
Tyresö. Stationen ska drivas med 
vindkraft och solel för att minska 
miljöpåverkan.

– Tyresö ska vara en kommun i 
framkant när det gäller klimatom-
ställningen, säger Fredrik Sawe-
ståhl, kommunstyrelsens ordfö-
rande.

För en ökad användning av 

elfordon behövs fler snabbladd-
ningsstationer. Hur stationen i 
Tyresö används kommer att ana-
lyseras och utvärderas för att få 
praktiska erfarenheter inför fort-
satt utbyggnad.

– Vattenfalls mål är att stötta 
och att i samarbete med olika 
aktörer underlätta och stimulera 
introduktion av elbilar, där snabb-
laddningsstationer spelar en vik-
tig roll. Vi vill berömma Tyresö 
som är framsynta och ser elbilar 
som en viktig pusselbit i omställ-
ningen till hållbar energianvänd-
ning, säger Annika Ramsköld på 
Vattenfall.

Att ladda bilen helt i laddnings-
stationen tar 15–30 minuter, 
jämfört med upp till 10 timmar 
hemma i ett vanligt jordat uttag. 
Den som har bråttom kan välja att 
bara ladda bilen några minuter, 

för att ”fylla på”. Abonnemanget 
kommer att vara gratis de första 
sex månaderna. Vad laddningen 

sedan kommer att kosta får en 
utvärdering visa.

ooo

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
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

 

 

SkoLA Efter att ha varit igång 
sedan terminsstarten var det 
dags den 5 oktober för både 
invigning och visning av nya 
Nyboda skola. Tyresö Nyheter 
var på plats och fick en engage
rad och proffsig guidning av två 
av skolans elever.

Det första direkta intrycket av 
skolan är klart positiv. Miljön 
känns ljus och luftig och våra gui-
der visar från början hur arkitek-
ten har skapat en skola som ska 
fungera för eleverna. Hela sko-
lan ska vara skofri, skorna läm-
nar eleverna i skoskåp innanför 
entrén och har sedan också egna 
materialskåp på entréplanet.

Ljust och luftigt
Hela entréhallen känns öppen 
och luftig och med bra överblick 
över lokalerna. Skolan har tre 
stora entréer på framsidan och 
innanför en av dem ligger skolans 
cafeteria, öppen och inbjudande 
och med plats för fikapauser.

I anslutning till entréhallen lig-
ger också skolans bibliotek där 
bibliotekarien vid guidningen är 
i full gång med att fylla hyllorna 
med böcker.

Öppen skola
Den fortsatta rundvandringen 
visar upp en skola med ett flexi-
belt arbetssätt och med många 
olika arbetsrum för arbetslag och 

för små eller stora grupper. Det 
finns flera små aulor och en stor 
aula, rytmik- och musikrum, NO-
lab. och slöjdsalar för trä, metall, 
teknik och textil och dessutom 
många olika träffpunkter för elev-
er att sitta i, att träffas eller läsa.

Inga rum är stängda för insyn, 
alla har öppna glasytor som ger 

kontakt utifrån och in och det 
känns som att all verksamhet är 
synlig, en öppen skola.

Förutom eleverna har natur-
ligtvis även personalen arbetsrum 
i nära anslutning till verksamhe-
terna, lätta att nå för eleverna.

inkörningsproblem
Även kök och skolrestaurang 
känns genomtänkta även om en 
del av utrustningen och tekniken 
inte blivit monterad eller kommit 
igång. Restaurangen är också för-
sedd med en scen och kan använ-
das för olika typer av aktiviteter 
som kräver scen.

Helhetsintrycket är klart posi-

tivt, även om det är ett faktum 
att byggnaden idag är för stor för 
Nyboda skola. Hela översta pla-
net kommer att tills vidare vara 
stängd för skolan.

Utemiljön klar till våren
Skolgården är också fortfarande 
byggarbetsplats och till stora 
delar stängd men det finns för-
utsättningar för en fin miljö när 
allt kommer på plats. Helt färdigt 
blir allt först fram på vårkanten 
2013. Då skall det finnas både 
konstgräsplan, parkourbana och 
utrymme för spontanidrott på 
plats i utemiljön.

ooo

En av skolans innergårdar. Foto: leNNart JöNssoN

Nyboda skola visar upp sig tyreso.se får 
toppbetyg  igen
WEbb Sveriges Kommuner och 
Landsting har för tredje året i 
rad rankat webbplatser ur ett 
medborgarperspektiv. tyreso.se 
återfinns på topplistan – fjärden 
bäst. Tyreso.se ligger över snittet 
inom alla de tolv områden som 
undersökningen omfattar. Totalt 
fick webbplatsen 92 poäng av 
100 möjliga. Det är en förbättring 
mot tidigare år. Inom tre områ-
den gavs full pott, 100 poäng: för-
skola, grundskola samt näringsliv 
och tillstånd.

ooo

Vad hände på full
mäktige? Snabb
protokoll tas fram
DEMokRATi Nu kan Tyresös 
medborgare snabbt få en samman-
fattning av kommunfullmäktiges 
sammanträde på kommunens 
hemsida tyreso.se. Dagen efter 
finns ärendena kort redovisade 
med vilka beslut som tagits. Man 
kan precis som tidigare också 
följa fullmäktigedebatten via web-
ben både direkt och i efterhand.

ooo

Läraravtalet klart
AVTAL Det centrala avtalet mel-
lan SKL och lärarfacken blev klart 
i början av oktober och börjande 
gälla från 1 april 2012. Nu startar 
lokala förhandlingar med sikte 
på att klara av utbetalningen den 
retroaktiva lönen senast till jul-
helgen.

ooo

Den nya snabbladdningsstationen. Foto: tyresö Nyheter

Biblioteket håller på att fyllas med böcker. Foto: leNNart JöNssoN
Matsal med funktion även som 
aula. Foto: leNNart JöNssoN

Fräscha arbetsrum för personalen. 
 Foto: leNNart JöNssoN

Ladda elbilen på en kvart i Tyresö
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Regeringen har slagit på trumman för sänkt skatt för 
pensionärer med 50 kronor i månaden. Därtill ska 
bostadstillägget höjas med 170 kronor per månad 

för de som är i behov av hyresstöd. Det kan ju låta bra, men 
vad blir den faktiska skillnaden för en pensionär. Anders 
Borg påstår att skattesänkningen främst ska gynna äldre 
kvinnor.

Många äldre kvinnor, 70 år och äldre, är ofta ensam-
stående och har låga pensioner. För de som har behov av 
hemtjänst och vård blir i många fall de föreslagna förbätt-
ringarna ett slag i luften. Det handlar om det så kallade 
avgiftsunderlaget, som avgör hur mycket man ska betala 
för hemtjänst och vård.

För de pensionärer med låga pensioner, både kvinnor 
och män, finns för att uttrycka det enkelt, ett minimibe-
lopp, som kallas förbehållsbelopp. Beloppet varierar bero-
ende på i vilken kommun man bor och ligger normalt mel-
lan 4 500–5 000 kronor per månad för en ensamstående per-

son. Det är det belopp som alla ska ha kvar för levnadsom-
kostnader såsom livsmedel, kläder, fritid, hygien, telefon, 
öppen hälso- och sjukvård, resor, läkemedel med mera, när 
avgifterna för hemtjänst, vård och trygghetslarm är betalda 
– ett slags existensminimum. De pensionärer som endast 
har förbehållsbeloppet kvar betalar ingen avgift för den 
hemtjänst och vård som de behöver. Det finns också ett 
högsta belopp som kommunen får ta ut, maxtaxan, som är 
1 760 kronor per månad, för de med högre pensioner.

Om de, som nu ska få de föreslagna tillskotten och där-
med får mer pengar kvar än förbehållsbeloppet, kommer 
avgiftsunderlaget att öka. Det innebär att kostnaden för 
hemtjänst och vård i kommunen ökar med samma belopp 
som förbättringarna, om man inte redan betalar maxtaxa. 
Det staten ger tar i stället kommunerna ut i höjda avgifter. 
Så var det med den förbättringen!
Sune Linder
Vice ordförande PRO Tyresö

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

Innebär sänkt skatt och höjda bostadstillägg förbättringar?

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

Du är välkommen!

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

Du är välkommen!

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

Du är välkommen!

Det staten ger 
tar i stället 

kommunerna 
ut i höjda 
avgifter.

Foto: GuNNar FrIsell

Ska Tyresömoderaterna höja äldreomsorgstaxan?

Gör dig sedd!
I mörkret är alla katter grå lyder 
ett ordspråk. Och det gäller även 
oss människor, stora som små, 
särskilt en årstid som denna. För 
en bilförare är det hart när omöj-
ligt att upptäcka en fotgängare i 
mörkret förrän man är alldeles 
inpå.

Det är ofattbart att så många 
verkar ha glömt vilken fantastisk 
effekt reflexer har. Så när mörk-
ret faller – sätt på dig reflex! Det 
kan rädda liv.
bilförare i höstmörkret

I Tyresös val om höjd äldre-
omsorgstaxa röstade 82,3 procent 
nej och 13,5 procent ja. Resten av 
rösterna var blanka eller ogiltiga. 
Men det var nu endast 29 procent 
som röstade. Moderaten Andreas 
Jonsson som vill höja taxan menar 
att valresultatet kan ifrågasättas 
eftersom ”vi har sagt” att valdel-
tagandet borde uppgå till minst 
50 procent för att tas på allvar. 
Andreas Jonsson måste ha sovit 

under matematiklektionerna i 
skolan. Här får han en enkel repe-
titionskurs. Det hade behövts att 
ytterligare 6 850 Tyresöbor rös-
tat för att valdeltagandet skulle 
komma upp i 50 procent. Låt oss 
för en kort stund anta att dessa 
6 850 personer hade röstat på 
omvänt sätt mot dem som nu fak-
tiskt röstade, det vill säga så att 82 
procent röstat för en taxehöjning 
och drygt 13 procent mot. Även 

med ett sådant extremt utfall till 
moderaternas fördel skulle det 
samlade valresultat bli 54 procent 
nejröster och 42 procent jaröster. 
Troligare är att andelen nejröster 
skulle ha blivit väsentligt större. 
Det är uppenbart att moderaterna 
med tekniska knep och okunskap 
försöker trolla bort det massiva 
motstånd mot en taxehöjning som 
visade sig i folkomröstningen.
bo Lundgren

Sopiga sopstationer
Jag går ofta till den närbelägna 
återvinningsstationen. Det fung-
erar jättebra. Det är enkel sak att 
sopsortera och se till att det åter-
vinns. Antalet soppåsar som vi 
lägger i bostadsrättsföreningens 
gemensamma soprum har mins-
kat väsentligt. Men ibland är det 
inte lika trevligt vid återvinnings-
stationen. Runt behållarna ligger 
skräp.

Antingen har de varit fulla och 
”någon” har inte orkat ta med sig 
skräpet hem. Eller så har man 
passat på att ta med sig något 

som inte går att få in i behållarna. 
Eller i värsta fall något som inte 
överhuvudtaget har på en återvin-
ningsstation att göra; bildäck, TV, 
mikrovågsugn, matrester…

Vad händer om detta fortsät-
ter? Tänk om de bostadsnära åter-
vinningsstationerna dras in? Hur 
många slutar då att sopsortera? 
Tänk efter, du som vet med dig att 
du brukar slarva vid återvinnings-
stationerna. Den stora förloraren 
är miljön. Och det var väl inte så 
du tänkte när du åkte dit?
Miljöengagerad Tyresöbo

Hål i vägen
Tyresö har ett av Sveriges bästa 
damlag i fotboll. Vi har en fin 
fotbollsarena. Till Tyresövallen 
kommer många besökare, allti-
från åskådare, fotbollsspelare, 
föräldrar… Men kommer du med 
bil så gäller det att köra försiktigt 
in på ”parkeringen”. Sedan lång 
tid är det stora, djupa gropar vid 
infarten. Och värre blir det när 
det har regnat. För den som kör in 
för första gången och inte hinner 
sakta finns till och med risk för 
skador. När ska vi slippa skumpa 
omkring som på den värsta åkern 
varje gång vi ska in på parkering-
en vid Tyresövallen?
Fotbollsförälder

Höststämning vid Gudöterassen. Foto: GuNNar FrIsell

4  oKtoBer 2012



SERVicE Den 1 oktober stängde 
Försäkringskassan sitt kontor 
i kommunens servicecenter i 
Tyresö.
 Det betyder, att om man som 
tyresöbo behöver göra ett per
sonligt besök för att till exempel 
få hjälp med ifyllande av blan
ketter eller få information om 
olika ärenden, så hänvisas man 
till Magnus Ladulåsgatan 67 på 
Södermalm eller till klara Västra 
kyrkogata 13 i city.

Orsaken är, att regeringen ålagt 
Försäkringskassan att spara 
bortåt 600 miljoner kronor de när-
maste åren. Vid förändringarna i 
sjuklönereglerna 2008 tilldelades 
kassan 300 miljoner kronor, som 
nu tas tillbaka plus att ytterligare 
effektiviseringar måste göras. 

De utsatta drabbas hårdast
Försäkringskassan valde detta 
framför att dra ner på handlägga-
re, som beslutar om ersättningar 
och utbetalningar. Men sannolikt 
kommer man att behöva auto-
matisera ärendehandläggningen 
samt göra ytterligare personal-
nedskärningar, trots att arbetsbe-
lastningen redan är hög för För-
säkringskassan.

Marita Bertilsson (S) som tog 
upp frågan i kommunfullmäktige 

i mars 2011 är besviken över, att 
alliansen i Tyresö inte gjorde mer 
för att stoppa nedläggningen.

– Den personliga kontakten är 
väldigt viktig för stora grupper i 
vårt samhälle. Det är inte heller 

förvånande att protester kommer 
från de Synskadades Riksförbund 
samt handikapprörelsen. Alla 
hanterar inte datorer och tele-
fonköer och talsvar är ingalunda 
hjälp för personer, som behöver 

stöd, säger Marita Bertilsson. Det 
här är ytterligare ett exempel på 
ett steg i nedrustning av välfärden 
och det är alltid de mest utsatta 
personerna som drabbas hårdast.

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

Försäkringskassan  
stängd i Tyresö

Stort tryck på individ och familjeomsorgenKvalitetskontroll av 
Syrenens  äldreboende biDRAG Sedan 2008 har social

bidragskostnaderna ökat med 
tolv miljoner kronor i Tyresö.

Orsakerna är bland annat att för-
säkringskassan utförsäkrat ett 
stort antal personer som nu tving-
as att leva på socialbidrag.

Antalet unga personer med psy-
kiska besvär och som står relativt 
långt från arbets marknaden, är 
ytterligare en grupp som ökat. 

Projektet Ung i Tyresö hade vid 
starten i september 2010 cirka 180 
ungdomar inskrivna.

Riskerar hamna i utanförskap
I september 2012 har de 350 ung-
domar inskrivna i sin verksamhet 
utan att personalförstärkning till-
kommit. Många av dessa ungdo-
mar riskerar att hamna i ett utan-
förskap i samhället alltför tidigt.

– Den borgerliga majoriteten 

borde känna en stor oro över att 
socialbidragskostnaderna skenar 
iväg, säger Susann Ronström (S), 
andre vice ordförande i social-
nämnden.

Till detta ska tilläggas att anta-
let socialsekreterare minskat 
i antal under de senaste åren. 
Orsaken till det är att den borger-
liga majoriteten underbudgeterat 
socialförvaltning under flera år.

ooo

kVALiTET En kvalitetskontroll 
har genomförts på avdelningen 
Syrenen som finns på björkback
ens äldreboende. kontrollen 
genomfördes av kommunens 
kvalitetscontroller  Eva Lindgren.

När den senaste brukarundersök-
ningen genomfördes 2011 fick 
Syrenen en hel del nedslag. Bland 
annat fick enheten sämre resultat 
när det gäller individanpassade 
aktiviteter, måltidssituationen 
och inflytande. Det medförde att 
enheten fick i uppdrag att upp-
rätta en handlingsplan för att för-
bättra för de som bor där.

I kvalitetsuppföljningen stude-
rades enhetens arbete under tre 

dagar och samtal genomfördes 
med personal, boende och anhö-
riga om de åtgärder som vidtagits 
sedan brukarundersökningen.

Måltidssituationen har brister 
Vid samtal har det framkommit att 
anhöriga numera får bättre infor-
mation och att både boende och 
anhöriga upplever en ökad trygg-
het och möjlighet till inflytande. 
Även aktiviteterna på enheten har 
ökat bland annat med sång och 
musikstunder både på förmidda-
garna och eftermiddagarna. Ett 
område som enheten fortfarande 
måste förbättra är måltidssitua-
tionen för de boende.

ooo

Försäkringskassan Tyresö är borta. År 2006 fanns den bredvid Bollmorahallen. Foto: GuNNar FrIsell

Trollbäckens 
bibliotek  öppet
bok Torsdagen den 13 oktober 
öppnade Trollbäckens bibliotek 
igen. Biblioteket har genomgått 
en omfattande ombyggnation och 
blir nu granne med en förskola. 
De nya lite mindre, men lokalerna 
är fräscha och nyrenoverade.

ooo

Forellskolan rivs
RiVNiNG Programmet för utveck-
ling och förnyelse av Tyresö 
centrum-området innebär bland 
annat rivning av Forellskolan, 
som numera står tom. Marken 
planeras så småningom att använ-
das för bostäder.

I kommunens särskilda utskott 
togs frågan upp, där Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna förordade omedelbar 
rivning, då den nu utsätts för 
omfattande vandalisering. Folk-
partiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet fick igenom en åter-
remiss, för att innan rivning sker 
ta reda på om det finns behov av 
lokalerna för annan verksamhet 
till dess marken ska användas för 
nybyggnation.

ooo

Tyresö ishall 
stängd 5–7 veckor
kyLA Tyresö ishall är sedan den 7 
oktober varit stängd på grund av 
ett fel i kylmaskinen. Nu ska den 
repareras och oturligt nog skadan 
så omfattande att det kommer 
dröja 5–7 veckor innan ishallen 
återigen kan öppnas. Eventuellt 
kan ishallen öppnas något tidi-
gare, i början av november, i så 
fall med hjälp av en provisorisk 
kylmaskin.

ooo
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Nattvandrare firades en dag
JUbiLEUM Nattvandrarna i Tyre
sö firade 15 år med olika aktivi
teter i Tyresö centrum lördagen 
den 13 oktober.

Trafikpolisen från Nacka var där 
och visade upp sin fyrhjuling, som 
barnen fick prova att sitta på.

Sergiej Bielajewski från Hel-
ping Hands skapade olika bal-
longfigurer till troget väntande 
barn, i den ständigt ringlande kön.

Det fanns även lotteri där pri-
serna var skänkta av handlare i 
Tyresö centrum. Fiskdamm från 
Candy King fanns för mindre barn.

Underhållningen stod trubadu-
ren Jens Persson för, som tolkade 
allt mellan Thåström och Spring-
steen.

Det fanns även möjlighet att 
utmana före detta svenska mäs-
taren i armbrytning, Viktor Holm. 
Domare var Tomas ”Demolition 
Man” Eriksson, även han tidigare 
svensk mästare i armbrytning.

ooo

Nattvandrarnas lotteri. Foto: leNa hedströM Fiskdammen från Candy King. Foto: leNa hedströM
Trubaduren Jens Persson. 
 Foto: leNa hedströM

Många tog chansen att provsitta polisens fyrhjuling. Foto: leNa hedströM

Öppnings-

erbjudande!
Upp till

50%
på utvalda plagg

Nu är vi tillbaka i Tyresö C

P

P

P
Välkommen till vår 
nyöppnade butik 
mitt emot Nordea
banken! 850 par
keringsplatser med 
pskiva i tre timmar.

MyggdalsVägeN

Bo
llM

o
ra allÉ

BollMoraVägeN

kvällskryssa i 
Tyresö 
TipS Fredagen den 4 november 
arrangerar Tyresö kommun, när-
polisen och brandkåren i Tyresö, 
Tyresö församling och Frivilliga 
resursgruppen en kvällskryssning 
(tipspromenad) för alla vuxna 
i Tyresö. Den som lämnar in sin 
tips talong belönas med en korv 
med bröd och får dessutom vara 
med i en utlottning av fina priser. 
Läs mer på www.tyreso.se.

ooo

brotten minskar 
bRoTT Antalet polisanmälda 
brott har minskat under 2011 i 
Tyresö. Totalt har de polisanmäl-
da brotten i Tyresö till och med 
den sista september 2011 mins-
kat med 18 procent jämfört med 
samma period 2010.

ooo

operation 
märkning 
STÖLDSkyDD Tyresö kommun 
har tillsammans med närpolisen 
i Tyresö startat en kampanj kring 
Operation märkning. Tjuven vill 
oftast sälja det stulna godset 
för att få pengarna. Det kan bli 
betydligt svårare att sälja varan 
om den är märkt. Märkutrustning 
finns idag att låna för den som vill 
märka sina verktyg eller andra 
föremål på: Bygma i Tyresö och 
Närpolisen i Tyresö, öppet helg-
fria måndagar klockan 16–18.

ooo
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kjell Giese, Trollbäcken
– Folk tror att även om man går 
och röstar, så bryr sig inte Allian-
sen om utfallet.

Fredrik Dahlstedt, krusboda
– Det var så få som var berörda, 
som hade spring i benen.

Emma klippmark, centrum
– Det var mer de äldre som ville 
ha det bättre och vi yngre kanske 
inte bryr oss om det på samma 
sätt.

Maria Wid, Farmarstigen
– För min egen del förstod jag 
inte vad det handlade om.

Ninni blom, Sjötungan
– Det var väl många som inte vis-
ste om det och de yngre tyckte 
inte att det berörde dem direkt.

?Vad tror du att 
det beror på att 
det är så få som 
röstar i en lokal 
folkomröstning?

Foto: KaIJsa Keusch

Värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen
GARANTi Den 1 januari 2011 
trädde en ny bestämmelse i 
socialtjänstlagen  i kraft.

Den avser en nationell värdegrund 
inom äldreomsorgen. Det innebär 
att äldre personer får leva ett vär-
digt liv och känna välbefinnande.

Garantier införda
För att säkerställa detta har 
Tyresö  kommun valt att införa i 
Värdighetsgarantier inom äldre-
omsorgen.

– Inflytande över den indivi-
duella vården och omsorg, Gott 
bemötande respekt för privat-
liv och personlig integritet är 
de styrande ledorden i garan-
terna. Garantierna gäller bara 

för de kommunala verksamhe-
terna inom äldreomsorgen, säger 
Susann Ronström (S).

privata står utanför
De privata utförarna står utanför 
och har inga garantier än så länge.

ooo

Årets barn- och ungdomskör-
ledare 2012 finns i Tyresö

Motiveringen lyder så här:
Utmärkelsen Årets Barn- och Ung-
domskörledare 2012 på 30 000 
kronor tilldelas Anne Aaltonen 
Samuelson

n För sina många år i Tyresö 
musikklasser där hon varit en 
helhjärtat engagerad körledare 
med känsla för kvalité och hjärta 
för barn och ungdomar.

n För att hon sätter barnets egen 
sångupplevelse i främsta rum-
met – barn ska ges möjligheten 
att sjunga och deras musice-
rande ska tas på allvar.

n För att hon med pedagogisk 
tydlighet och med passion för 
sången får körmedlemmarna att 
överträffa sig själva och öppna 
nya världar för dem.

n För att hon med den framgångsrika Tyresö Ungdomskör ger ungdo-
mar möjligheten att sjunga på hög konstnärlig nivå med krävande – 
och ofta utmanande – repertoar.

n För att hennes närvaro, handlingskraft, skicklighet och målmedveten-
het är en ovärderlig del av Sveriges Barn- och Ungdomskörliv.

Foto: GuNNar FrIsell

pRiS Den 5 oktober började 
Föreningen Sveriges körledares 
konvent i piteå med att dela ut 
utmärkelser till ”årets körledare” 
och ”årets barn och ungdoms
körledare”.

Stig Sandlund, lärare på Framnäs 
folkhögskola och på musikhög-
skolan i Piteå är årets körledare 
2012. Årets barn- och ungdoms-
körledare är Anne Aaltonen Sam-
uelson, välkänd musikprofil här i 
Tyresö.

Anne Aaltonen Samuelson som 
är Kulturskolans sånglärare och 
leder Tyresö Ungdomskör fick 
utmärkelsen ”Årets barn- och 
ungdomskörledare”. Det innebär 
utöver äran ett stipendium på 
30 000 kronor.

Nationell uppskattning
När TN träffar Anne är hon väldigt 
glad över utmärkelsen som årets 
”barn- och ungdomskörledare” i 
Sverige. Tänk att den verksamhet 
jag bedrivit i så många år i Tyresö 
får nationell uppskattning på det 
här viset säger Anne! Det har 
varit många härliga år med bar-
nen i Tyresö musikklasser där jag 
fått hjälpa otaliga barn att älska 
musik i körsångens form.

Många som börjat i musikklas-
serna har sedan fortsatt i Tyresö 
ungdomskör. Det är en blandad 
a capella-kör, som är inriktad på 
konstmusik från 1500-talet och 
framåt. Vi deltar i internationella 
tävlingar med goda placeringar 
berättar Anne.

– De som börjar i kören vet att 
om ska man hävda sig i sådana 
sammanhang, då måste man klara 
av svåra stycken. Det är en härlig 
utmaning för många!

– Det finns många bottnar i god 
körmusik, menar Anne.

– En trevlig sådan är att många 
gamla elever vill fortsätta hålla 
kontakten och därför deltar i kul-
turskolans körverksamhet som 
jag håller i, säger Anne.

TN ber att få gratulera Anne 
Aaltonen Samuelson till utmär-
kelsen.

ooo
Anne Aaltonen Samuelson  är en engagerad körledare med känsla för kvalité och hjärta för barn och ungdomar. 
 Foto: GuNNar FrIsell

Susann Ronström (S). 
 Foto: GuNNar FrIsell
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Den höjning av intäkterna med 
1,5 miljoner som det nya avgifts-
systemet gav motsvarade 0,07 
procent av kommunens netto-
budget på cirka 2 000 miljoner. 
Under föregående år hade kom-
munen ett överskott på 90 mil-
joner. Intäktsökningen är alltså 
negligerbar. Det är mera fråga om 
en omfördelning av avgifterna till 
nackdel för de ekonomiskt svaga 
och till fördel för de ekonomiskt 
starka..

Pensionärsorganisationerna 
och de rödgröna partierna oppo-
nerade sig mot detta och samlade 
in 3 644 namnunderskrifter för att 
kunna genomföra en folkomröst-
ning med krav på återgång till det 
avgiftssystem som gällt tidigare.

Resultatet av folkomröstning-
en blev att drygt 83 procent rösta-
de nej till det nya avgiftssystemet 
och mindre än 14 procent röstade 
ja. Problemet var att endast 29 
procent av de röstberättigade del-
tog i valet. Redan den 27 septem-
ber meddelade allianspartierna 
att man så gott som helt neglige-
rade valresultatet.

Lågt valdeltagande känt
Det är väl känt att lokala folkom-
röstningar nästan alltid får ett 
mycket lågt deltagande. Huvud-
principen är att befolkningen i 
de allmänna valen ger de valda 
politikerna mandat att besluta 
i alla frågor. Men alla frågor är 
inte partipolitiskt särskiljande. I 
sådana fall är det vanligt att man 
försöker utröna folkviljan i vik-
tiga frågor med andra metoder. 
En sådan fråga är definitivt frågan 
om äldreomsorgstaxorna.

Om man verkligen vill veta mer 
om medborgarnas synpunkter i 
frågor av stor vikt är folkomröst-
ningar som regel en dålig metod. 
Man bör i sådana fall komma 
överens över partigränserna om 
hur man ska gå tillväga för att 
kartlägga folkviljan. Det har man 
inte gjort i det här fallet. Allian-
sens politiker vill uppenbarligen 
inte veta vad folk tycker.

Oppositionen har därför till-
sammans med pensionärsorgani-
sationerna tvingats att genom en 
mycket omfattande namninsam-
ling driva fram en folkomröstning. 
Det kan inte vara ett rimligt sätt 
att ta reda på folkviljan. Det finns 
andra avsevärt enklare, billigare 
och säkrare metoder att göra det. 
Det kan exempelvis ske genom 
en kvalificerad intervju- och/eller 
enkätundersökning som utförs av 
opartiska proffs inom området.

För det första krävs en saklig, 
allsidig och begriplig information 
om alternativen. Det krävs också 
ett slumpmässigt, vetenskapligt 
upplagt representativt urval av 
deltagare i undersökningen. Slut-
ligen krävs att man med olika 

metoder höjer upp svarsfrekven-
sen till en godtagbar nivå. Lokala 
folkomröstningar och även den i 
Tyresö brister som regel i de fles-
ta av dessa avseenden.

Kan man då inte dra några slut-
satser från folkomröstningen i 
Tyresö? Eftersom resultatet var 
så klart utslagsgivande kan man 
definitivt göra det. Olika projekt 
för medborgarinflytande kräver 
olika arbetsmetoder och resulta-
ten blir ofta osäkra. Man måste 
därför lägga in stora säkerhets-
marginaler. Men ibland är resul-
taten ändock tydliga. Det gäl-
ler tveklöst folkomröstningen i 
Tyresö.

Även borgerliga röstade nej
Av de 29 procent som röstade sva-
rade mer än 83 procent nej till den 
nya taxan. Mindre än 14 procent 
svarade ja. Om man analyserar 
svaren från olika delområden i 
kommunen med olika politisk 
dominans ser man att svaren på 
frågeställningen inte skiljer sig 
särskilt mycket mellan de olika 
områdena.

I kommunens 5 mest allians-
dominerade områden utgör nej-
rösterna i genomsnitt 70 procent. 
I kommunens 5 mest rödgröna 
områden röstade i genomsnitt 93 
procent nej. I övriga 13 områden 
(valdistrikt) med mera blandad 
politisk struktur röstade cirka 85 
procent nej till den nya taxan.

Om vi är mycket försiktiga och 
antar att de 71 procent som inte 
röstade tycker som de röstande 
i de mest borgerliga områdena 
skulle resultatet för kommunen 
som helhet bli att cirka 74 procent 
skulle vilja återgå till ett taxe-
system av samma typ som gällde 
tidigare.

Mindre partipiska
Den här frågan visar tydligt pro-
blemen med blockpolitiken. 
Allianspartierna har i Tyresö 
cirka 57 procent av ledamöterna 
i fullmäktige. Dessa ledamöter 
har uppenbarligen i samförstånd 
röstat fram ett taxesystem som 
minst 74 procent av befolkningen 
inte vill ha.

Kanske representerar dessa 
folkvalda ledamöter tyresöbor-
nas åsikter i stort. Men de gör det 
definitivt inte i den här viktiga 
frågan. Det är svårt att tro att alli-
anspartiernas samtliga represen-
tanter i den här frågan har helt 
andra värderingar än deras egna 
väljare. Om så vore är det hög tid 
att de byts ut mot andra partimed-
lemmar som har mera känsla och 
respekt för folkviljan.

Mindre partipiska och smidiga-
re samarbete över partigränserna 
skulle vara önskvärt i många frå-
gor.
Anders Alvarsson

Söndagen den 23 september genomfördes i Tyresö en lokal folkom-
röstning om taxorna i äldre- och handikappomsorgen. Allianspartierna 
som regerar i kommunen hade bytt ut ett inkomstrelaterat system mot 
ett system med enhetstaxor. Alla får betala lika mycket för samma typ 
av service oberoende av betalningsförmåga. Resultatet blev att vårdta-
garna med de lägsta inkomsterna drabbades särskilt hårt.

V Farmarstigen

björkbacken
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Taxan kvar trots  
nej i folkomröstningen
DEMokRATi Trots att en för
krossande majoritet sa nej till 
den nya taxan blir den kvar. Den 
styrande alliansen bestämde 
sig förra onsdagen för att inte 
justera tillbaka taxan till den tidi
gare nivån.

Valdeltagandet anses vara för lågt 
och även att det var många äldre 
som röstat vägs in när alliansen 
hanterar resultatet.

– Detta är en av de frågor vi nu 
tar med oss i den fortsatta han-
teringen kring detta, säger kom-
munstyrelsens ordförande Fred-
rik Saweståhl (M).

Däremot kommer förbehålls-
beloppet att höjas med 200 kro-
nor. Det är en åtgärd som berör 
ett mindre antal av de som har 
äldreomsorg. Och kostnaden för 
kommunen är bara 1/6-del av 
intäkterna för den höjda taxan.

kan klubbas före årsskiftet
Före årsskiftet bör förändringar-
na kunna klubbas i kommunfull-
mäktige, tror Andreas Jonsson, 
och då gäller de nya förbehållsbe-
loppen från 1 januari 2013.

– Det är en välkommen höjning, 
säger Anita Mattsson (S) opposi-
tionsråd, men det var inte det som 
folkomröstningen handlade om. 
Man kan inte säga att man tagit 
hänsyn till resultatet om man inte 
sänker nivåerna på taxan.

För lite och för sent
Redan i våras diskuterade majo-
riteten om att höja förbehållsbe-
loppet, då med 220 alternativt 

250 kronor. Varför man inväntat 
resultatet av folkomröstningen 
innan höjningen föreslogs har det 
inte kommit någon förklaring till. 
Inte heller varför justeringen nu 
endast blir 200 kronor. Kanske 
vill man blidka väljarna med ytter-
ligare en höjning av förbehållsbe-
loppet med 50 kronor i nästa val-
rörelse. Tyresö Nyheter kommer 
att följa utvecklingen.

ooo

Höjningen av förbehållsbeloppet räcker inte, menar Anita Mattsson (S). 
 Foto: GuNNar FrIsell

Folkomröstning i Tyresö utan värde?
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Nyheter

Tydligt nej 
i folkom-
röstningen
Den 23 september hölls lokal 
folkomröstning i Tyresö om 
avgifterna inom äldreomsorgen 
och omsorgen om funktionsned-
satta. 9 471 tyresöbor röstade och 
resultatet blev en tydlig majoritet 
för Nej-sidan, med 84 procent av 
rösterna. Områden med högst val-
deltagande var Siken, Myggdalen, 
Björkbacken och Krusboda och 
områden med minst valdeltagan-
de var Brevikshalvön och Tyresö 
Strand. Tydligast motstånd mot 
nya taxan var det i Nyboda och 
Bollmoraberg där Nej-sidan fick 
96 procent av rösterna.

ooo

Tyresö Strand

Gimersta/Nytorp/Raksta

brevikshalvön

© tyresö KoMMuN

Folkomröstning i Tyresö utan värde?
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Nyheter nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Gäst:  
Raimo Pärssinen (S), 

ledamot Arbetsmark-
nadsutskottet.

Välkomna!

iF metallsossen och lo-sektionen samt 

Socialdemokraterna  i Tyresö inbjuder till

ÖPPet mÖte

Fo
to

: r
ik

sd
ag

en

Torsdagen den 18 oktober 2012, klockan 19.00 
 kvarnhjulet lokal kulturcaféet, Pluggvägen 6 c

Politisk sekreterare tar  
bladet från munnen
SANNiNG Moderaternas tidigare 
politiska sekreterare bekräftar 
nu att folkomröstningen med
vetet bedrevs fult och riggat av 
moderaterna.

Hon har skrivit ett par självkri-
tiska inlägg på sin blogg där hon 
berättar hur det gått till med en 
riggad frågeställning eftersom 
majoriteten ändå har tolkningsfö-
reträde.

Hon beskriver vinklad informa-

tion till väljarna, styrd av mode-
rata företrädare som tjänstemän 
i kommunen fått tagit ansvar för. 
Allt i syfte att få så lågt valdelta-
gande som möjligt.

Hon beskriver en ledning som 
inte lyssnar till andra och en 
osund miljö.

Ett par timmar efter det sista 
inlägget blev hennes blogg hastigt 
nerstäng. Den händelsen är nu 
polisanmäld.

ooo

begränsad 
framkomlighet 
TRAFik Strandvägen och försko-
lan Slottsvillan Kabelschakter ger 
fortsatta problem med framkom-
ligheten på Breviksvägen mellan 
förskolan Slottsvillan och Strand-
vägen. Alternativ väg är att åka 
Strand vägen – Tranmyravägen – 
Tjärnstigen för att sedan vara ute 
på Tyresövägen igen.

ooo

biljetter på nätet
WEbb Köp biljetter i förväg till 
kommunens kulturevenemang. 
Gå in på www.tyreso.se/biljetter. 
Där kan du boka, betala och skri-
va ut din biljett. På biblioteken i 
Tyresö centrum, Tyresö Strand 
eller Trollbäcken kan du få hjälp.

ooo

Bidragen till studieförbunden 
STUDiER När Tyresö kommun för 
ett par år sedan tog bort bidra
gen till studieförbunden sjönk 
deras verksamhet dramatiskt.

Under åren 2009 till 2011 mins-
kade antalet studietimmar från 
27 000 till 16 000. 

– Det är tydligt att Moderaterna 
inte har någon ambition alls när 
det gäller studieförbunden, säger 
Bo Furugård (S) ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. Hade de haft 
det skulle inte verksamheten läm-
nats vind för våg. 

Bidraget kunde återinföras 
redan 2011 efter att oppositio-
nen samlat ett tillräckligt stort 
stöd. Den borgerliga majoriteten 
trixade dock bort en tredjedel av 
bidraget genom att fördela ut det 
efter det lägre antalet studietim-
mar. Nu sker samma sak på nytt. 
Delar av det beslutade anslaget 
till studieförbunden riskerar att 
frysa inne. Förra året försvann 
över 300 000 kronor. Socialdemo-
kraterna föreslog att hela bidra-
get skulle delas ut.

ooo
Bo Furugård (S). 
 Foto: GuNNar FrIsell
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Sport/fritid

Adress: byggnation:
bollmora Gårdsväg 10 Nybyggnad av phus, rivning av vakt

byggnad, mast och sophus
orrvägen 11 b Nybyggnad av enbostadshus
Strandallén 18 A och b Nybyggnad av gruppboende
Varvsvägen 9 och 10 Nybyggnad av enbostadshus
Tonstigen 5 Nybyggnad av enbostadshus

Tjärnstigen 62 Nybyggnad av enbostadshus

Fornuddsvägen 22 b Nybyggnad av enbostadshus
Långsjövägen 67 Nybyggnad av enbostadshus
Linblomsvägen 18 Anordnande av pool och altan
Vissvass 1:25 Strandskyddsdispens för anläggande av väg
Höjdvägen 10 påbyggnad av enbostadshus
Måsvägen 13 Nybyggnad av enbostadshus
kärrvägen 31 b Nybyggnad av enbostadshus
Mediavägen 2 Tillbyggnad industri och lagerbyggnad
orkidévägen 7 Nybyggnad av garage

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.

 Lima Städ Service
och Transport

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

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

Foto: leNNart JöNssoN

Foto: leNNart JöNssoN Foto: leNNart JöNssoN

Höghus i centrala Tyresö
byGGE på Marknadsgränd 26–32 byggs det bostä
der. Vi följer bygget.

Än dröjer det ett tag innan höghuset börjar ta form. 
Grunden är lagd så till vida att fundamenten är på 
plats, sprängningarna är avklarade och gjutningen 
har påbörjats.

Kranen som är ställd i gropen är den största hittills 
i Tyresö. Ett par män står och tittar på kranen och 
den långa delen som fortfarande ligger på marken: 
undrar hur de ska få upp den delen också?

ooo

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 13–17
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SerViCe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLp

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Konstgräset på Tyresövallen måste bytas
FoTboLL konstgräset på Tyresö
vallen klarar inte längre Svenska 
Fotbollförbundets och FiFA:s 
krav och måste bytas. Fotbollför
bundet har gett dispens för fort
satt allsvenskt spel säsongen ut 
men spel i Damallsvenskan och i 
champions League nästa år kan 
det inte bli förrän gräset bytts ut.

– Vi bytte ut konstgräset inför 
2010 års säsong, säger kommu-
nens fastighetschef Jan Nilsson. 
Då klarade det alla tester, men 
efter 2,5 år visar det sig att gräset 
inte längre lever upp till gällande 
krav. Vi har en treårig totalgaranti 
på gräset och har tagit upp frågan 
med den ansvarige leverantören.

brutna grässtrån problemet
Problemet som uppstått är att 
gräset ger ett alldeles för snabbt 
spel, beroende på att grässtråna 
tappat spänsten och inte reser sig 

efter att ha blivit nertrampade. 
Fotbollförbundet godkänner inte 
spel på sådant underlag i de serie-
system som förbundet ansvarar 
för men har i fallet Tyresövallen 
gett dispens säsongen ut.

– Vi har alltså aktualiserat frå-
gan med vår gräsleverantör och nu 
får vi se hur vi ska lösa problemet, 
säger Jan Nilsson. Det är ingen 
tvekan om att gräset måste bytas 
ut, frågan är bara hur fort detta 
kan ske. Det kan bli komplicerat, 
eftersom uppvärmningssystemet 
också ställer krav på underlaget.

Måste vara klart i april 2013
– Tyresö FF har ett krav att det 
ska vara klart till april, säger Bo 
Furugård (S), ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. Vi har dis-
kuterat frågan i nämnden utifrån 
den information som vi hittills fått 
och försöker komma fram till en 
bra helhetslösning.

Dubbla problem
– Förutom problemet med gräset 
är det också problem med lin-
jerna, konstaterar Bo Furugård. 
Fotbollförbundet godkänner inte 
dubbla spellinjer på en fotbolls-
plan, vilket innebär att de linjer 
som markerar amerikanska fot-
bollens spelplan inte är godkända 
av Svenska Fotbollförbundet.

Dubbla lösningar
– Den lösning som vi har föreslagit 
från socialdemokraterna i nämn-
den är att vi lägger nytt konst-
gräs på Tyresövallen och flyttar 
det gamla till Wättinge grusplan 
bakom gymnasiet, säger Bo Furu-
gård. Det skulle ge gymnasiet 
konstgräs och amerikanska fot-
bollen en egen bollplan. Men det 
gäller att vi agerar snabbt, för att 
klara det hela till säsongsstarten 
i april!

ooo Tillplattat konstgräs med dubbla linjer. Foto: slottstudIoN
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HockEy Nu har även hockeyn i 
Tyresö slagit ihop sina krafter i 
en och samma förening och alla 
inblandade är helt överens om 
att sammanslagningen är helt 
rätt beslut.

Tyresö Hockey och Hanvikens SK 
Ishockey är nu ett gemensamt lag 
på alla nivåer och åldersklasser. 
Förra gången det var aktuellt, år 
2000, gällde sammanslagningen 
bara båda klubbarnas A-lag, som 
spelade som Tyresö-Hanviken i 
division 2.

Efter något år utvidgades sam-
verkan även att omfatta juniorla-
gen. Men efter fem-sex år sprack 
sammanhållningen och all verk-
samhet återgick till två separata 
föreningar.

Samgående
För ungefär ett år sedan togs tan-
ken på samarbete upp igen och i 
februari i år var klubbarna mogna 
att starta ett förberedande arbete 
med sikte på samgående. Målsätt-
ningen var att bedriva en gemen-
sam ishockeyverksamhet från 
och med säsongen 2012/2013.

Utgångspunkten var att de 
båda föreningarna skulle vinna 

både sportsligt, organisatoriskt 
och ekonomiskt genom en sam-
manslagning. Man skulle helt 
enkelt bli större och starkare till-
sammans.

Hockey camp 2012
I maj tog båda föreningarna beslut 
om ett samgående och i juni fick 
Hockeyförbundet in anmälningar 
och spelarövergångar. Det första 
konkreta beviset på Tyresö Han-
viken Hockey kom i augusti då 
den nya föreningen arrangerade 
en gemensam Tyresö-Hanviken 
Hockey Camp 2012 med 170 spe-
lare i åldersklasserna 8–12 år, men 
uppdelad på två veckor på grund 
av det stora antalet deltagare.

Hockeydag i Tyresö cen
trum
Den 6 oktober kunde alla barn 
som ville, prova på att åka skrid-
skor i Tyresö Centrum. Det var 
många knattar som passade på 
att dra på sig låneskridskorna 
och hjälmen och testa plast-isen 
på innetorget.

På plats vid isen var också 
Susanna Ahlsten, lagledare i 
03-laget och Roger Odell tränare 
för samma lag och som även job-

bar med marknadsföring i THH. 
Båda bekräftar det starka enga-
gemanget och viljan att den här 
gången lyckas med sammanslag-
ningen.

– Det är verkligen en stark 
fokusering i klubben på att skapa 
något nytt, konstaterar båda två. 
Det kommer att hända så mycket 
i hockeyn i Tyresö att det är helt 
nödvändigt att vi nu har en stark 
hockeyförening.

Hög målsättning
Idag spelar A-laget i division 3 
men målet är att A-lagen både på 
herr- och damsidan ska bli etable-
rade lag i Division 1. På samma 
sätt har ribban satts högt både för 
de övriga spetslagen och också 
för breddlagen.

Stämningen på topp
– Vi har idag en enormt positiv 
stämning och stark vilja i Tyresö 
Hanviken Hockey som ger energi 
för framtiden, säger Tony Johans-
son, ansvarig för A-laget i THH. 
Alla är beredda att jobba på för 
att få allt att fungera och att vi ska 
lyckas med vår satsning på hock-
eyn i Tyresö.

ooo

Sport/fritid

 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!

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Nysatsning i hockeyn

Roger Odell med nyrekryterad hjälptränare i Tyresö centrum. Foto: KrIstJaN VaIGur

Tyresöhallen invigd
SpoRTHALL Efter total ombygg
nad kunde ”nya” Tyresöhallen 
slå upp dörrarna den 30 septem
ber med öppet hus med olika 
uppvisningar, följt av invigning 
och innebandymatch i Superli
gan. De ansvariga för öppet hus 
hade satt ihop ett mångsidigt 
program där olika delar av kultu
ren och fritiden fick plats.

Programmet inleddes med Kul-
turskolans slagverksensemble 
som trummade igång publiken, 
följda av GK Trollbäckens skickli-
ga uppvisningsgrupp 300 Blå och 
av bandet The Moving som satte 
publikens trumhinnor på prov.

Efter det följde en briljant upp-
visning i pardans med Alexander 
Jehrlander och Sofie Swartling 
från Dance Factory, som veckan 
innan varit i Västerås och hämtat 
hem ytterligare en förstaplace-
ring i pardanstävling.

Slutnumret levererades av 
Manskören ur Tyresö Ungdoms-
kör som under ledning av Anne 
Aaltonen Samuelson avslutade 
med en fantastiskt bra tolkning 
av Povel Ramels ”Bara sport”.

Hallen klart godkänd
Själva hallen får klart godkänt av 
de två föreningar som har Tyresö-
hallen som hemmaplan.

– Det är hög klass på hallen, 
intygar Carl ”Lalle” Sellebråten, 
ordförande i Tyresö Trollbäckens 
Innebandyklubb. Det mesta har 
blivit som vi önskat, även om det 
finns lite inkörningsproblem.

– Vi har också fått löfte om att 
handbollens klister inte skall ge 
oss i innebandyn några problem, 

tack vare att hallen städas varje 
morgon efter handbollens trä-
ningsdagar, konstaterar Lalle.

Små missar
– Handbollen har nu fått en riktigt 
bra hall, bekräftar Hans Strandell, 
f d fritidschef som nu är hallan-
svarig i Tyresö Handboll. Några 
minus har vi noterat, bland annat 
att räcket på läktarens nedersta 
rad blivit för högt och hamnar 
i ögonhöjd för sittplatserna, ett 
skönhetsfel som borde ha kun-
nat undvikas, konstateras Hans 
Strandell.

bra klubblokaler på gång
Båda föreningarna har också 
höga förväntningar på de för-
eningslokaler som är på gång i 
Tyresöhallen, i den lägre delen till 
vänster om entrén.

– Vi kommer äntligen att få väl-
digt bra klubblokaler som hjälper 
oss i verksamheten, konstaterar 
både TTIBK och Tyresö Handboll.

ooo

”Nya” Tyresöhallen. Foto: leNNart JöNssoN

Carl ”Lalle” Sellebråten. 
 Foto: leNNart JöNssoN

Nu är den vackra hösten här med härliga äpplen i trädgårdarna. Du som 
gillar äpplen men kanske inte har eget äppelträd, knacka på i någon villa 
där äpplena ligger så kanske du kan få en påse! Foto: GuNNar FrIsell

Pallar alla att skörda?
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KuLtur/NöJe

pågång
DET HÄNDER i TyRESÖ

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far 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!

Lions, LO, SPF, Laken, Bonza m m på 91,4 MHz

Annars är utbudet mycket varie-
rande med glada historieberät-
tare, musiker, utländska gäster 
och aktiva ungdomar i Café 
Bonza. Och kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 november 
direktsänds från klockan 18.

programmen i korthet de 
närmaste veckorna:

30/9–21/10
Bertil egnell: slottet, Prästgårdsvä-
gen, lidingö, aGa, kemijobb, tysk-
land, Gran canaria, aBc-vapen.

Bob och Irene sandine, us, lärare o 
psykiater: leta efter rötter i sverige, 

Classe Enman hörs på radion från 21 oktober.
Trubaduren Jens Persson hörs i tal 
och ton från 21 oktober.

Nina Brogärd hörs på 91,4 till den 
28 oktober.

komst, café Bonzas ungdomsverk-
samhet, radio, favoritlåtar.

claes-G enman: tranås > hanviken, 
lo-arbete, medlemsflykt, pensio-
ner, chefer, dykning, retoriker.

Birgitta rova: ”dödsmarsch”, 
Brno > sikvägen, Brf laken 50 år. 
sopsortering, stambyte, grannar.

28/10–18/11
Jenny henriksson, pers assistent, 

hästar, hundar, kriminologi, asiens 
elefanter och tigrar. australien.

Mostafa sarwar: Bangla desh, 
språk, religioner ”Indiska kökets” 
maträtter, bröd, drycker, gäster.

terje engh, anders Gullberg, Nina 
Brogärd, Åke Mattsson: historier, 
limerickar, glatt glammande

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (1326-27):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

Erica Oreiro och Abbas Reyhanian på Café Bonza hörs från 21 oktober.

terje engh, Nina Brogärd, anders 
Gullberg, Åke Mattsson: Vilda histo-
rier, många limerickar med mera.

Nina Brogärd, ingenjör: aspudden, 
Kiel, kvinnosyn, jobb, barn med sär-
skilda behov, uppmuntran.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (1325-26):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred,solidaritet.

14/10–4/11
h svensson, u ottenby, KG linde-
berg: trollbäcken lions insamlingar, 
bistånd, stipendier, aktivitet.

leif Bratt:Wien > sikvägen, österri-
kiskt, valfriheten, politik, företagan-
de, hårvatten, apotek, klagomål.

Monica löfgren ordf, Gun tombrock 
sekr.i sPF-tyresöseniorer :Verksam-
het, medlemmar, möten.

hans löfgren: trollbäcken på 
40-talet, Folkdansgillet grundat 
1914, solsäter minnesmärkt, dan-
ser.

21/10–11/11
trubaduren Jens Persson: härjeda-
len, trollbäcken, sköndal, framträ-
danden, sjunger 4 egna låtar.

erica oreiro, abbas reyhanian: här-

BarNteater: astoNs steNar 
lördagen den 20 oktober på biblio-
teket i tyresö centrum. en föreställ-
ning kl 11.30 och en kl 13. 
aston tar hand om alla ensamma 
stenar han hittar och bäddar ner 
dem i en säng. Varm och poetisk 
barnteater av teater Pero för barn 
3–6 år efter en bok av lotta Geffen-
blad. entré: 30 kr, förköp via www.
tyreso.se/biljetter, eventuella kvar-
varande biljetter säljs vid entrén. 
arrangör: tyresö kommun

tyresö JazzcaFé
Kom loss och dansa eller bara stam-
pa takten till fina gamla svängiga 
godingar. 
Gäst: sångerskan ulla olsson 
onsdag 14 november, kl 14–16 
Kulturcentrum Kvarnhjulet hus B (vid 
Nyboda skola). 
entré: 60 kr inkl kaffe och kaka. 
arr: tyresö Jazzband och aBF tyresö

JazzKryssNING tIll ÅlaNd
ladda upp med härlig svängig jazz 
på Ålands hav söndag 18 november. 
Bussar från alléplan och Krusboda 
torg avgår kl 12.00. 
och från tyresö centrum (Nordea) 
kl 12.15. till Grisslehamn, båt t o r 
eckerö, buss åter till tyresö cirka 
21.30. 
Pris för buss o båt t o r 80 kr! 
Musik och dans ombord, fantastiskt 
smörgåsbord och taxfreeköp. 
Bokning: eckerölinjen tfn 0175-
258 00 ange kod 5Jazz och tala om 
var ni vill kliva på bussen. 
sista anmälningsdag 14 november. 
Välkomna till en trivsam och prisvärd 
jazzkryssning! 
arr: tyresö Jazzband och tyresö Jazz 
& Blues club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR
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Även en liten 
annons blir läst!

Glöm inte att annonsera i 
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen
08-292029

BRIS Vuxentelefon 
– om barn

För dig som vill prata 
om dina egna eller 

andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

”jättetrevligt”, kyrkor, natur.

Ketan trivedi, indisk journalist och 
pristagare: Besökte Kumla skola, 
som gjort fina insatser för Indien.

Peter dicke, lena 
hedström:Nattvandrarna i tyresö 
15-årsjubilerar lördag 13 oktober i 
tyresö centrum.

7/10–28/10
Gunnar olofsson spelar egna låtar 
på dragspel. Åsarna > Björkbacken. 
Kända dragspelslegendarer.

NÄRRADioN i 27 år har Åke Sandin på frivilligbasis gjort radio på 
91,4 MHz, numera också på www.tyresoradion.se. Men allt flera har 
nu börjat att göra program. både SeniorNet och Trollbäcken Lions gör 
program med hjälp av Mp3spelare de lånat av närradioföreningen. 
och Tyrsöföreningarna Nattvandrarna, kulturella folkdansgillet, pen
sionärernas SpF och bostadsrättsföreningen Laken hörs under halv
timmar med Åke som programledare.
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Rätta lösningen på kryss nr 5, 2012.
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kryss nr 6  
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  
26 oktober 2012 till:

Tyresö Nyheter
björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2012
1:a pris: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
2–5: M-L Swalander, Sikvägen. 
Birgit & Tove Wallberg, Myggdalsv.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Matias Larsson, Kanelgränd.

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 6” 
och skicka 
senast den  
26 oktober till:

Tyresö Nyheter
björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 5
Ylva Bergström, Granängsringen.

”Bilden är på neonskylten ovanför 
biograf Forellen. Jag var elev i Forell-
skolan på sjuttitalet och har nog mer minnen av biosa-
longen som vår aula. Var vid ett tillfälle med och gjorde 
en morgonsamling där vi gjorde playback på rockgrup-
pen Shanana. Det gick jättebra första samlingen, men vid 
andra samlingen var det någon som hade mixtrat med 
bandspelaren, så när ridån gick upp hände… ingenting. 
Där stod jag och tittade ut på publiken som bestod av 
åttor och nior och alla började ropa: Ylva, Ylva, Ylva. 
Ojojoj, längsta minuterna i mitt liv. Ridån gick ner igen 
och nästa gång den gick upp funkade allt. Phui. Mina 15 
minuter i rampljuset räckte för hela mitt liv.”

Foto: GuNNar FrIsell

TUFFs höstkampanj för 
skola i Kongo

bidrag är välkomna på Tuffs insamlingskonto 
pg 7936362. Märk betalningen med ”kongo”

Massor av tyresöprojekt i indien
Inte många ens i Nyboda och Kumla skolor vet att det i 
Indien sedan 1975 finns två stora skolbyggnader, som 
döpts till Kumla och Nyboda Wings. De finansierades av 
Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) inte minst med 
hjälp av dagsverken i de båda Tyresöskolorna.

Sedan dess har det för TUFF-pengar byggts tjogtals sko-
lor för fattiga indiska barn, över 100 000 mangoträd har 
planterats, ett par hundra brunnar har anlagts, många med 
namn efter Tyresödonatorer. Bland alla andra Tuff-projekt 
i Indien kan nämnas undervisning i 50 stora skoltält av 
3 000 fattiga barn varje år på 90-talet och delfinansiering av 
en medicinfabrik med namnet Locost.

bistånd till bolivia, Eritrea och andra länder
Tuff har också lämnat bistånd till andra länder. I Boli-
via kunde ett indianfolk för 2 miljoner kr från Tuff köpa 
igen hela 60 000 hektar skogsmark. Till Eritrea skickades 
100 000 skolböcker på det inhemska språket tigrigna. På 
sistone har Tuff med pengar stött fattiga, krigsdrabbade 
afghaner, ett barnbibliotek i Bagdad och ”barfota barnmor-
skor” i Guatemala.

Miza och Marcus tog initiativet
Kongo är ett av Afrikas fattigaste länder, tidigare rovlys-
tet exploaterat av europeiska kolonialister, som för 100 år 
sedan anställde ett folkmord på kongoleser i sin jakt efter 
landets naturtillgångar. I Trollbäcken bor Miza och Marcus 
Landström, som har nära kontakter med Kongo. Härom 
året började de med en beundransvärd hjälpverksamhet. 
De har redan fraktat iväg massor av rullstolar, kryckor och 
andra hjälpmedel som underlättar tillvaron för rörelse-
hindrade kongolesiska barn. Nu planerar de en skola bland 
fattiga byar i Kongo, där analfabetismen är utbredd. Den 
ska bestå av minst sex klassrum.

Sylvia Ljungdahl vädjar: skicka bidrag!
Tuff har redan bidragit med 25 000 kronor, vilket räcker till 
ett klassrum. Men nu har Tuff planer på att kunna finan-
siera ett klassrum till. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl:

– I Tuff försöker vi skaffa pengar till åtminstone ett 
andra klassrum. Det hoppas jag går eftersom det finns då 
många solidariska och generösa människor i Tyresö. Och 
Tuff-bistånd har två stora fördelar: Dels är ingen i Tuff eller 
Radio Tuff avlönad, så att varenda krona går oavkortat till 
ändamålet, dels är det här 
ett småskaligt projekt som 
vi har ordentlig koll på

Radio Tuffs Åke Sandin 
tillägger på tal om Tintin-
debatten:

– Att skaffa en skola till 
fattiga kongolesiska barn 
är en påtaglig och mycket 
bättre antirasism än att 
beskärma sig över gamla 
seriealbum.

ooo

Trollbäckenborna Miza och Marcus Landström tog initiativet. 
 Foto: ÅKe saNdIN

Sylvia Ljungdahl. 
 Foto: ÅKe saNdIN
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Jag hamnade på:

80-årsfest
Eric af Uddby hade 
inbjudit till 80års
kalas på Uddby 
gårdskafé, var 
annars. 

Det var fullt hus.

Där var representanter från 
hembygdsrörelsen både lokalt 
och stockholmslänet, vars ord-
förandepost Eric nyligen läm-
nat. Naturligtvis många gröna 
vänner, inga maskrosor utan 
gammaldags fyrklövergröna. 
Men också bundsförvanter från 
det tidigare politiska livet, lik-
som några gamla trätobröder.

Den nuvarande kommun-
ledningen dök också upp. Den 
har nyligen drabbats av hybris, 
dribblar med förbehållsbelop-
pet och vill bygga ett hus som 
når ända upp till himlen.

Vad Eric tycker om det och 
om Tyresös moderna utbygg-
nad är ingen hemlighet. Helst 
borde Tyresö se ut ”som på 
farsans tid”. Pappa Helge bör-
jade arrendera Uddby gård 1929 
och tog säte i kommunfullmäk-
tige 1935. Fick så småningom 
se sonen Eric bli kommunalråd 
på 70-talet. Och Uddby gård har 

fortsatt att vara bas för Magnus-
son klanen.

Nu vandrade Eric där mellan 
borden, men kastade ibland lite 
ängsliga blickar runt rummet. 
Var det inte några som fattades?

Så stod dom äntligen där i 
dörrhålet, ”de fyra stora” – Gab-
riel Oxenstierna, Maria Sofia De 
la Gardie, Maria Gustava Gyllen-
stierna och markis Lagergren. 
Dom hade dock problem med 
att komma överens om vem 
som skulle föra deras talan. 
Gabriel borde vara självskriven. 
Han var riksdrots och styrde 
riket medan broder Axel var på 
krigståg i Tyskland med Gustaf 
II Adolf. Dessutom – och det är 
det bästa av allt – så byggde han 
Tyresö slott och kyrka. Maria 
Sofia var påstridig. Hon var van 
att bestämma, framgångsrik till 
att börja med, men svår i affärer 
och slutade utfattig. Det gjorde 
henne inte så lämpad. Hennes 
dotterdotter Maria Gustava var 
också handlingskraftig. Rev 
slottets torn och lurade rys-
sarna. Men trivdes egentligen 
bäst med lärda vänner i litterära 
salonger. Hon avstod gärna. 
Men det gjorde inte markis 

Lagergren, 1800-talets uppkom-
ling. Han som köpt slottet med 
hustruns dollarmiljoner och 
han hade nu hälsningar både 
från Oscar II och Påven i Rom. 
Lagergren envisades med att få 
framföra sin hyllning på fran-
ska. Det kommer inte att slå an 
hos Eric, sa Oxenstierna.

Eric löste problemet på sitt 
rättframma sätt. Han kände de 
fyra gästerna både utan och 
innan, så han bad dem helt 
enkelt att slå sig ner och ta för 
sig. Markis Lagergren grumsade 
lite och efterlyste påfågelstek, 
franska viner och starka dryck-
er. Men sånt bjuds inte på Erics 
kalas. Men däremot väl så färg-
starka berättelser om Tyresös 
historia, grundad på imponeran-
de kunskaper och engagemang. 
Så fick också denne livaktige 
80-åring kommunens pris som 
årets kulturpersonlighet i kamp 
med hiphopare och rappare. 
Berättandet lever.
S Dufva

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

elser från olika evenemang han, helt 
inkognito, bevistat.

Siffror om Tyresö
Återvunna produkter i Tyresö

kg per invånare 2009 2010 2011 Sverige
Wellpapp/pappersförpackningar 8,47 8,38 7,68 12,21
Hårda plastförpackningar* 2,12 2,39 2,65 4,85
Metallförpackningar 0,59 0,87 0,76 1,68
Glas** 18,77 17,55 18,00 19,31
Tidningar 28,83 35,95 39,06 37,86

Ton totalt
Elektronik 629 663 674 149 280

* Notera att plastförpackningar avser både hårda och mjuka plastförpackningar, sedan 2008 samlar 
Förpacknings - och tidningsinsamlingen in båda i en fraktion.
** Insamlingsresultaten inkluderar även insamling från företag (restauranger och storhushåll).
Källa: FTI

Många ton elektronikprylar skrotas varje år i Tyresö. Foto: GuNNar FrIsell
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