
Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.

Tyresös lägsta priser enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Oppositionens nya ansikte
n Det var ett beslut om att lägga 
ned förskolan Dalstugan som fick 
Anita Mattsson att bli politiskt 
aktiv.

Det var tolv år sedan och nu har 
hon valts till Socialdemokraternas 
nya oppositionsråd i Tyresö.

Tre politiska områden kommer 
Anita Mattsson att sätta i fokus. 
Skolan och förskolan, barnfattigdo-
men och trygghet, för den som gam-
mal och för den som ung.

Idag bor Anita Mattsson i 
Trollbäcken men under sina för-

sta barndomsår bodde hon med 
sina föräldrar i Tanzania. Hennes 
pappa jobbade med ett kooperativt 
biståndsprojekt.

– Jag minns hur det var att inte 
kunna språket, att inte göra sig för-
stådd.  Sid 10

… vill också gå 
på vatten.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 6 H oktober 2011 H 1972–2011

Anita Mattsson är Socialdemokraternas nya oppositionsråd. Foto: Gunnar Frisell

obegripligt
n Avgiftshöjningen inom äldreomsorgen riskerar att bli en dyr 
historia, för kommunen. Med de stora överskott som kom-
munen prognostiserar är det obegripligt att moderaterna står 
fast vid höjning. Trygghetslarmen som tidigare var avgiftsfria 
kostar nu 3 000 kronor om året. Ledare, sid 2

Förskola med förhinder
n Den som tror att barnet får en massa kvalitetstid hemma med 
mamma tror fel. Att ensam se på när mamma ammar, byter blö-
jor och vyssjar och vaggar är knappast ett attraktivt alternativ 
till vänner i samma ålder, lekmöjligheter och kunskapsinhäm-
tande. Debatt, sid 4

”Flera av de stora 
medierna tror 
verkligen på vår 
satsning inför 
2012.”
Hans Löfgren, sid 13

Folkomröstning
n Med över 4 000 namnunder-
skrifter kommer det sanno-
likt att bli folkomröstning om 
de kraftigt höjda avgifterna 
inom äldre- och handikapp-
omsorgerna. Sid 3

skolnedläggelse?
n Den nya stadieindelningen 
som regeringen beslutat 
riskerar de små skolor-
na. Sid 5

Juholt besökte 
tyresö 
n I måndags besöktes Tyresö 
av Socialdemokraternas ord-
förande Håkan Juholt. Han 
kom för att lyssna och sam-
tala med efter den senaste 
veckans turbulens. Sid 6

rekordresultat
n Kommunen beräknas göra 
ett rekordstort ekonomiskt 
överskott i år. Däremot står 
det sämre till med målupp-
fyllelsen. Sid 8

Dyrt boende
n Det nya trygghetsboendet 
i Tyresö blir dyrt att bo i. En 
tvåa kostar från 7 300 kronor 
i månaden. Sid 9

nya nyboda skola  
tar form
n Ombyggnaden av Nyboda 
skola pågår. Nybodahal-
len är nu helt urblåst men 
beräknas stå färdig hösten 
2012. Sid 12
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Noterat

Hösten sveper runt husknuten, löven 
dalar sakta från träden och det är dags 
för halvårsuppföljning av hur kom-

munens pengar har använts. Det går bra för 
Tyresö, den ekonomiska prognosen för detta 
år visar på ett överskott på 91 miljoner kronor. 
En del av detta är realisationsvinster som kom-
munen fått vid försäljning av mark. Men hela 
47 miljoner räknar man att kommunen ska få 
över detta år.

Trots det väljer den borgerliga majoriteten 
med Moderaterna i spetsen att vidhålla sitt 
beslut om att chockhöja avgifterna i äldre-
omsorgen. Det ger kommunen en inkomst på 
1,5 miljoner. Men det får till resultat att flera av 
Tyresös äldre avstår trygghetslarm. Det bli en 
kortsiktig besparing. Utan trygghetslarm kom-
mer fler äldre, istället för det egna hemmet, tidi-
gare behöva ett särskilt boende. Det blir dyrt för 
kommunen.

Tyresös pensionärer, som nu får betala denna 
avgiftshöjning är den grupp som fått minst av 
den borgerliga regeringens skattesänkning-
ar och faktiskt är de som riskerar minskade 
inkomster eftersom pensionerna kommer att 
sänkas under nästa år.

De som jobbat ett helt liv, betalat skatt och 
bidragit till att bygga Tyresö stark som välfärds-

kommun får nu ännu en gång stå för notan. Var-
för ska de betala, när personer som den mode-
rata kommunstyrelsens ordförande Fredrik 
Sawestål fått stora skattesänkningar.

Uppfinningsrikedomen är stor hos mode-
raterna när det gäller besparingar. I kul-
tur- och fritidsnämnden tar moderaterna 
fram en gammal besparing. Förra gången 
försökta man spara bort hela bidraget 
till studieförbunden men fick inte ige-
nom det förslaget i fullmäktige.

Nu tar man det i delar och årets besparing 
blir 100 000 kronor. Utan konsekvensanalys och 
över huvudet på berörda förbund fattar man 
beslut. Är man rädd för bildade medborgare?

Tyresös biblioteksverksamhet ska enligt 
beslut som moderaterna drivit fram i samma 
nämnd spara 850 000 kronor under nästa år. 
Kostnaden per öppethållandetimme ska mins-
kas med fem procent, men öppethållandet på 
biblioteken ska öka med tio procent. Hur den 
matematiken ska gå ihop är det svårt att förstå.

Möjligen skolkade ansvariga politiker från 
mattelektionerna eller också blir det så att bib-
lioteket ska börja som skolan, inte med lärar-
lösa lektioner utan bibliotek utan bibliotekarier.

ooo

Trots tiotals miljoner i överskott väljer den moderata kommunledningen att stå 
fast vid beslutet att höja avgifterna inom äldreomsorgen. Avgiftshöjning ger 
kortsiktigt i sammanhanget blygsamma 1,5 miljoner. I långa loppet kommer de 
nog att urholka kommunens ekonomi eftersom många väljer bort det trygghets-
larm som gjort det möjligt att bo kvar hemma. Utan larm kommer behovet att 
tidigare flytta till särskilda boenden att snabbt äta upp den ökade kommunala 
intäkten. Mångdubbelt.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M), sa på 
senaste kommunfullmäktige att avgiftshöjningen inom 
äldreomsorgen är ett väldigt bra och viktigt beslut för fram-
tiden. Enligt Jonsson är beslutet viktigt eftersom behovet av 
äldreomsorg i Tyresö kommer att fördubblas inom en snar 
framtid. Den snara framtiden som unge Jonsson ser infaller 
om ungefär tio år. Behovet av avgiftshöjning är alltså inte 
särskilt akut. Undra vad dagens pensionärer tycker om det, 
särskilt när kommunen går mot ett överskott på 47 miljoner 
kronor.

ooo
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Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2011 och delas ut  
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Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Norrtälje.
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 15–20 nov 2011
Manusstopp 6 november 2011
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Avgiftshöjningar
trots jätteöverskott

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Den som har dom rätta pengarna
kan våldföra Strandängarna
som en tjuv om natten.
Att så flyta på yta
kan ses som rena rabatten.
Men minns, att bara Jesus kan gå på vatten.

S.

2  oktober 2011



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

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05

Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11

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

 

 

Konsumentfören-
ingen Stockholm 
får ny vd

Foto: konsumentFöreninGen sthlm

LedARe Tidigare kommunal-
rådet i Tyresö Lars Ericson blir 
vd för Konsumentföreningen 
Stockholm. Konsumentfören-
ingen Stockholm eller i dagligt 
tal Konsum Stockholm, är en 
av de största i Sverige med över 
600 000 medlemmar. För närva-
rande är Lars Ericson affärsom-
rådeschef på Swedbank och han 
tillträder tjänsten den 1 mars 
nästa år.

ooo

Tyresö ishall 
stängd 5–7 veckor 
IS 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

SKoLA Minst tre gånger det 
senaste året har profilklassernas 
vara eller inte vara diskuterats i 
barn- och utbildningsnämnden. 
Socialdemokraterna befarar 
att profilklasserna snart är ett 
minne blott, och hävdar att den 
borgerliga majoriteten låter dem 
tyna bort.

I Tyresö finns idag två profiler 
med kommungemensamt intag, 
musikklasserna och idrottsklas-
serna. Det innebär att elever från 
hela kommunen kan söka sig till 
klasserna med samma förutsätt-
ningar, och att närhetsprincipen 
inte gäller som till andra skolor 
om det är fler elever som söker än 
som kommer in.

Nej till ny profilklass
Socialdemokraterna vill se ytter-
ligare en profilklass, och föreslog 
i en motion 2010 att starta en 
språkprofil på nya ”Centrumsko-
lan/Nyboda skola”. Den borger-
liga majoriteten sa nej, hänvisade 
till skollagens text angående tim-
plan och tycker att det är upp till 
varje rektor att besluta om even-
tuella profilklasser.

– Vi tycker att det är en passiv 
inställning, säger Anita Mattsson, 
socialdemokraternas grupple-
dare i barn- och utbildningsnämn-
den. Självklart måste vi politiker 
kunna ha en vilja om vilka utbild-
ningar som erbjuds våra barn och 
ungdomar. En språkprofil skulle 
vara en stor fördel för Tyresös 
elever i en allt mer globaliserad 
värld.

Konkurrens
I konkurrensen om eleverna har 
rektorerna uppmanats att starta 
egna klasser med ”fördjupning-
ar” i olika ämnen, inom ramen 

för skolans val. Sådana finns på 
flertalet skolor idag, bland annat 
matematik och naturvetenskap-
liga ämnen, teater och kultur, 
ishockey, hälsa och friluftsliv 
med mera.

Musik- och idrottsklasserna 
kom till efter beslut i Skolstyrel-
sen under socialdemokratiskt 
styre och väcker ständigt nya dis-
kussioner.

– Dråpslaget började med att 
de extra pengar som fanns till pro-

filklasserna togs bort för några år 
sedan. De ska alltså klara sig på 
samma pengar som en ”vanlig” 
klass, säger en förälder Tyresö 
Nyheter talat med.

Profil kräver extra
Det senaste beslutet som fattats 
angående profilklasser av barn- 
och utbildningsnämnden är att 
nämnden inte längre kan besluta 
om undervisningstimmar utö-
ver de som finns i timplanen och 

inom ramen för skolans val. Det 
är enligt beslutet enbart rektors 
ansvar.

– Ett mycket olyckligt beslut. 
Om man varken har extra tid eller 
pengar blir det nog inte mycket 
kvar av profilen, befarar Anita 
Mattsson. Dessutom är profilklas-
serna hela kommunens angelä-
genhet, inte bara den rektor som 
har ekonomiskt ansvar för en 
ekonomiskt belastad skola.

ooo

– Självklart måste vi politiker kunna ha en vilja om vilka utbildningar som erbjuds våra barn och ungdomar.  
En språkprofil skulle vara en stor fördel för Tyresös elever, säger Anita Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell

Profilklasserna 
riskerar  tyna bort

Folkomröstning om avgiftschocken

Tyresö Nyheter har tidigare skri-
vit om de höjda avgifter som nu 
genomförs i äldre- och handi-
kappomsorgen. Uppemot 1 000 
kronor mer i månaden för omsor-
gen och 3 000 kronor om året för 
trygghetslarm blir höjningen vil-
ket skapat rubriker om att flera 
äldre nu avstår från omsorg då de 
inte tycker sig ha råd.

Eftersom den styrande koali-
tionen inte med ett ord nämnde 
frågan i valrörelsen väckte det 
starka reaktioner bland berörda 
och den politiska oppositionen. 
Redan då signalerade Social-
demokraterna att de var beredda 
att ta frågan till en folkomröst-
ning. Och nu verkar det bli verk-
lighet.

Folket får säga sitt
För att folkomröstningen ska 
bli verklighet krävs att minst 10 
procent av de röstberättigade 
skriver på för ett sådant krav och 
att sedan mindre än två tredjede-
lar av fullmäktige röstar emot en 
folkomröstning.

Och enligt vad Tyresö Nyheter 
nu erfar har den grupp av organi-
sationer och enskilda som samlat 
in namn för en folkomröstning 
med bred marginal passerat de 
3 166 namnunderskrifter som 
krävs.

– Det är riktigt. Det är nu mer 
än 4 000 tyresöbor som skrivit 
på för en folkomröstning, säger 
Christina Tallberg, ordförande i 
PRO i Tyresö.

– Det har inte direkt varit svårt 
att få folk att skriva på. Min erfa-
renhet är att personer i Tyresö 
inte vill se ett samhälle där äldre 
och personer med funktionsned-
sättning inte har råd med trygghet 
och omsorg, säger Kaijsa Keusch 
– en av de många aktivister som 
varit med och samlat namn.

Politiskt stöd finns
Att det finns tillräckligt med stöd 
i fullmäktige för att kunna genom-
föra folkomröstningen verkar 
också klart. Utöver Socialdemo-
kraterna kommer även Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet att stödja 
folkomröstningen. 

– Utöver att det är fel att höja 
avgifterna när kommunen går 
med rekordöverskott så anser 
vi att mörkandet inför valet är 
skäl nog. Väljarna ska inte föras 
bakom ljuset, säger Marie Åkes-

dotter, gruppledare för Miljöpar-
tiet.

Folkomröstningen kan sanno-
likt genomföras först till våren 
2012.

ooo

Christina Tallberg, PRO. 
 Foto: Gunnar Frisell

deMoKRATI Mycket talar nu för att Tyresö kommer få folkomrösta 
om den kraftiga avgiftshöjning som genomfördes utan debatt i val-
rörelsen 2010.
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Min son älskar sin förskola, sina kompisar och sina 
”fröknar”! Tyvärr innebär hans nya roll som sto-
rebror att han förlorar halva tiden på denna kära 

förskola.
För honom och för många barn blir det oerhört viktigt 

att bibehålla rutiner och relationer vid en sån stor föränd-
ring som det innebär med en ny familjemedlem.

Idag tvingas förskolebarn gå ner i tid två veckor (!) efter 
syskonets ankomst och den hemmavarande förälderns tid 
med det nya barnet inskränks till ett logistiskt helvete där 
sovtider och amningsstunder ständigt får avbrytas för tidi-
ga hämtningar. Har man dessutom ett barn som ska hämtas 
på fritids eller i skolan, läggs ytterligare en pusselbit till.

– ”Mamma, varför får jag inte vara med på ”mellis” och 
leka med kompisarna? Varför får jag inte vara med på 
månadskalaset?” Vad svarar man på det? 

Det är inte rimligt att ett barn ska ryckas ur sitt sociala 
och pedagogiska sammanhang!

Förskolan är en viktig inkörsport till det livslånga läran-
det. Den utgör på många sätt grunden till barnets skolgång, 
inlärning och socialisering. I mina – och de flestas ögon – är 
förskolan inte barnpassning! Det ska man ha i åtanke när 
man diskuterar barnens rätt till förskola. 

Den som tror att barnet får en massa kvalitetstid hemma 
med mamma tror fel. Att ensam se på när mamma ammar, 
byter blöjor och vyssjar och vaggar är knappast ett attrak-
tivt alternativ till vänner i samma ålder, lekmöjligheter och 
kunskapsinhämtande.

Tyresö kommun beviljar 20 timmar/vecka i förskolan för 
barn till föräldralediga. Det är knappast en fjäder i hatten 
för Tyresö.

I Stockholm är samma siffra 30. I Botkyrka kommun 
har alla barn rätt att gå 35 timmar i veckan oberoende vad 

mamma eller pappa gör. Målsättningen borde rimligtvis 
vara minst 30 timmar även för Tyresö!

Vid tre-, fyra års ålder ökar behovet av och önskemålen 
om jämnåriga lekkamrater. Att då reducera tiden på för-
skolan är ytterst beklagligt. Lösningen på stora barngrup-

per (och lite personal) ligger inte i att ta sina barn från för-
skolan utan att tillföra mer resurser.
Mia Lindström
Trollbäcken

 

Svälten på Afrikas horn
har skördat många liv.

Nu har du chansen att
ge igen.

www.redcross.se

Tusen tack för alla bidrag, men vi behöver 
fler. Katastrofen är nämligen långt ifrån 
över. Den är faktiskt värre nu. Röda Korset 
är på plats på Afrikas horn där över  
12 miljoner människor  fortfarande lider 
av akut brist på mat. SMS:a AKUT TORKA 
till 72 900 så bidrar du med 100 kr.

Tack för din hjälp!
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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

Avskaffa syskonstraffet i förskolan!

Det är inte rimligt att ett barn 
ska ryckas ur sitt sociala och 
pedagogiska sammanhang!

Vi känner nu stor oro inför det kommande året

Foto: Gunnar Frisell

På lördagsnätterna efter klockan 
01.00 är det mycket krångligt att 
ta sig mellan Trollbäcken och 
Farmarstigen. Det går helt enkelt 
inte att ta sig däremellan utan att 
behöva åka in mot Gullmarsplan. 
Vi är många tonåringar som är 
dödströtta på att tvärförbindel-

serna i vår kommun är så dåliga 
nattetid. Vi har inte råd med taxi 
och som känns det otäckt att 
behöva åka in mot Stockholm 
för att ta sig hem. Kan ingen göra 
något åt detta? 
Tonårstjej med kompisar i Gudö

Hjälp och stöd finns inte i Tyresö 
att få. Min man cp-skadad + stro-
ke får låna en permobil. Förrådet 
att ställa in permobilen kostar 939 
kronor i månaden. Har ej råd. Per-

mobilen sänds tillbaka till hjälp-
medelscentralen. Min man får 
sitta i fönstret och titta tills han 
avlider. 67 år är han.
”Arg och ledsen”

Bussbrist om natten Finns hjälp i Tyresö?

 Foto: Gunnar Frisell

Ensam, gammal, otrygg med 
låg pension, gör sig inga besvär. 
Kommunen håller på att bygga 
ett trygghetsboende för männis-
kor över 75 år som ännu sköter 
sig själva. När vi var inbjudna till 
besiktningen, var vi en stor skara 
gamlingar med käppar, rollatorer, 
rullstolar etc. Den första över-
raskningen var att man inte kan 
komma fram till huset med bil. 
Väl på plats såg vi olika saker som 

överraskade. I badrummet fanns 
varken räcke eller åtminstone 
handtag i duschen. Toalettstolen 
var den allra lägsta sorten, fast 
det finns på varje byggmarknad 
olika höjder. Stengolvet kanske 
inte är halkfritt heller. Dessutom 
vem i vår ålder vill ha vitkalkade 
vardagsrumsväggar som på sjuk-
hus? Det man önskar i ett trygg-
hetsboende, tillgång till sjukskö-
terska och kurator kommer inte 

heller att finnas. Däremot en 
reception bemannat dygnet runt 
som på hotell. Så kan man bygga 
bostäder för friska åldringar som 
vill komma ut från sina för stora 
hus utan att de behövande ”vill” 
dit, eftersom hyrorna inte heller 
är anpassade till en ”Svensson-
pension”, tacka den moderata 
kommunledningen för det.
Besviken Tyresöbo

Trygghetsboende i Tyresö,  
inte för dem som behöver det

Miljö och säkerhet

… men det blir fint och trafiksäkert när det är klart. Foto: Gunnar Frisell

Många vägarbeten pågår… Foto: Gunnar Frisell
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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

Vilken skola i centrum
området läggs ned?
SKoLA Tyresö kommun ska gå 
över till en ny stadieindelning i 
grundskolan. det hotar nu flera 
av de mindre skolorna i kom-
munen.

När Jan Björklund tillträdde som 
skolminister gjorde han tidigt 
klart att han ville gå tillbaka till 
den gamla stadieindelningen 
(1–3, 4–6 och 7–9) i grundsko-
lan. Efter flera års beredning är 
nu frågan beslutad i riksdagen 
och kommunerna ska nu försöka 
ställa om sina skolor. Det kan 
dock innebära problem. Personal 
och lokaler är anpassade för 1–5 
och 6–9. Medan flera kommuner 
låter omställningen ta tid kommer 
Tyresö skynda på.

Bakvänd beslutsordning
Vid sitt sammanträde i september 
beslutade barn- och utbildnings-
nämnden att den nya stadieindel-
ningen ska börja gälla redan från 
hösten i Tyresö. Samtidigt beslu-
tades det om att en konsekvens-
analys av beslutet ska göras. En 
ordning som nu möter stark kritik 
från Socialdemokraternas grupp-
ledare i nämnden, Anita Mattsson:

– Det är bakvänt att först fatta 
beslut om en stor omställning och 
sedan fundera på hur man ska 
lösa de problem som uppstår. Det 
vore bättre att först se vilka möj-
ligheter som finns att genomföra 
detta så snabbt för att sedan när 
man vet förutsättningarna besluta 
om man ska göra det.

Beslutet väcker oro
Beslutet har också väckt stor oro. 
Direkt kallade Fårdala skolas för-

äldraförening till möte för att få 
veta mer om skolans framtid. Och 
flera föräldrar från Njupkärrs och 
Bergfotens skola har hört av sig 
till kommunen med oro för att 
skolorna kan komma att omfattas 
av nedläggningen.

Bakom oron ligger det faktum 
att det kommer bli trångt på vissa 
skolor medan det blir överskott 
på lokaler i andra. Framför allt 
ställer beslutet att bygga ut Nybo-
da skola till det. När en årskurs 
försvinner från Nyboda och fler 
barn kommer att få plats på den 
populära Dalskolan beräknas det 
bli många dyra lokaler tomma i 
Nyboda skola. Samtidigt blir det 

trångt på låg- och mellanstadie-
skolorna om de ska få plats med 
årskurs sex.

Föräldrar reagerar
Därför diskuteras nu nedläggning 
av någon skola och att dessa elev-
er istället ska gå i Nyboda skola. 
Detta har fått flera föräldrar att 
reagera:

– Vi har ju medvetet valt att 
sätta våra barn i Njupkärr, just för 
att det är en liten skola, med bra 
mat, fritidsverksamhet och för-
skola. Jag har pratat med många 
föräldrar och det finns inte en 
enda förälder som accepterar att 
ni stänger vare sig Njupkärr eller 

Bergfoten, skriver en av föräld-
rarna till kommunens ledande 
politiker.

På samma sätt har Fårdalas 
föräldrar reagerat på mötet enligt 
vad Tyresö Nyheter erfar.

Finns alternativ
Socialdemokraterna tycker att 
det finns flera alternativ till att 
lägga ner en skola.

– Om det på något ställe uppstår 
lokalbrist bör man kunna pröva 
om fyrorna och femmorna går 
kvar som idag och sexorna flyt-
tar med sin lärare till en ny skola. 
Vi bör också pröva om inte gym-
nasiets behov av nyare och mer 
centrumnära lokaler kan lösas i 
Nyboda och de investeringsmedel 
som då sparas kan användas till 
att kompletteringsbygga på låg- 
och mellanstadieskolorna, säger 
Anita Mattsson.

Barn- och utbildningsnämnden 
kommer fatta beslut under okto-
ber månad. Tyresö Nyheter kom-
mer följa upp frågan.

ooo

– Det är bakvänt att först fatta beslut och sedan lösa problemen, säger Anita Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell

tyreso.se får 
toppbetyg  igen 
WeBB Sveriges Kommuner och 
Landsting har för tredje året i rad 
rankat webbplatser ur ett medbor-
garperspektiv. tyreso.se återfinns 
på topplistan – fjärden bäst. Tyre-
so.se ligger över snittet inom alla 
de tolv områden som undersök-
ningen omfattar. Totalt fick webb-
platsen 92 poäng av 100 möjliga. 
Det är en förbättring mot tidigare 
år. Inom tre områden gavs full 
pott, 100 poäng: förskola, grund-
skola samt näringsliv och tillstånd.

ooo

120 barn och ung-
domar vann pris 
för Ung Tunnel
MILjö Tyresö kommuns projekt 
Ung Tunnel vann den 17 oktober 
den svenska uttagningen i den 
brottsförebyggande tävlingen 
European Crime Prevention 
Award, ECPA. Det är gångtunn-
lar kring bostadsområdet Gran-
ängsringen som legat i fokus. 120 
ungdomar i åldern 13–16 år har 
tillsammans med en arkitekt och 
tillika projektledare renoverat 
och utsmyckat miljön. De unga 
har fått delta i allt från förarbete 
till färdigställande. Väggarna är 
smyckade med konstverk som är 
designade av barn och ungdomar 
i Tyresö. Syftet är att få tunnlarna 
är både finare, helare och renare.

ooo

Trollbäckens 
bibliotek  öppet 
BöcKeR Torsdagen den 13 okto-
ber öppnade Trollbäckens biblio-
tek igen. Biblioteket har genom-
gått en omfattande ombyggnation 
och blir nu granne med en försko-
la. De nya lite mindre, men lokaler-
na är fräscha och nyrenoverade.

ooo

Brotten minskar i 
Tyresö 
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.

oooBergfoten. Foto: Gunnar Frisell Fårdala. Foto: Gunnar Frisell Njupkärr. Foto: Gunnar Frisell

 Foto: Gunnar Frisell Foto: Gunnar Frisell

Vandra mellan pärlorna
I Tyresö slottspark finns en vand-
ringsled mellan elva meditations-
platser utmärkta av pärlor upp-
burna av granitpollare. Texter 
som beskriver platsens kulturhis-
toria och natur finns på pollarna. 

ooo

oktober 2011 5



PoLITIK det var många som med 
kort varsel kom till Kulturcaféet 
för att lyssna och samtala med 
Håkan juholt på Socialdemokra-
ternas medlemsmöte på tisdags-
kvällen.

Salen var fylld till sista plats och 
det var nog första gången riks-
media deltog i lokalt partimöte i 
Tyresö.

Håkan Juholt inledde med att 
ge sin syn på de senaste dagarnas 
medieturbulens och han bekla-
gade den skada det fört med sig.

– Jag är ledsen så in i märgen 
över mina misstag. Det finns 
ingen annan än jag som kan lastas 
för dem. Jag börjar idag, ska ut 
och tala med människor. Om det 
som hänt och om vår politik. Men 
jag ska också lyssna, lyssna på 
människors åsikter och samtala.

Frågorna som ställdes på mötet 
var av olika slag. Det var frågor om 
medias agerande, om hur han ska 
hantera det politiska ledarskapet 
och om Håkan Juholt agerande 
i olika politiska frågor och vilka 
politiska framtidsfrågor som han 
ser som viktiga. Han fick också 
frågan om hur han ska vinna nästa 
val, på det svarade Håkan Juholt:

– Nästa val vinns av den som 
kan beskriva människors verklig-
het och förmedla en framtidsvi-
sion om samhället.

När det så var dags att lämna 
lokalen passerade Håkan Juholt 
ungdomsgården Café Bonza 

och ett gäng ungdomar. Efter en 
stunds samtal, så bestämdes det 
att det var dags att pröva styrke-
förhållanden på ett annat sätt. 
Håkan Juholt bröt sedan arm 

med en av de unga tonårsgrab-
barna. Och under stort hejande, 
så avgjordes matchen och Juholt 
avgick som segrare i den kampen.

ooo

Lärarförbundet gör varje år en 
granskning av landets kommuner 
när det gäller hur de lyckas med 
skolan. För Tyresös del har det 
varit dyster läsning. Förra året 
hamnade kommunen på 187 plats 
av landets 290 kommuner. Men 
årets läsning är alltså än värre. 
Nu ramlar kommunen ner till 208 
plats.

Några ljuspunkter
Några ljuspunkter finns. Det är en 
hög andel barn som går i förskola 
(och får ta del av tidigt lärande) 
och kommunen betalar sina lära-
re (jämfört med andra kommu-
ner) relativt bra.

Men trots detta lyckas alltså 
kommunen sällsynt dåligt med att 
rekrytera behöriga lärare. I denna 
så viktiga kategori hamnar Tyre-
sö kommun på 10-i-botten listan 
över de kommuner i landet som 
lyckas sämst (plats 281). Kanske 
beror det på att arbetsvillkoren 
inte är speciellt bra. Lärartätheten 
hamnar även den på 10-i-botten 
listan (plats 280).

Bara engagemang räcker inte
Länge verkar Tyresö ha klarat 
sig på desto mer engagerad per-
sonal, föräldrar och elever. Men 
frågan är om det hjälper i framti-
den. Tittar man på resultaten är 
det inte heller så munter läsning. 
När Lärarförbundet, med hjälp av 
Skolverkets statistik, undersökt 
hur stor andel av eleverna som 
får godkänt i alla ämnen i årskurs 
nio och anpassat det för socioeko-
nomiska faktorer hamnar Tyresö 
åter på en föga hedrande 231 plats.

Nu kräver Lärarförbundet, på 
sin hemsida, höjda löner för att 
kunna få fler behöriga lärare:

– Nästan alla politiker anser 
att lärare ska ha högre lön men 
få omsätter sina löften i hand-
ling. Höja lärares löner var ett av 
Moderaternas vallöften om sko-
lan i Tyresö. I årets lönerevision 
har lärarna i Tyresö fått en real-
lönesänkning på 1,6 procent mot 
inflationen, skriver Ulla-Karin 
Ervik, ordförande i Lärarförbun-
det i Tyresö.

ooo

Nyheter

Håkan Juholt fick svara på tyresöbornas frågor. Foto: Gunnar Frisell

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

Kom in och hämta Din 
cateringmeny, eller hämta 
den på vår hemsida.

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

Juholt på medlemsmöte i Tyresö

Tyresö faller i 
skolrankning
RANKING Tyresö faller igen i Lärarförbundets skolrankning. Nu rankas 
kommunen på 208 plats – framförallt är det när det gäller lärartäthet, 
andel behöriga lärare och andelen elever som får godkänt i alla ämnen 
som Tyresö har dåliga resultat.

… tar nya tag på ungdomscaféet. Foto: klara linDer
Ångerfull Håkan Juholt…
 Foto: Gunnar Frisell
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VARDAGSRUM UTOMHUS
EN ANNONS FRÅN HSB BOSTAD

FÅ 
INREDNINGS-

VAL FÖR 
20.000 KR

(TOM OKTOBER)

Med gångavstånd till Tyresö Centrum kommer HSB att bygga en ny etapp 
lägenheter på Siklöjevägen. Det blir 72 st lägenheter i storlekarna 2–4 rok. 
Lägenheterna blir ljusa och luftiga och alla får rymliga balkonger eller ter-
rasser. Alla hus har hiss och garage fi nns i ett av husen. Boka ny lägenhet nu 
så får du inredningstillval för 20 000 kr. Erbjudandet gäller tom 31 oktober. 
Välkommen att träffa oss i vår visningsbod på söndag!

VISNING: Söndag 23 oktober kl 14.30 –15.30 
i visningsboden på Siklöjevägen 6.
PRISEXEMPEL: 2:a, 43 kvm, insats 1 365 000 kr, 
avgift 2 758 kr/mån.
KONTAKT: Anna Örnelius, 08-785 39 86, 
anna.ornelius@bostad.hsb.se

Läs mer på www.hsb.se

I HSB brf Siklöjan blir som-
marsäsongen extra lång på de 
rymliga inglasade balkongerna. 
Lennart och Gun valde Siklöje-
vägen när de skulle fl ytta från 
villa och trädgård i Tyresö till 
lägenhet.
Lennart och Gun Eriksson fl yttade till 
Tyresö 1964 när de fi ck en lägenhet i 
ett av HSBs hus i Björkbacken. Ett par 
år senare hade familjen växt och de 
köpte hus i Trollbäcken. Efter 40 år i 
villan var paret trötta på snöskottning, 
gräsklippning och annan trädgårds-
skötsel. De började drömma om ett 
mer praktiskt och modernt boende. De 
satte som mål att de skulle fl ytta innan 
Lennart fyllde 75 år. På en promenad 
till Tyresö slott fi ck de syn på HSBs 
byggskylt. Bostadsrättsföreningen Siklö-
jan skulle byggas, inte långt från Tyresö 
centrum. Vid det laget hade de hunnit 

titta på ett 20-tal lägenheter både i in-
nerstan och i Tyresö, utan hitta något 
de var riktigt nöjda med. Men HSB brf 
Siklöjan uppfyllde parets krav och 2008 
fl yttade de in, på Lennarts 75-års dag.
– Här fann vi vad vi sökte, säger Gun. 
Vi tyckte om lägenhetens ljus, rymd 
och öppenhet. Den stora och välkom-
nande, möblerbara hallen stod också 
högt på min önskelista.

GUN HAR DRIVIT INREDNINGSBUTIK 
på Södermalm i 23 år, och det intres-
set och kunnandet är tydligt när man 
kliver över tröskeln hemma hos paret 
på Siklöjevägen. Hemmet är stilfullt 
och omsorgsfullt planerat, vilket ger en 
varm och harmonisk känsla. Väggarna 
ges liv av all den konst som paret samlat 
under åren.
– Den generösa balkongen var avgöran-
de när vi bestämde oss för lägenheten, 
säger Lennart, och Gun nickar instäm-
mande. Den har tagit trädgårdens 

plats. Jag är nästan mer på balkongen 
än i vardagsrummet och jag tillbringar 
mer tid på balkongen än jag någonsin 
gjorde på terrassen när vi hade hus, 
fortsätter han.
– Vi brukar bära ut slagbordet på bal-
kongen och duka upp till stor middag 
där, fyller Gun i.

HSB BRF SIKLÖJANS ARKITEKTER häm-
tade inspiration från Finland när de 
lät balkongerna spela huvudrollen och 
täcka hela fasaden. Resultatet är unika 
uterum på ca 14 kvm, helt eller delvis 
inglasade, med eftermiddags- och 
kvällssol. Flera lägenheter har dessut-
om en mindre balkong i anslutning till 
sovrummet, med morgonsol.
– Visst var det ett sorgarbete att lämna 
villan efter 40 år, säger Gun, allt var 
skräddarsytt och genomtänkt. Att 
krympa bohaget från ett hus på 7 rok 
till en lägenhet på 4 rok var ingen en-
kel process. Men Lennart brukar säga 

att vi har lyckats bygga upp villan här 
på Siklöjevägen, konstaterar Gun nöjt. 
Lennart och Gun vill råda alla äldre att 
inte vänta för länge med beslutet att 
fl ytta. De har sett alltför många fi na, på-
kostade hus förfalla för att ägarna inte 
längre orkar ta hand om dem.

DET RÅDER INGEN TVEKAN om att paret 
Eriksson trivs väldigt bra, både i fören-
ingen och i kommunen. 
– Här fi nns allt man behöver, det är 
nära till affärer och till naturen. Kom-
munen har bra service och är duktiga 
på att ta tillvara invånarnas intressen. 
Det är en fördel att föreningen inte 
är så stor, att det bara är 12 familjer i 
varje hus och blandade åldrar. Det blir 
mindre anonymt då, mer familjärt. 
Lennart är ordförande i bostadsrätts-
föreningen och tillsammans med 
styrelsen har han ambitionen att skapa 
trivsel och hålla de värden vid liv som 
gör föreningen attraktiv att bo i.

Lennart och Gun Eriksson njuter av eftermiddagssolen på den 14 kvm stora balkongen i HSBs bostadsrättsförening Siklöjan, Tyresö.
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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!

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

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Sjöviksbacken 17
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

BRT heter systemet som de nu 
föreslår att Tyresö ska driva på 
för att få genomfört. Bus Rapid 
Transit innebär ett system där 
bussarna konsekvent ges före-
träde i trafiken, där man rätar 
ut vägsträckorna så att större 
och längre bussar kan trafikera 
sträckorna och där man bygger 
småstationer där biljettkontroll 
sker innan man går ombord för 
att påskynda påstigning.

Billigare alternativ
Martin Nilsson är den som till-
sammans med Anita Mattsson 
lagt förslaget. De båda socialde-

mokraterna hävdar att systemet 
jämfört med spårbunden trafik 
är mycket billigare men ändå har 
likvärdig kapacitet.

I detta får de också stöd från 
studier vid såväl KTH och miljö-
konsultföretaget WSP.

– Det handlar om att se till att 
en växande befolkning får möjlig-
het att vara rörlig på arbetsmark-
naden. Det är bara så Stockholms-
regionen kan växa och utvecklas, 
säger Martin Nilsson.

Goda erfarenheter
Flera andra storstäder har prövat 
systemet och erfarenheterna är 

goda. Och även om det tar lång 
tid att planera ett sådant system 
tycker de båda att det är dags att 
börja nu:

Långsiktiga lösningar
– Det utesluter inte att Tyresö 
behöver driva på mot landstinget 
och SL för bättre busstrafik i när-
tid. Vi föreslår ett sådant upp-
drag till kommunledningen. Men 
ska det bli långsiktiga lösningar 
måste det börja planeras nu.

– Och man måste bryta slöseri-
et med vansinnigt dyr spårvagns-
trafik i innerstaden samtidigt som 
investeringar i kollektivtrafiken i 
kranskommunerna sätts på svält-
kur, säger Anita Mattsson.

ooo

Raka spåret gör att bussar kan konkurrera med spårbunden trafik. Foto: VolVo buses

Snabbare buss
trafik till stan

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

eKoNoMI 117 miljoner kronor. 
Så mycket gick Tyresö kom-
mun med vinst fram till augusti 
månad. det är över alla progno-
ser och tre gånger så mycket 
som kommunens överskottsmål. 
Men det blir inga sänkta avgifter 
i omsorgen.

Bokslutet som presenterades för 
fullmäktige nu i oktober rymmer 
både glädjeämnen och problem. 
Mest positivt för kommunen är 
det stora överskottet som trots ett 
snörikt år beräknas gå uppemot 
100 miljoner kronor vid årets slut. 
Varje år måste kommunen gå med 
ett överskott på cirka 40 miljoner 
kronor för att täcka pensions-
skuld och investeringskostnader. 
Även om en del av vinsten beror 
på reavinster som följd av försälj-
ning ligger kommunen alltså långt 
över överskottsmålet.

Men om ekonomin är positiv 
så är en hel del av verksamhets-
målen mer negativa. Målen för 
kunskap i matematik och svens-
ka i årskurs tre beräknas inte bli 
uppfyllda. Inte heller flera viktiga 
miljömål har uppnåtts.

Höjda avgifter i fokus
När fullmäktige behandlade 
bokslutet var det dock de höjda 
avgifterna i handikapp- och äldre-
omsorgen som stod i fokus:

– Med ett rekordöverskott 
om över 100 miljoner kronor är 
du beredd att ompröva avgifts-
höjningen som innebär att äldre 
avstår omsorg som ger kommu-
nen mindre än en miljon, frågade 
oppositionsrådet Martin Nilsson 
riktat till socialnämndens ordfö-
rande Andreas Jonsson.

Viljan saknas
Svaret blev kanske inte så tyd-
ligt och Jonsson gav heller inga 
tecken på att vilja ändra sig vilket 
fick Martin Nilsson att prata om 
ett svek:

– Ni mörkade avgiftschocken 
i valet och sade efteråt att det 
var nödvändigt. Nu visar ert eget 
bokslut att det inte är nödvändigt. 
Det handlar om er vilja att minska 
behovet av omsorg och att de som 
har råd ska få köpa omsorg, kon-
trade Martin Nilsson.

Som Tyresö Nyheter kan redo-
visa på annan plats i tidningen 
finns det dock stor möjlighet att 
frågan om avgifterna kommer 
behandlas i en folkomröstning 
under våren.

ooo

TRAFIK Hösten är här – och med den långa köer och trånga bussar. 
Men måste det vara så? Två fullmäktigeledamöter föreslår nu en stor 
satsning på snabbussar in till stan.

Rekordresultat för 
Tyresö kommun

Martin Nilsson (S). 
 Foto: Gunnar Frisell
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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 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här? 

Bokar en annons 
idag och visa alla i 
Tyresö  att du finns.

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

HyRoR Äldre i Tyresö reagerar 
nu på hyrorna i kommunens 
nybyggda trygghetsboende. en 
tvåa kostar från 7 300 kronor i 
månaden och en trea upp till 11 
200 kronor.

– Det är pengarna och inte beho-
ven som styr vem som kan flytta 
in. Man måste ha en partner för att 
ha råd, säger Birgitta som flyttat 
till Tyresö efter pensioneringen.

Husen kom till på initiativ från 
kommunens socialförvaltning. 
Syftet var att erbjuda kommunens 
äldre ett tryggare boende, utan att 
vara behovsbedömt. Alla som bor 
i Tyresö och är över 75 år, har 
möjlighet att anmäla sitt intresse 
till Tyresö Bostäder.

En pensionerad kvinna får i 
genomsnitt ut cirka 8 000 efter 
skatt. Även med ett bostadstil-
lägg på ett par tusen per månad, 
blir det lite kvar till omkostnader 
till och med i den billigaste lägen-
heten.

– Det är ironiskt, säger Birgitta. 
Ett trygghetsboende är väl som 
mest intressant för de som blivit 
ensamma.

Tyresö Bostäder fick uppdra-
get att bygga boendet och hyrorna 
har förhandlats med Hyresgäst-
föreningen. Hyresnivån bestäms 
bland annat av produktionskost-

naden som i detta fallet har blivit 
relativt höga.

Enligt Hyresgästföreningen 
ska varje nyproduktion bära sina 
egna kostnader. Trygghetsboen-
det är ett förhållandevis dyrt pro-
jekt.

ooo

Nya trygghetsboendet i Björkbacken växer fram. Foto: Gunnar Frisell

Ensamma kvinnor utestängda 
från Trygghetsboende

Nyheter

Faktaruta ålderspensionärer 
(ScB)

Kr/mån
Genomsnittspension 14 733
Kvinnor 11 725
Män 18 492

(Alla siffrorna gäller före skatt)

Genomsnittskostnad för en 
hyresrätt, ålderspensionärer

Kr/mån
Sambo 6 008
ensamstående kvinnor 5 108
ensamstående män 4 583
ensamstående genomsnitt 4 975

Framkomligheten 
begränsad 
TRAFIK Framkomligheten 
begränsad mellan Strandvägen 
och förskolan Slottsvillan.

Kabelschakter ger fortsatta pro-
blem med framkomligheten på 
Breviksvägen mellan förskolan 
Slottsvillan och Strandvägen. 
Alternativ väg är att åka Strandvä-
gen–Tranmyravägen–Tjärnstigen 
för att sedan vara ute på Tyresö-
vägen igen.

oooJust nu smalt, men bara för att bli bredare. Foto: Gunnar Frisell

Fortsatt energi- 
och klimatråd-
givning i Tyresö
KLIMAT Nu har Tyresöborna 
chansen att bli ännu klimatsmar-
tare tack vare att kommunerna 
har fått ett förlängt stöd för ener-
gi- och klimatrådgivning fram till 
2014.

ooo

Kvällskryssa
KVÄLL 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.

ooo

operation 
märkning 
SVåRSåLT 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

återvinnings-
station borttagen
SoPoR Återvinningsstationen 
som tidigare funnits vid Maria 
Sofias väg vid Tyresö strand är 
borttagen. Inom en snar framtid 
ska en ny återvinningsstation 
etableras i anslutning till parke-
ringen vid Strandhallen.

ooo

Korttidsvård på 
Teneriffa för äldre
VåRd Ett nytt avtal gör det åter 
möjligt för äldre i Tyresö att få 
korttidsvård utomlands.

ooo
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Adress: Byggnation:
Strandvägen 96 Nybyggnad av flerbostadshus, murar, parkering och sophus 

Vitsippevägen 5B Nybyggnad av enbostadshus

Berganäsvägen 9 Tillbyggnad av enbostadshus
Lyckogången 40 Tillbyggnad av enbostadshus
Sommarliden 11 Nybyggnad av transformatorstation
Bryggvägen 1 Nybyggnad av transformatorstation
Radiovägen 27 Tillbyggnad, utv ändring av industri-

byggnad

Här ska inte rivas
Trädgårdsmästarvillan  Nordiska museet vill riva men en 

enad byggnadsnämnd har sagt nej. 
Ärendet är överklagat av Nordiska 
museet.

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: Gunnar Frisell
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Från arg förälder till oppositionsråd

Anita Mattsson
43 år
Trollbäcken
Gift med Tomas
döttrarna Sara, Sofia och Tilda
Senast sedda film: Niceville
Bok som ligger på nattduksbor-
det: ”Till Afghanistan kommer 
gud bara för att gråta” av Siba 
Shakib

– nu räcker det, ja, jag ska engagera mig, sa  
anita mattsson  när hon för 12 år sedan fick frågan 
om hon inte skulle engagera  sig politiskt.

Anita Mattsson hade då sina två 
äldsta döttrar i förskoleåldern, 
de gick på Dalstugan. Barn- och 
utbildningsförvaltningen hade 
då kommit med ett förslag om 
att lägga ned döttrarnas förskola, 
med hänvisning till att det föddes 
alldeles för lite barn i Krusboda-
området.

Ville rädda förskola
Anita Mattson var då en av flera 
aktiva föräldrar som tillsammans 
ville förhindra nedläggningen av 
förskolan.

– Vi samlade in födelsesiffror, 
räknade på generationsväxling i 
Krusboda, skrev brev till politi-
ker, kallade till möten och skrev 
insändare i lokaltidningarna. Vi 
visste att det inte kunde vara sant 
att det skulle bli för få barn. Vi 
såg ju generationsskiftet i vårt 
bostadsområde. Därför kämpade 
vi och slogs för att vår förskola 
skulle vara kvar.

– Jag kontaktade en gammal 
kompis som satt i nämnden, fort-
sätter Anita. Hon lovade att ställa 
alla mina frågor, men svaret från 
förvaltningen var att barnantalet 
skulle sjunka så mycket så att för-
skolan inte skulle behövas.

Beslutet kom
Nämnden fattade beslutet om 
att lägga ned förskolan. Och när 
den gamla kompisen ringde och 
berättade om beslutet, blev Anita 
Mattsson naturligtvis sur. Men 
det var också då hon fick frågan 
om att engagera sig politiskt. Och 
det var då hon bestämde sig för 

att engagera sig i Socialdemokra-
terna.

Nästa politiska kliv
Nu hon tar hon ytterligare kliv. 
Från fritidspolitiker till att bli 
Socialdemokraternas första 
namn här i Tyresö. Hon har fort-
farande ett starkt engagemang.

– Orättvisor gör mig så arg.. Jag 
vill att alla barn, oavsett i vilken 
familj man föds i ska ha samma 
möjligheter.

Fokus på några frågor
Tre politiska områden kommer 
Anita Mattsson att sätta i fokus.

– Skolan och förskolan. Vi 
måste se varje barn och ge varje 
barn möjligheter till lärande och 
utveckling.

– Vi ska ha ett Tyresö som hål-
ler ihop, vi ska motverka barnfat-
tigdomen. Vi har 700 barn i vår 
kommun växer upp i fattigdom, 
det är oacceptabelt.

Till sist avslutar hon med ett 
område som är viktigt över gene-
rationsgränserna.

– Trygghet, för den som gam-
mal och för den som ung. Den 
som är äldre ska veta att det finns 
omsorg när jag så behöver. Men 
trygghet handlar också om att 
som gravid våga gå ut och prome-
nera för att man vet att det finns 
en bänk att sätta sig på när man 
blir trött. Eller som ung våga gå 
ut på kvällar och vara i trygga mil-
jöer.

Från Tanzania till Tyresö
Anita Mattsson har till största 

delen av sitt liv bott här i Tyresö 
men under sina första barndoms-
år bodde hon med sina föräldrar i 
Tanzania. Hennes pappa jobbade 
med ett kooperativt biståndspro-
jekt och hela familjen flyttade 
med.

Ett av hennes första minnen 
var från när hon var 2,5 år och 
började på en förskola i Tanzania, 
som det enda vita barnet.

– Jag minns hur det var att inte 
kunna språket, att inte göra sig 
förstådd. Jag var den enda som 
inte talade swahili.

Det internationella perspekti-
vet har också funnits med i hen-
nes yrkesliv. Hon har jobbat på 
flera amerikanska industriföre-
tag. Nu lämnar hon arbetet som 
förhandlare på arbetarrörelsens 
förhandlingsorganisation för att 
bli socialdemokratiskt opposi-
tionsråd.

Trollbäckenbo
Idag bor Anita Mattsson i Troll-
bäcken med tre döttrar och man. 
Fritiden ägnas åt barnen och poli-
tiken, men får hon tid över släkt-
forskar hon gärna. På frågan vad 
som är det bästa med Tyresö sva-
rar hon efter stunds betänketid:

– Att paddla i Gudöån.
Den kvinna som nu tar över 

rodret för den Socialdemokratis-
ka oppositionspolitiken i Tyresö 
var för 12 år sedan en arg förälder. 
Och vet ni, hon och de andra för-
äldrarna hade rätt. Barnen blev 
aldrig för få. Dalstugan lades ald-
rig ned.

ooo
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Patric Nelander
– Det är synd att riva gamla hus – 
allt behöver inte vara nytt. Det är 
viktigt att bevara de äldre husen.

Henrik och Malou Nagy
– Det är inte bra. Det är synd att 
riva ett sådant kulturminne!

eva Wetterberg och  
Björn Vidalve från Blackeberg
– I första hand bör det inte rivas. 
Det är tråkigt att de vill riva det 
här gamla huset. Lägg pengar 
på att bevara det i stället. Det 
här är ett himla fint område och 
det är mysigt med Notholmen. 
Vi åker hit och promenerar runt 
ibland fast vi inte bor i närheten.

eva engman och  
Peter Berglund
– Det är mitt favorithus där det 
ligger med ängen nedanför och 
fåren som går på bete. Det är 
som en Monet-tavla när man 
kommer från Notholmen. Det är 
det finaste i Tyresö där det ligger 
men huset måste rustas och 
användas på något sätt. Det får 
absolut inte rivas! Jag tar gärna 
över det om jag får, säger Eva.

Staffan Bergqvist och  
Ingela Atterhult
– Det är tragiskt att riva ett 
sådant gammalt hus. Det känns 
fel att riva! Det är roligt när 
någon reparerar och gör i ord-
ning ett gammalt fint hus.

?Trädgårdsmästar-
villan vill Nordiska 

museet riva. Vad 
tycker du om det?

Foto: Gunnar Frisell

Rivas eller bevaras:

Trädgårdsvillans framtid
KULTUR Nordiska museet har 
begärt att få riva ”Trädgårdsmäs-
tarvillan” vid Tyresö slott. Bygg-
nadsnämnden har sagt nej och 
Nordiska museet har överklagat.

Byggnaden uppfördes någon gång 
under perioden 1786–1791. På J. 
Lifmans karta från 1796–1801 
finns ett drivhus markerat vid den 
östra delen av köksträdgården vid 
Tyresö sätesgård. I beskrivningen 
till kartan anges att köksträdgår-
den är beväxt med åtskilliga sor-
ters fruktträd och bärbuskar. På 
kartan ses även rätvinkligt utlag-
da gångvägar i samma trädgård.

Drivhuset i den östra delen av 
köksträdgården beskrivs på föl-
jande sätt i brandförsäkringen 
från år 1806 för Tyresö sätesgård: 
Drivhus av sten, 29½ alnar (17,5 
meter) långt, 16 alnar (9,5 meter) 
brett, 5½ alnar (3,27 meter) högt, 
yttre taken av brädor med tegel 
över, består av ett rum till drivhus 
med murad kakelugn, som har två 
dörrar, två stora fönster, brädgolv 
och gipstak, två rum, kök, förstu-
ga med contoir i (”contoir” bety-
der här ”förrådsutrymme”) och 
trätrappa till vinden.

Huset växer
Sjuttiosex år senare, i 1882 års 
brandförsäkring har huset blivit 
2,1 meter längre. Står på låg sten-
fot och är indelat i orangeri på 
västra ändan med stengolv och i 
övrigt två rum, kök och förstuga 
med stengolv samt ett kontor 
(betyder här ”förrådsutrymme”), 
trappa av trä till vinden som sak-
nar golv och endast har fyllning; 

två skorstenar. Orangeriet har 
rörledning av tegel och ugnen 
anbragt under stengolvet.

Försäkringshandlingen från 
1882 visar att byggnaden är den-
samma som den i dag så kallade 
trädgårdsmästarvillan/-bostaden.

enklare orangeri
Byggnaden var i huvudsak avsedd 
för uppdrivning av växter. Kon-
struktionen tyder på ett enklare 
orangeri. Den kom med säkerhet 

längre fram under 1800-talet att 
användas i huvudsak för vinter-
förvaring av växter, ett orangeri. 
Byggnaden innehöll från början 
även bostadsrum och kök, förstu-
ga, förrådsutrymme och oinredd 
vind – en indelning som inte hade 
förändrats 1882.

Ursprungliga delar
Det finns många ursprungliga 
delar och detaljer kvar i bygg-
naden. Hela stommen, yttre 
tegelväggar och flera golv är de 
ursprungliga. Byggnaden har idag 
kvar sitt ursprungliga tegelgolv i 
den inre ursprungliga förstugan 
och sannolikt sitt förrådsutrym-
me från 1806.

De två benämningarna – driv-
hus och orangeri – anger med stor 
säkerhet att man har använt bygg-
naden på olika sätt. Då kallade 
man byggnaderna för den funk-
tion de hade. Drivhus var i huvud-
sak avsedda för uppdrivning av 
växter och orangeri för övervint-
ring av frostkänsliga växter.

Trädgårdsmästaren hade en 
arbetsledande funktion. I början 
av 1780-talet förfogade han över 

tre till fyra drängar och undervis-
ning ingick i arbetet. Trädgårds-
mästaren rekryterade personal 
och förhandlade om kontrakt, 
löner, priser och andra affärsupp-
görelser. Den centrala verksam-
heten för mästaren var det prak-
tiska odlandet och kunskapen 
kring detta. Vid herrgårdar och 
andra större trädgårdar krävdes 
ett brett kunnande.

djupare förståelse
En ny och grundlig byggnads-
historisk undersökning med 
vägledning av befintlig historisk 
dokumentation, förkunskaper 
om byggnadens ursprungliga 
funktioner och rumsindelning 
kommer att leda till en djupare 
förståelse av de kulturhistoriska 
värden byggnaden har.

Texten baseras på en skrivelse 
till Nacka tingsrätt av Mikael 
Baugus., verksam som guide/
museilärare vid Nordiska museet 
och arkivarie vid kommunfull-
mäktiges och kommunstyrelsens 
kansli, Stockholms stadshus.

ooo

Byggnaden har ett orangeri på västra änden med 17,81 meter lång rörledning av tegel, utmynnande i en av husets 
skorstenar med ugnen anbragt under stengolvet. Foto: Gunnar Frisell

Sydost om villan finns lämningar av ”modernare” drivhus. 
 Foto: Gunnar Frisell

På bergssluttningen nordost om villan finns de gamla dassen kvar. 
 Foto: Gunnar Frisell

Byggnaden är särskilt värdefull då den utgör ett viktigt historiskt dokument 
som bidrar till slottets försörjning och vinterförvaring av bland annat exklu-
siva växter och frukt, slottets organisation och sociala strukturer, samt till 
upplevelsen av den historiska miljön i parken. Foto: Gunnar Frisell
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SPoRTHALL den som idag pas-
serar utanför Nybodahallen kan 
knappast föreställa sig vad som 
sker innanför fasaden. Utifrån ser 
det nästan ut som vanligt men 
innanför händer stora saker.

Nybodahallen ska få en helt ny 
utformning med helt ny hall och 
nya läktare. Hallen ska förvand-
las till en ny och modern hem-
maarena för handbollen och 
innebandyn. Innebandyn som nu 
är tillbaka i Superligan och hand-
bollen med fasta planer på att slå 
samman de tre nuvarande fören-
ingarna till en helt ny och stark 
förening.

Himlen som tak idag
Tyresö Nyheter har tagit en titt på 
ombyggnaden och kan konstatera 
att Nybodahallen idag utan tve-
kan är Storstockholms luftigaste 
idrottshall. Av hallen återstår idag 
bara tre väggar och ett läktarske-
lett. Taket är borta och himlen är 
idag hallens nya tak. När de 30–40 
byggarna är klara ska hallen ha 
förvandlats till en toppmodern 
arena för handbollen och inne-
bandyn.

Samtidigt som byggarbetet 
pågår för fullt i hallen är bowling-
en igång igen efter ombyggnaden i 
bowlinghallen en trappa ner i käl-
larvåningen.

– Vi kör för fullt och har bara 
avbrutit bowlingverksamheten 
när vi lyfte av takbjälkarna i den 
gamla hallen, konstaterar Johan 
Högberg, byggchef för Nyboda-
skolan. De gamla betongbjälkarna 
vägde 15–20 ton styck och vi tog 
inga risker när vi lyfte bort dem.

Platsbrist i hallen?
Hallen ska få cirka 790 sittplat-
ser, en fördubbling jämfört med 
den gamla hallen, men med stor 

risk att det ändå inte alltid kom-
mer att räcka till för framtiden. 
TTIBK spelar sina hemmamat-
cher denna säsong i Torvalla 
Sporthall i Haninge och lagets tre 
första hemmamatcher har haft ett 
publiksnitt på nästan 800 åskå-
dare, varav första matchen mot 
AIK drog en publik på 1 060. Med 
en stabil fortsättning för TTIBK i 
Superligan kan det bli trångt i den 
nya hallen nästa säsong.

Men bygget av Nybodahallen 
fortsätter som planerat och resul-
tatet kommer utan tvekan att bli 
en ny och bra hall när den står 
klar hösten 2012.

Nyboda skola
Samtidigt pågår också för fullt 
om- och tillbyggnaden av Nyboda 
skola. Mellan 60 och 80 byggnads-
arbetare håller på att förvandla 
den gamla slitna skolan till något 

helt nytt. När den står klar nästa 
höst ska skolan kunna fungera 
som en toppmodern och trivsam 
skola.

Tyresö Nyheter fick en möjlig-
het att även titta närmare på byg-
get av Nyboda skola och också ta 
bilder för att visa hur bygget går. 
Redan nu går det att få en ganska 
bra uppfattning om hur skolan 
kommer att se ut och totalintryck-
et är positivt, även om mycket 
återstår att färdigställa.

– Vi har kommit längre med 
skolan än med hallen, säger 
Johan Högberg, byggansvarig på 
Nyboda skola. Skolan kommer 
bland annat att få en helt ny fasad 
och utbyggd del på framsidan 
utanför den gamla väggen och 
flyglarna kommer att växa med 
två nya våningar.

Tyresö Nyheter fick också 
chansen att klättra upp på taket 

där takarbetena pågick för fullt 
och väl där kunde vi konstatera 
att utsikten därifrån är fantastiskt 
fin över Tyresö.

TN kommer nu att följa bygget 
av både Nybodahallen och skolan 
och vi återkommer med nya bil-
der och rapporter i kommande 
nummer av tidningen.

ooo

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 
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Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Nybodahallen och skola omvandlas för fullt. Foto: Gunnar Frisell
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DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Nybodahallen och 
skolan växer fram

Silver till Tyresö 
Royal crowns
SILVeR SM-finalen i amerikansk 
fotboll spelades sista helgen i 
september mellan Tyresö Royal 
Crowns och Carlstad Crusaders. 
Finalen blev en upprepning av 
förra årets final där Carlstad tog 
hem guldmedaljerna och Tyresö 
fick för andra året i rad nöja sig 
med silver.

ooo

Brons till Pejer 
racing

Foto: raceFoto

BRoNS Rocket Robin, Pejer 
racing, slutade på en hedrande 
tredje plats i privatcupen Pro 
Superbike STCC totalt för 2011.

ooo

Storvinster till 
Tyresö
HÄSTAR V4-omgången den 23 
september på Bollnäs gav hög 
utdelning på fyra rätt. En kupong 
inlämnad hos Södergårdens Kiosk 
& Konditori i Tyresö gav hela 
99 444 kronor. Kupongen, som 
kostade över 1 000 kronor lycka-
des pricka in fyra rätt. Kupongen 
innehöll en rad med fyra rätt.

Den 30 september var det 
dags igen. Efter V65-omgången 
på Skellefteå gav en kupong 
inlämnad hos Coop Extra Tyresö 
City i Tyresö hela 83 569 kronor. 
Kupongen, som kostade 324 kro-
nor lyckades pricka in sex rätt. 
Kupongen innehöll förutom en 
rad med sex rätt även 10 rader 
med fem rätt.

Den högsta utdelningen i ATGs 
historia är en vinst på 67 312 633 
kronor, som delades ut 27 februari 
2010, då V75 kördes på Axevalla.

ooo

Takarbete. Foto: Gunnar Frisell

Johan Högberg. 
 Foto: Gunnar Frisell

Svetsarbete. 
 Foto: Gunnar Frisell
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De två avslutande och avgörande 
matcherna stämde alltså inte helt 
med den tidigare fantastiskt bra 
serien av vinster som förde upp 
laget till en guldplats och till dröm-
men om spel ute i Europa. Den 
drömmen kommer man säkert att 
klara hem nästa säsong men just 
nu känns det snöpligt för lagets 
många och hängivna hemmasup-
portrar som hade spetsat in sig på 
spännande matcher på Tyresöval-
len mot europeiska topplag.

Spänningen försvann snabbt
Det var upplagt för en spännan-
de slutomgång den 15 oktober i 
Damallsvenskan, med en publik 
på nästan 3 200 på läktarna, men 
spänningen uteblev helt och hål-
let. Redan efter 49 sekunder gjor-
de LdB FC Malmö 1–0 mot KIF 
Örebro och defilerade sedan fram 
till seger med 6–0 och andra raka 
SM-guldet.

Smakstart för Göteborg
På Tyresövallen fick Göteborg 
till en smakstart med 1–0 efter 
tre minuter och efter ytterligare 
en kvart stod det 3–0. Matchen 
om stora silvret och Champions 
League-platsen var över. Seger-
siffrorna blev till slut klara 4–1.

I Tyresö var besvikelsen oer-
hört stor. När två omgångar åter-
stod hade man guldet i egna hän-
der. Det gällde att besegra Örebro 
borta och Göteborg hemma. Nu 
förlorade man båda matcherna 
och fick nöja sig med fjärdeplat-
sen, samma placering som förra 
säsongen.

Tungt just nu
– Det känns väldigt, väldigt tung 
just nu, säger Tyresös landslags-
back Annica Svensson. Jag vet 
inte om det var nerverna som ställ-
de till det i början. Vi släppte in tre 
mål på 18 minuter och det kunde 
ju faktiskt ha varit mer eftersom 
vi var helt vilsna på ett par hörnor.

Om två veckor, den 29 oktober, 
möts lagen igen denna gång i fina-
len i Svenska Cupen. Då kan det 
vara läge för en riktig revansch 
för Tyresö FF som alltså kan skaf-
fa sig lite plåster på såren genom 
att ta hem Svenska Cupen.

Slutsummering 
– Känslan är att trots att det blev 
samma tabellplacering så är det 
Tyresö som satt färg på Allsvens-

kan sedan i somras och idag är det 
få lag inklusive alla herrlag som 
tilldrar sig lika mycket intresse i 
media, summerar Tyresös sport-
chef Hans Löfgren den gångna 
säsongen.

– Samtidigt var det intressant att 
läsa i flera av de stora medierna att 

många verkligen tror på vår sats-
ning inför 2012. Redan 2010 slog vi 
fast vår planering under de kom-
mande tre åren. På 2012 års rad 
står det SM guld och 2013 handlar 
om en lång resa i Europa, avslutar 
Hans Löfgren sin analys av 2011.

ooo

SPort/frItId

Guldet blev till brons

Efter passning av Katrin Schmidt är Kirsten Johanna Maria van de Vens skott på väg in i mål. Foto: Gunnar Frisell

FoTBoLL Tyresö FFs damlag lyckades inte hela vägen och slutade 
som fyra i damallsvenskan, efter två avslutande förluster mot KIF 
örebro  och Kopparbergs/Göteborg. I och med fjärdeplatsen tappade 
man också de efterlängtade platsen i champions League.

Fakta för 2011
n Tvåa i publikligan med ett 

snitt på 1 532 personer jäm-
fört med strax över 1 000 
personer 2010.

n en ny 4e plats och brons i en 
rekordjämn Allsvenska.

n Bra inledning och efter fem 
omgångar delad serieledning 
med LdB.

n Under skademånaden maj en 
oavgjord match och tre för-
luster.

n Sedan juni 10 vinster, 2 oav-
gjorda och två förluster (de 
senaste två matcherna).

n Sedan juni Göteborg 34 
poäng, Tyresö 32 p, LdB 27 p 
och Umeå IK 25 p.

n Final i Svenska cupen.
n Fick med tre spelare i VM 

truppen som tog VM brons.

damallsvenskan
Lag S V o F GM–IM d P
LdB Fc Malmö 22 15 4 3 52–19 33 49
Kopparbergs/Göteborg Fc 22 15 3 4 50–13 37 48
Umeå IK FF 22 13 5 4 45–21 24 44
Tyresö FF 22 13 4 5 49–20 29 43
KIF örebro dFF 22 11 6 5 39–28 11 39
Linköpings Fc 22 9 8 5 30–22 8 35
Kristianstads dFF 22 10 4 8 37–27 10 34
djurgården 22 8 1 13 22–42 – 20 25
jitex BK 22 5 4 13 32–43 – 11 19
Piteå IF 22 4 5 13 22–44 – 22 17
Hammarby IF dFF 22 1 5 16 7–52 – 45 8
dalsjöfors GoIF 22 1 5 16 9–63 – 54 8

Bronslaget ger tyresöpubliken guld. Foto: Gunnar Frisell

Hård kamp om bollen. 
 Foto: Gunnar Frisell
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KuLtur/NöJe

pågång
deT HÄNdeR I TyReSö

Åke Sandin:

”Tyresöradion minskar vår medieskugga”
NÄRRAdIoN Avund lär vara en 
dödssynd. Men jag är nog en 
riktigt dålig människa för jag 
är till och med avundsjuk på de 
trevliga ålänningarna. Under en 
reportageresa för några år sedan 
upptäckte jag att åland hade två 
dagliga tidningar och en radio 
med dussintals anställda och 
avlönade.

Det var då jag började jämföra. 
Tyresö har minst 15 000 flera invå-
nare än Åland: Och vad har vi för 
medier i den mörka medieskugga 
vi lever i från vår stora förort 
Stockholm? Jo, en tidning som 
kommer en gång i veckan och 
framförallt innehåller annonser. 
Dessutom några tappra partitid-
ningar, som tyvärr kommer alltför 
sällan. Och så har vi en närradio, 
som på frivilligbasis har sänt fyra 
till fem nya program i veckan 
sedan 1995.

Folkradio
Det är den verkliga folkradion, 
som låtit alla möjliga sorts män-
niskor höras på 91,4 MHz och de 
senaste åren också på webben 
www.tyresoradion.se. Spännan-
de och lärorika är alla intervjuer 
med folk från olika svenska land-
skap och som funnit en hemort i 
Tyresö. Människor som nu bor i 
Tyresö men som är födda i 70–80 
olika länder har hörts. På sistone 
har tack vare Christina Melzén 
(FP) och Ann Sandin-Lindgren 
(S) hörvärda sammanfattningar 
av kommunfullmäktiges möten 
gjorts på radion. Det är tveksamt, 
om någon annan kommun har 
något lika bra i fråga om närde-
mokrati.

Tyresöradion har verkligen 
också givit röst åt det frivilliga 
föreningsarbetet. Många hundra 
gånger har aktivister från 80–90 
olika föreningar framträtt i olika 
radioprogram. Men många för-
eningar kämpar nu i motvind 
och förlorar medlemmar. Ett av 
undantagen är Tyresö Ulands- 

och FredsFörening (TUFF), vars 
kassör Monica Schelin förklarar:

– Tuff har faktiskt fått över 40 
nya medlemmar bara i år. De fles-
ta har anslutit sig tack vare Radio 
Tuff och Tyresöradion.

Många har hörts
Många hundra intervjuer har 
gjorts med politiker av olika färg, 
med kommunala tjänstemän, 
präster, diakoner och andra reli-
giöst aktiva. Det konstiga är att 
jag alltid själv fått kontakta kom-
muntjänstemän och kyrkligt akti-
va. Det är obegripligt att de inte 
själva inser värdet av att höras på 
radion.

Världens närradio
Visst, radioarbetet är oavlönat, 
kanske en provokation i mark-
nadsekonomins gyllene tidsålder. 
Men jag får rikligt med belöning 
i form av lyssnaromdömen varje 
vecka. Uppåt ett tusen sådana 
finns i fliken ”Sagt om 91,4” på 
www.tyresoradion.se. Och vi har 
lyssnare också utanför Tyresö. I 
väntrummet på Thoraxkliniken 

satt jag i september tillsammans 
med fem andra gubbar inför en 
hjärtoperation. En av dem skrat-
tade till när han hörde mig prata 
och sa att han morgonen innan 
hörde mig på radion. Han var från 
Saltsjöbaden men lyssnade på 
Tyresöradion. En vecka senare 
i en sjukhusmatsal med ungefär 
åtta matgäster kom en kvinna 
fram till mig och påstod att hon 
kände mig. Hon lyssnade på Tyre-
söradion i Sköndal. Och härom 
dagen ringde Susanne från Tuni-
sien och berättade att hon skrat-

tat gott åt en halvtimme med his-
torier, som hon hört via webben.

Till sist
Som jag antytt är min hälsa nu inte 
den bästa, men jag väntar otåligt 
på att vara i form igen. Tills dess 
sänder jag repriser från de 3 300 
program jag gjort sedan 1995. 
Och om jag inte kan återkomma 
på riktigt så är min varma önskan:
TYRESÖRADION MÅSTE LEVA!
åke Sandin

saGolek på bibblan
För hemmabarn från 4 år. anmälan: 
susanne.gunnarsson@tyreso.se 
20/10, kl 10–11, biblioteket i tyre-
sö strand. arr: tyresö kommun.

lörDaG på bibblan i stranD
För barn. musik, berättande, pyssel 
eller något annat kul. ej föranmälan. 
22/10, kl 10.30–11, biblioteket i 
tyresö strand. arr: tyresö kommun.

på riktiGt och på låtsas
om man är ensam kan det vara 
bra med en låtsaskompis. men är 
lekarna på låtsas? teater för barn 
3–6 år med Friteatern. entré 30 kr. 
Förköp på servicecenter, resterande 
vid entrén. 
22/10 kl 11.30 och 13. biblioteket i 
tyresö c. arr: tyresö kommun.

Jazz i centrum
svängig musik och gamla fina låtar 
med tyresö Jazzband. 
22/10, kl 13–15, stora scenen, 
tyresö c. arr: tyresö Jazz & blues 
club/tyresö centrum.

tummetott - rim och ramsor
För barn 0–12 månader. Drop-in. ej 
föranmälan. 
27/10, kl 10–11, biblioteket i 
tyresö  strand. arr: tyresö kommun.

sVenssons treooo och monica
bring med den vita saxofonen Värl-
dens minsta storband. Fri entré. 
27/10, kl 14.30, björkbackens äld-
recentrum, bollmoravägen 28 D. 
arr: tyresö kommun.

Drop-in bio För barn
Filmen om babar. Från 3 år. 
28/10, kl 15–15.30, biblioteket i 
tyresö strand. arr: tyresö kommun.

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!

Spännande debatter i bättre format!
RAdIo en gång i månaden har 
Tyresö kommunfullmäktige 
sammanträden i hörsalen i c3L. 
dessa sammanträden sänds ut 
direkt på webben och via när-
radion. Tyvärr är det inte många 
Tyresöbor som tar sig tid att 
lyssna på debatterna som ibland 
pågår i flera timmar.

Sedan några månader tillbaks går 
det att lyssna på sammandrag och 
korta resuméer på Tyresö närra-
dio (91,4 MHz) där Christina Mel-
zén (FP) och Ann Sandin-Lind-
gren (S), som själva är ersättare 
i kommunfullmäktige, kommen-
terar de sammanträden som varit.

Mötena som ibland är på 3–4 
timmar redigeras ihop till en halv-

timme. Programmen hörs sedan 
fyra gånger per dygn i tre veckor.

Uppmuntrar inlägg
På mötet i oktober gick Christina 
Melzén själv upp i talarstolen och 
uppmuntrade alla Tyresös politi-
ker att göra korta och kärnfulla 
inlägg som lätt kan sändas ut på 
radio.

– Vi har fått mycket positiv 
respons från flera lyssnare som 
numera tycker att det är riktigt 
kul att lyssna på de mycket spän-
nande politiska debatter som 
pågår i Tyresö, berättar Ann San-
din-Lindgren. En högstadielärare 
funderar på att använda program-
men i sin undervisning.

ooo

Vem är åke Sandin?
Född 1932 i ångermanland, Tyresöbo sedan 
1964. Fil. mag. I 35 år lärare i historia och 
matematik, bland annat på Nyboda högstadi-
um och på Fredrika Bremers vuxengymnasium. 
Författare av flera böcker. Intensivt förenings-
aktiv, bland annat som ordförande i Svenska Freds 
1977–79. Har sänt Radio Tuff varje vecka sedan 1985, 
sammanlagt 1 300 program. Programledare för Succékanalen 91,4 
sedan 1995 med sammanlagt 3 300 halvtimmesprogram. Bara det 
senaste året har han ur ärkebiskopens hand erhållit det kristna icke-
våldspriset, av ABF-Södertörn dess folkbildarpris och av Tyresö kom-
mun blivit utsedd till ”årets eldsjäl”.

Christina Meltzén och Ann Sandin-Lindgren på Tyresö kommunfullmäktigemöte. Foto: anDers linDer

Så här kan det se ut när Åke Sandins välbekanta röst sänds ut i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Tyresö Närradioförening inbjuder till

träff kring programproduktion
torsdagen den 20 oktober i kulturcaféet klockan 19.00.

Du som är intresserad av att göra radioprogram – kom och lär dig tekniken!
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Rätta lösningen på kryss nr 5, 2011.
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Kryss nr 6  
Första pris är tre ”Femmanlotter” där 
du kan vinna upp till 500 000 kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
1 november 2011 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2011
1:a pris: Bertil Olsson, Lindalsvägen.
2–5: Pia Bäckling, Diamantgången.
M-L Swalander, Sikvägen.
Eva Broberg, Lindängsvägen.
Ann-Marie Gejler, Ängslyckevägen.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
en vinnare får tre ”Femmanlotter” som kan ge vinst upp 
till 500 000 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 1 november 2011 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 5, 2011
Barbro Nordlöf, Sandvägen.

Foto: Gunnar Frisell

Långsamhetens lov
Äntligen höst! Jag 

älskar hösten. Inte 
så mycket för att 

ljuset försvinner och att 
snön är i annalkande, utan 
för att det är dags att vila. 
Efter en lång och hektisk 
säsong med mycket arbete 
känns det både skönt 
och lite tomt att få vila. 
Så här i slutet av oktober 
känns sommaren väldigt 
långt borta och det är nu 
som långsamhetens lov 
börjar. Det är nu jag åker 
till Gotland för att bara 
vara i några dagar, vandrar 
vid havet och går på folk-
tomma gator i Visby, att få 
äta gott på halvtomma res-
tauranger är min melodi. 
För att lite senare kanske 
få insupa interkontinental 
puls i Köpenhamn. Att få 
besöka de köpenhamnska blomkonstnärerna och alla 
antikvitetsaffärer är att vara i himmelriket för mitt krea-
tiva sinne. Livet som trädgårdskreatör är lite som yin och 
yang., en mörk sida och en ljus sida. Vinter och sommar, 
vila och arbete. Motpoler som är svåra att förena och som 
jag fortfarande, efter många år, jobbar för att hitta någon 
balans i.

När jag var liten hade mina föräldrar alltid fyra veckors 
semester mitt i sommaren och den inföll på den så kallade 
industrisemestern, då halva Sverige stod stilla. Då tog vi 
för det mesta båten över till Gotland och där var vi hela 
tiden och mina föräldrar var nöjda med det. Inget flängan-
de mellan nöjesland och vattenland (var väl inte uppfunna 
då) nej utan bara vila med långa lata dagar på stranden. 
Sitta och spela skitgubbe med farfar länge och vissa kväl-
lar satt vi i den gröna bäddsoffan och tittade på TV1. Min 
mamma tyckte om att gå på rea på Adelsgatan så min bror 
och jag följde gärna med på en tripp till Visby. För vem 
visste, det var kanske det enda som skulle hända den när-
maste veckan, så det var bäst att passa på. När jag tittar 

så här i backspegeln så var 
det långsamhetens lov som 
regerade och alla verkade 
nöjda med det. Nu hade de 
presterat och slitit ett helt 
år så nu var det rekreation 
som gällde. Mitt arbetsliv 
ser lite annorlunda ut, 
tiden för arbete är mer 
komprimerad och intensiv 
än för många andra, vilket 
gör min lediga tid också 
mer komprimerad. Många 
är de som frågar mig vad 
jag skall göra när jag har 
en så himla ”lång” ledighet, 
göra ja, vila, slippa preste-
ra och göra allt det jag har 
velat göra men inte kunnat 
under nio månader fullt av 
arbete. Gå in i långsamhe-
tens sköna tid.

Bokstavligt hade jag 
blommor för att överleva
Kunde sitta och se på en, 
nästan  en hel dag, 
en tulpan, gul,  
med bleka gröna blad 
Såg hur den växte! 
Då växte något i mig också.

Dikt av Göran Sonnevi 1968

Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com
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tyreSö ruNt

Bilverkstad och däck

Service av
alla bilar 
– även USA

Service av
transport-
bilar

Basservice 
fast pris: 
1 890:-

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

 TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

För bilar -03
eller äldre

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

Skrubba Malmväg
Skrubba Malmväg är genomfarts-
vägen mellan Trollbäcken och 
övriga Tyresö.

För att slippa köra Bollmora-

vägen genom centrum har nu för-
längningen av Skrubba Malmväg 
påbörjats.

Nu kan man ana förlängning-

ens sträckning och en rondell i 
korsningen med Bollmoravägen 
börjar ta form.
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