Nytt ledarskap nödvändigt
n Efter tolv år vid makten är det dags för en förändring i tyresö
politiken. Under Moderaternas ledning har personaltätheten i
förskolan minskat, Tyresös skolor halkat efter i alla undersök
ningar och lokalernas underhåll varit så bristfälligt att vissa
några dömts ut av arbetsmiljöskäl. Ledare, sid 2

”Oavsett för
äldrarnas bak
grund har alla
barn rätt till en
bra uppväxt.”
Bo Furugård, sid 6

Arbetslinje ersatt av bidragslinje
n För lite har gjort för att minska utanförskapet i Tyresö. På
två år har antalet hushåll som är beroende av socialbidrag ökat
med 50 procent och antalet arbetssökande med 425 personer.
Arbetslinjen har bytts till bidragslinjen i det borgerligt styrda
Tyresö. Debatt, sid 4
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Legitimation med
förhinder
n Det kan bli svårt för Tyre
sös skolor att leva upp till
regeringens beslut om lärar
legitimationer. Anledningen
är att andelen behöriga lärare
är för låg. Sid 3

Sämre tider
n Med minskade statsbidrag
som regeringen beslutat kom
mer det att bli dystra tider
i Tyresö. Med en rödgrön
regering väntas statsbidragen
öka. Sid 5

Mobbing i skolorna
n Enligt en undersökning
som Sveriges kommuner och
landsting genomfört tycker
var femte elev i Tyresö att
det finns någon eller några
elever i klassen som är mob
bade. Sid 8

Sänkt fastighetsskatt
n Över 95 procent av fastig
hetsägarna Tyresö kommer
att få oförändrad eller sänkt
fastighetsskatt om de rödgrö
na vinner valet i höst. Sid 9

UF tog hem segern

Båthuset i slottsparken vid Kalvfjärden, Notholmen i bakgrunden.

Foto: Gunnar Frisell

Smultronställen i Tyresö
n Under

sommaren tycker många
att Tyresö gör sig allra bäst. Sjöarna och havet medger bad och
båtliv. En kanottur genom Tyresåns
sjösystem med Gudö å och Gammelström kan vara trolsk. Fiske vid

Nyfors eller i havet är annat som
lockar många.
De två mest besökta utflyktsmålen torde vara Tyresö slott med
slottsparken, Notholmen med mera
och Alby friluftsområde med Uddby

gård strax intill. Som en guide till
naturen presenterar Tyresö Nyheter en karta med några av de smultronställen som finns att besöka.
Spara gärna kartan för höstens
strövtåg i svampskogen. Sid 10–11

n Ung företagsamhet på
Tyresö gymnasium blev bäst i
Sverige i klassen Bästa inno
vation. Tyresö gymnasium
var den enda skola i stock
holmsregionen som hade ett
vinnande bidrag. Sid 13

Bollmoran …

... grips inte av
bröllopsyra.
    Sid 2
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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.
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Berno
Under de senaste tolv åren har Tyresö haft en moderatledd kommunledning.
Inom vissa områden har politiken varit framgångsrik men misslyckandena har
varit talrika. När barngruppernas storlek i flera fall överstiger 30 barn borde
ansvariga inse att det gått för långt. Moderaterna lovade i valet att minska
barngruppernas storlek, det blev tvärt om. Tyresös skolor rankas bland de
sämsta i landet trots att det utlovats satsningar. Nu är det snart examensdags
för politiken och tyresöborna kan ge sitt betyg. Rösten kan också användas för
att byta ut Tyresös sittande moderatledningen. Det finns ett bättre alternativ.

IG efter tolv år
S

ommaren står för dörren även om den
hittills verkat litet avvaktande. Med den
kommer lov och semester. En del reser
bort medan andra tillbringar sina lediga dagar
i den fantastiska tyresönaturen. Politiken i
Tyresö gör ett uppehåll om än kortare än andra
somrar. Det är nämligen valår och tyresöborna
har att recensera de senaste årens styre. Mins
kad lärartäthet och vikande kunskaper i skolan
har blivit mer regel än undantag. Trots löften
om minskade har barngrupperna i förskolan
istället vuxit och blivit så stora att till och med
gymnasieskolan skulle få problem med lika
stora grupper. Två exempel där tyresöborna
säkerligen förväntar sig en förändring.
Under de senaste tolv åren har Tyresö haft
ett moderatlett styre. Inom vissa områden har
politiken varit framgångsrik men misslyckan
dena har dessvärre varit talrika. Bara under
den senaste mandatperioden kan exempel
läggas till exempel. Det är främst inom skolan
som de borgerliga partiernas tillkortakomman
den märks tydligast. Här visar uppföljningar
både från de fackliga organisationerna, föräld
raföreningarna, Skolverket och SCB att Tyresö

halkar efter. Nyboda skola är ett exempel som
ger bilden av den havererade moderata skolpo
litiken i Tyresö. För några år sedan vek elevun
derlaget och skolan fick ekonomiska problem.
Istället för att ge Nyboda skola
förutsättningartill en positiv utveckling valde moderaterna, trots stora
protester, att lägga ned låg- och mellanstadiedelen.
Sedan dess har skolan inte sett mer peda
gogiska resurser utan besparingar som slagit
direkt in i undervisningen. Skolan har dess
utom saknat en fast rektor. Under en lång
period har en inhyrd konsult varit skolledning.
Lokaler har inte fått det underhåll som krävts.
Bland annat har idrottshallen dömts ut av
arbetsmiljöskäl. Och det på en skola som har
profilklasser i idrott. Skolan verkade vara
under avveckling och många trodde nog att det
bara var en tidsfråga innan ett sådant beslut
skulle fattas. Men helt plötsligt tar frågan en
helt annan vändning när det istället är Forell
skolan som blir föremål för nedläggning. Stora
satsningar kommer att behövas på Nyboda för

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

att rymma de båda centrumskolornas elever.
Med litet framförhållning i planeringen hade
det nog varit bättre att hålla ihop hela Nyboda
skola och inte lägga ned låg- och mellanstadiet.
Den andra av skolans profiler, musiken,
har också drabbats under de senaste tolv
åren. En minskad elevpeng har gjort det svårt
att genomföra alla moment i studieplanen.
Eleverna själva har istället finansierat under
visningen via konsertverksamhet. Det är ingen
rimlig situation. Under 25 år har Nyboda skolas
musikklasser berikat kulturlivet. Nu väljer de
borgerliga partierna att stoppa intaget till års
kurs 4, den första årskursen för dessa klasser.
Det kan bli slutet för musikklasserna. Detta
beslut har de borgerliga partierna lagt på rek
tor att fatta. Man vill varken ha någon politisk
diskussion eller demokratiskt inflytande över
frågan. Det är ynkligt. Politiska beslut ska fat
tas i politiska församlingar av politiker valda i
allmänna val så att de i nästa val kan ställas till
svars. När valet ska göras i höst borde det vara
enkelt för tyresöborna. De har facit över de
senaste tolv årens borgerliga styre.
ooo

Noterat
Det ska vara kul på
jobbet, sa ordföranden
i barn- och utbildnings
nämnden Hans Lind
berg i en motionsde
batt under det senaste
mötet i kommunfull
mäktige. Oppositionen
som krävde utbildad
personal inom försko
lan riktade därmed kri
tik mot moderaterna.
Han beklagade att det
inte var kul utan trist
med sådana här debat
ter. Lindberg behöver
nog fundera över om
han gjort rätt val när
han blev kommunal
råd. En naturlig del i
det jobbet är nämligen
just debatter.
ooo

Huvudstaden går i bröllopsyra,
som kungens lilla piga
har man mycket att bestyra.
Flaggor ska viftas i gult och i blått
men som alla med sans och vett har förstått
så händer det bästa på Tyresö slott.
S.
(Tyresöspelet 12–30 juni)
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För få behöriga lärare:

Lärarlegitimation ställer
till det för Tyresö
Skola Regeringen har beslutat
att en lärarlegitimation ska införas. Men Tyresös skolor kan få
svårt med det. Andelen behöriga
lärare är för låg. Och andelen
sjunker.

Förslaget om lärarlegitimationer
har stöd både av den borgerliga
alliansen och de rödgröna par
tierna så förslaget kommer att
genomföras efter valet. Tanken är
att bara behöriga – legitimerade –
lärare ska få fasta tjänster samt
rätten att sätta betyg och att detta
ska höja kvaliteten på undervis
ningen.

Trygghet Tanken är att den
som blir arbetslös ska få 80 pro
cent av sin tidigare inkomst. Men
i Tyresö gäller det bara för 8 pro
cent av de arbetslösa. Resterande
92 procent är underförsäkrade.
Det visar en sammanställning
som a-kassornas samorganisation
låtit göra. Orsaken är att taken i
a-kassan legat still under flera år
och idag är så låg som 680 kronor
per dag.
– Poängen med försäkringen
måste vara att den täcker den för
lorade inkomsten. Nu är nivåerna
så låga att de inte kan bli lägre.
Många har svårt att klara sig på
sin a-kassa idag, säger Harald
Petersson, SO:s ordförande.
Han riktar en uppmaning till
regeringen att snarast besluta om
att höja och indexera taket.

Fontana lanserar
ny grillost

Mathias Tegnér (S) har skrivit en motion till fullmäktige med krav på en handlingsplan för att öka antalet
behörigalärare i Tyresös skolor.
foto: Gunnar Frisell

Krav på handlingsplan
Nu väcks också krav på insatser.
Mathias Tegnér (S) har skrivit en
motion till fullmäktige med krav
på en handlingsplan för att öka

antalet behöriga lärare i Tyresös
skolor.
– Vi socialdemokrater har i vårt
valprogram en rad åtgärder för
att Tyresös skolor ska ha Sveri

Ost Nu utökar Fontana ostfa
miljen med den nya grekiska gril
losten Grilloumi, en helt ny grillost
med smak och doft av Grekland
och den grekiska matkulturen.
– Vi är oerhört stolta över att
kunna bredda vårt sortiment för
grillostar och att nu kunna erbju
da alla grill- och ostälskare vår
nya Grilloumi. Med dess smak,
doft och konsistens kan vi utlova
en fantastisk grekisk smakupple
velse, säger Fontanas VD Frixos
Papadopoulos.

ges bästa lärare. Det handlar om
konkreta insatser när det gäller
löner, kompetensutveckling och
bra förutsättningar för undervis
ningen. Men vi kan inte vänta.

ooo

mokraterna på att alla kommuner
ska ha kvällsöppna vårdcentraler.
Tillsammans med ett program för
barnsjukvården (där mobila barn
läkare är en viktig del) ska det
innebära att allt färre ska behöva
trängas på sjukhusens akutmot
tagningar om de rödgröna vinner
landstingsvalet.

Sjukvård Beslutet att låta
Skanska bygga Karolinska trots
att det inte fanns några konkurrenter och till en beräknad merkostnad på 30 miljarder kronor
riskerar nu möjligheten att ha en
kvällsöppen vårdcentral i Tyresö.

Det har inte gått en dag de senas
te veckorna utan att det kommit
fram nya besvärande fakta om
bygget av det nya Karolinska uni
versitetssjukhuset.

Inger Ros (S), sjukvårdspolitiker i Landstinget.

sta affär landstinget gjort. Den
moderata ledningen med Catha
rina Elmsäter Swärd och Fillipa
Reinfeldt i spetsen har dock ivrigt
försvarat projektet som en försäk
ring mot ytterligare fördyrningar.
Nu kan Tyresö Nyheter dock
avslöja att de skenande kostna

Foto: Gunnar Frisell

derna också kan få konsekvenser
för Tyresö.

Avslöjade planer
När det tidigare sjukvårdslands
tingsrådet Inger Ros besökt Tyre
sö i förra veckan avslöjade hon
långt gångna planer från Socialde

ooo

Redan nu behöver vi sätta igång
arbetet med att varje elev ska ha
en lärare som är behörig, säger
Mathias Tegnér.

Upphandlingen av Karolinska hotar
kvällsöppen vårdcentral i Tyresö

Skenande kostnader
Oppositionslandstingsrådet Ilija
Batljan kallade det nyligen för
grekisk bokföring och den säm

92 procent av
tyresöborna utan
tillräcklig a-kassa

ooo

Problem för kommunen
Men förslaget kommer att ställa
till problem för Tyresö kommun.
Andelen utbildade lärare har
stadigt sjunkit de senaste åren
och Tyresö ligger nu rejält under
genomsnittet i landet.
2007 hade 85 procent av lärar
na i Tyresö kommun pedagogisk
högskoleexamen. Sedan dess har
andelen sjunkit två år i rad. Nu
är det 82 procent av lärarna – att
jämföra med 87 procent i riket i
stort. Risken är alltså stor både
för utbildningens kvalitet och att
betyg får sättas av andra än den
ordinarie läraren.

Mycket dyrare
Bygget visar sig vara mycket dyra
re än alla jämförbara objekt. Låne
kostnaden blir mångdubbelt stör
re än om landstinget själv lånat
upp beloppet. Indexuppräkningen
till det privata bolaget som bygger
är mångdubbelt högre än vad som
är normalt på marknaden. Och
allt toppat alltså med att avtalet
skrevs helt utan konkurrens.

3

All annan vård drabbas
Men om det blir möjlighet att
genomföra analyseras just nu.
Orsaken kan vara de ökade kost
nader som det nya Karolinska ris
kerar att föra med sig. Det social
demokratiska oppositionsrådet i
Tyresö är oroligt:
– Jag vet att det finns en ärlig
ambition att ordna en kvällsöp
pen vårdcentral i Tyresö från
våra landstingspolitiker – och
vi kommer ligga på för att få ett
tydligt besked innan valet. Men
de skenande kostnader som nya
Karolinska riskerar att föra med
sig måste stoppas. Annars drab
bas all annan vård, säger Martin
Nilsson.
ooo

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
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400 fler bidragsberoende i Tyresö
– det är dags att minska klyftorna
S

edan 2008 har mer än 400 Tyresöbor lämnat arbets
marknaden och en egen försörjning och tvingats bli
beroende av olika sorters bidrag. Arbetslinjen har
i Tyresö ersatts med en bidragslinje. Det är dags att byta
färdriktning.
I mars 2008 var 205 hushåll i Tyresö beroende av försörj
ningsstöd (även kallat socialbidrag). I mars 2010 var det
100 fler. Om varje hushåll i snitt består av 2 personer var
det alltså mer än 200 fler som hamnade i bidragsberoende.
Till det ska läggas att antalet arbetssökande hade ökat med
425 personer under samma tid och att 50-talet personer för
sörjde sig på vårdnadsbidrag.
Vi tror att man får gå tillbaka till 90-talskrisen för att
hitta värre siffror. Vi tycker inte att man borde nöja sig med
utvecklingen. Det behövs flera insatser för att leda tillbaka
till arbetsmarknaden.
Det är flera orsaker som ligger bakom de ökande
bidragen:
n Fler har blivit arbetslösa eftersom väldigt
lite har gjorts för att bekämpa arbetslöshe
ten i Tyresö. Under värsta lågkonjunktu
ren byggdes inte en enda ny lägenhet i
Tyresö. I andra kommuner tog man
initiativ för att hålla nivån uppe.
De kommunala investeringar

”Tyresö behöver en
politik för jobb
– nu.”
na halverades jämfört med planeringen. Inga särskilda
satsningar gjordes på utbildning vilket gör det svårare
för arbetssökande att få de jobb som blir lediga. Uppsäg
ningar genomfördes i skola och äldreomsorg.
■■ Fler har genom regeringspolitiken utförsäkrats från
andra omställningsförsäkringar och blivit beroende av
kommunens försörjningsstöd. Istället för hjälp att ställa
om och hitta tillbaks till arbetsmarknaden har många
sjuka flyttats mellan olika konton och slutligen hamnat
hos kommunen i ett behovsprövat bidrag.
■■ Till det har den borgerliga kommunledningen fört ett
eget vårdnadsbidrag där arbetslinjen ytterligare byts
mot en bidragslinje.
Vi kan inte vänta med att bryta denna utveckling. Den
förtar människors tro på sig själva och möjlighet att styra
över sitt liv. Den undergräver möjligheterna att bära en bra
fungerande välfärd för Tyresös invånare. Tyresö behöver
en politik för jobb – nu.

Vi har redan tidigare presenterat förslag som skulle
vända utvecklingen. Vi vill tvärtemot den nuvarande majo
riteten stoppa uppsägningar i välfärden, tidigarelägga
investeringar och bygga fler bostäder.
Men viktigast är att investera i människors kompetens
och kunnande. De rödgröna partierna i riksdagen har lagt
förslag som innebär att 200 fler i Tyresö skulle kunna få
utbildning eller praktik.
Det ger möjligheter för dem som idag står utanför att
komma in på arbetsmarknaden. Men det ger också möj
ligheter för de tyresöföretag som trots lågkonjunktur har
svårt att hitta rätt kompetens. Eftersom de rödgrönas riks
dagsförslag kommer att kunna bli verklighet först efter
valet vill vi starta i Tyresö redan nu.
När kommunens budget revideras i juni kommer vi före
slå tre miljoner till ökad vuxenutbildning och praktik. Hit
tills har Moderaterna inte velat sätta en enda extra krona
till detta nu. De har valt att lägga dem på bidrag i stället –
bara under 2009 ökade försörjningsstödet med 6,5 miljoner
kronor.
Men nu är det dags att lämna bidragslinjen och investera
i utbildning och jobb istället.
Martin Nilsson (S)	Susann Ronström (S)
Oppositionsråd
Andre vice ordförande i socialnämnden

Här syns borgarnas havererade förskolepolitik tydligt! Var tog klockan
ler lagen om att man ska se till att
äldrar likt mig samma dryga resa
På bussarna mellan kom
vägen?
skapa förskoleplats inom skälig
med sitt barn, för att ta sig till den
munens olika delar syns
högerpartiernas havere
rade förskolepolitik
tydligt. Varje dag
gör många för

Carlssons hörna

”Jag bryr
mig inte”

A

lltför ofta hör jag någon säga: ”Jag
bryr mig inte”. Självfallet kan vi
inte engagera oss i allt mellan
himmel och jord. Det är ändå vik
tigt vilken grundläggande attityd
vi har till våra medmänniskor. För
några årtionden sedan drev en organisation
inom svenskt näringsliv en kampanj under mot
tot Satsa på dig själv. Underförstått innebär
det en uppmaning att inte bry sig så mycket om
människorna runt omkring.
Jag tycker att det är en destruktiv inställning.
Ett bra samhälle kräver engagemang, att vi bryr
oss om varandra och att vi gör saker tillsam
mans. Ensam är inte stark. För mig är ordet
Solidaritet ett honnörsord som förpliktigar.
Det betyder att alla människor har rätt till ett
värdigt liv. Kravet sträcker sig över nations
gränser, klassgränser, åldersgränser, etniska
gränser och annat som skiljer människor åt.
Lyckligtvis finns starka krafter som verkar
i den här riktningen. Jag ser det runt omkring
mig här i Tyresö och gläds åt det positiva enga
gemanget.
■■ Föräldrar som nattvandrar för att barn och
ungdomar i vår kommun inte ska råka mer
illa ut än nödvändigt när det festas under
helgerna.
■■ Ledare i Hanvikens Sportklubb som engage
rar sig för att de yngre ska få spela fotboll,
ishockey och utvecklas i fri idrott. Detsamma
sker dag efter dag i en rad föreningar i Tyresö.

förskola som vi blivit tilldelad. Är
det rätt att låta små barn åka runt
i timtal varje vecka för att få gå
på förskolan? Visst, man uppfyl

tid men då har högerpartierna i
Tyresö som vanligt inte sett till
barnens bästa.

Stressad småbarnsförälder

Varmt och utan fungerande ventilation
Biblioteket i Tyresö centrum är
fantastiskt och något som vi både
ska vara rädda och stolta över.
Själv uppskattar jag den tysta
avdelningen där fler än jag
söker sig till för att plugga,
söka jobb etc. Det är en
lugn plats långt ifrån
stoj och stök som
det gärna blir på
ett bibliotek

som med rätta riktar sig till barn
och ungdomar. Tyvärr saknas det
fungerande ventilation och med
de stora fönster som finns i biblio
teket blir denna avdelning hemskt
varm när solen ligger på. Öka möj
ligheten för oss som gärna sitter
på biblioteket att prestera mer
genom att satsa på bättre venti
lation.
Student och biblioteksvän

Är det fler än jag som saknar den
stora väggklocka som tidigare satt
på väggen vid rulltrappan i Tyresö
centrum? Jag slängde ofta ett öga
på klockan för att kolla hur lång
tid jag hade på mig innan min buss
gick. Nu har klockan ersatts av
massa fula butiksloggor, som om
jag inte visste att Tyresö centrum
har precis samma butiker som alla
andra förortscentra i hela Sverige.
Tidlös

Foto: Gunnar Frisell

■■ Sven Lionell och hans

vänner i Teaterföreningen
som engagerar sig för att vi
alla ska få en chans att i Tyresö
spelet lustfyllt lära känna kommu
nens historia.
■■ Läkare, sjuksköterskor och övrig perso
nal på Trollbäckens vårdcentral som verk
ligen bryr sig om både yngre och äldre som
söker vård. I en undersökning nyligen fick
personalen välförtjänt positiva omdömen
från patienterna.
Jag har deltagit i alla svenska valrörelser och
folkomröstningar sedan 1956. Med ålderns
rätt hade jag tänkt avstå i år. Men jag har med
stigande oro sett hur klyftorna ökar i vårt land,
hur ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 pro
cent, hur de sämst ställda drabbas av nedskär
ningar samtidigt som de bäst ställda får stora
skattesänkningar. Trygghet för alla verkar inte
längre vara ett mål för politiken.
I media drivs samtidigt personkampanjer
mot Mona Sahlin som vi inte sett maken till
sedan Olof Palmes tid som socialdemokratisk
partiledare. Jag tycker utvecklingen går åt fel
håll i Sverige. Det viktigaste enligt min mening
är att jämlikhet och trygghet åter blir riktpunkt
för politiken i både kommuner, landsting och
riksdag. För detta krävs andra majoriteter än
de som idag styr Sverige.
Fram till valdagen den 19 september hinner

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.
jag
Skicka in ditt alster till:
inte vara
Debatt/Insändare
så mycket i
Tyresö Nyheter,
Tyresö som jag
Björkbacksvägen 37,
skulle önska. Det
blir möten runt om i
135 40 Tyresö
Sverige. Det här är ett
Eller e-posta till: redaktion
viktigt val. Jag känner ett
@tyresonyheter.nu
lika starkt engagemang som
Du kan även faxa:
någonsin. Men en och annan
match med Tyresös lag i damall
08-742 15 64
svenskan, mina barnbarns fotbolls
matcher och premiären på Tyresöspelet
den 12 juni ska jag hinna med.
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Efter ljus kommer mörker:

Kommunledningen spår
sämre ekonomiska tider
Ekonomi Regeringens beslut
att dra in statsbidrag till kommunerna märks nu i Tyresö. Från ett
starkt resultat 2010 väntar nu
dystrare tider för skolan, förskolan och omsorgen. Men Socialdemokraterna som presenterat ett
eget sparpaket och räknar med
ökade statsbidrag om det blir en
rödgrön regering tror att det går
att höja kvaliteten i skolan och
omsorgen.

Som Tyresö Nyheter skrivit om
tidigare gör Tyresö kommun ett
starkt ekonomiskt resultat under
2010. Det är ökade skatteintäkter
och uteblivna satsningar på sko
lan och förskolan som förklarar
det starka resultatet och kompen
serar för starkt ökande kostnader
för socialbidragen.
2011 ser det dock mörkare ut.
Bakgrunden är en svag skattetill
växt och indragna statsbidrag från
den sittande regeringen. Detta har
nu fått allianspartierna att dra i
bromsen.
Socialförvaltningens budget
minskas nu därför med 6 miljoner
kronor. På skolans område höjs
ramen för barn i behov av sär
skilt stöd med 2 miljoner kronor.
I övrigt görs ingen satsning inom
området.

5

Nya bostäder på
Strandudden
Hus 20-talet bostäder ska byggas
på Strandudden i slutet på Varvs
vägen. 10-talet byggföretag har
lämnat in sina förslag till den täv
ling som kommunen utlyst. Här
begrundar några av kommunens
politiker och tjänstemän ett av
förslagen. Kommunfullmäktige
väntas fatta beslut innan somma
ren.
ooo

Klass 6a på
Dalskolanvann
bloggpris
Språk Årets språkpris i tävling
en Webstjärnan vanns av klass 6a
som med sin blogg utvecklat eng
elskaundervisningen.
– Syftet med denna webbplats
var att utmana eleverna att våga
börja kommunicera på engelska.
Att på olika sätt försöka att bygga
meningar och uttrycka sig på eng
elska, säger läraren Eva-Karin
Viklund.
ooo

Tyresö på
wikipedia

Sedan Charlie Kallström blev avskedad från butiken han jobbade i har han gått arbetslös.
– Det ser bra ut med en satsning på oss nu när det är så mycket ungdomsarbetslöshet. Jobb är viktigt och praktikplatser behövs, säger Charlie.
Foto: Gunnar Frisell

Det överskott som behövs för
att klara pensionsskulden och till
kommande investeringar mer än

halveras. Därmed skjuts skulden
på framtiden och de besparingar
på skolan och omsorgen som

behövs för att betala skulden får
hanteras efter valet.

Uppslag Nu startar bibliote
ket ett arbete med att skapa en
ortsportal om Tyresö på upp
slagsverket Wikipedia på Inter
net. Tanken är att alla intressera
de ska kunna bidra med kunskap
om Tyresö och på så sätt sprida
information till omvärlden. Ett
upptaktsmöte hålls på biblioteket
den 27 maj – men det är fritt fram
att ansluta även senare.
ooo

S skärper överskottsmål och klararinvesteringar i skola och jobb

Socialdemokraterna begärde att
förvaltningen skulle få räkna på
ett alternativ där de rödgröna för

slagen om höjda statsbidrag skul
le räknas in samt att ett bespa
ringsprogram om 14 miljoner

Fakta
Så här förändras förutsättningarna för Tyresö kommun under 2011
jämfört med 2010:
Fortsatt alliansregering – Det tillfälliga statsbidraget avskaffas helt
och det minskar Tyresös intäkter med 55 miljoner kronor.
Rödgrön regering – Höjer det generella statsbidraget (jämfört med
regeringens förslag) med 29 miljoner kronor under 2011 och 2012.
Därtill genomförs riktade satsningar på exempelvis 2 miljoner för att
öka antalet heltidstjänster och 1 miljon för att stimulera ombyggnad
av slitna skolor. Utöver det vill de rödgröna öka antalet praktik- och
utbildningsplatser i Tyresö med 178 platser.

Smart Ungdom får 75 000
som ”omställningsbidrag”
Bidrag Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen har beslutat att Smart Ungdom inte längre
ska få verksamhetsbidrag.

Beslutet kom väldigt plötsligt
för föreningen, som under våren
anpassat sin verksamhet efter det
årliga bidraget.

Ett annat bidrag
På grund av att det inte funnits
den möjlighet till framförhåll
ning, som är nödvändig ställde
den borgerliga majoriteten upp
på att ge Smart Ungdom ett som
de kallar för ”omställningsbidrag”
på 75 000 kronor.

Socialdemokraterna, vänster
partiet och miljöpartiet föreslog
istället, att föreningen skulle få
250 000 kronor i bidrag under
2010 och reserverade sig mot
avvecklingen av stödet.

Massiva protester
Den borgerliga majoritetens
beslut att inte längre stödja Smart
Ungdom, har följts av massiva
protester bland föräldrar, elever
och personer, som arbetar med
drogförebyggande arbete. Det
finns dock i dagsläget inte något
som tyder på att beslutet kommer
att omprövas.
ooo

skulle sättas igång – besparing
arna handlar om exempelvis att
ta bort subventioner av närings
verksamhet, minska lokalkost
nader för centrala förvaltningen
och samordnad upphandling på
Södertörn.
Sammanlagt har då kommunen
39 miljoner mer att använda sig
av. Socialdemokraterna vill dock
reservera 10 miljoner till ett ökat
överskott för att klara pensionsoch investeringsskulden.
– De resterande 29 miljoner
na använder vi till att förstärka
skolan, omsorgen stödet till för

eningslivet samt jobbskapande
åtgärder. Därmed kan vi ta första
viktiga steg mot två pedagoger
per klass, hjälp med läxläsning
samt mindre barngrupper i för
skolan. Andra insatser vi vill göra
är att förbättra anhörigstödet och
införa en boendegaranti för de
äldre, säger Martin Nilsson, soci
aldemokratiskt oppositionsråd.
Enligt det förslag som Tyresö
Nyheter sett ryms också ökat för
eningsstöd och insatser för fler
jobb till kommunens ungdomar i
det socialdemokratiska förslaget.
ooo

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö
Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________
Postadress:_ ________________________________
Telefon:_ ___________________________________

Portot
betalt

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________
E-post:_____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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”Jag tillhör de som har
svårt att hålla tyst”
Kandidat Han är uppvuxen
på Söder i arbetarkvarteren vid
Bergsund, Djurgården var laget i
hans hjärta, men som vuxen han
han ägnat nästan all sin lediga
tid åt Tyresö FF och dess ungdomsverksamhet. I höst vill han
spela en roll i det rödgröna laget.
Möt Bo Furugård, en av många
Tyresöprofiler.

Mellan jul och nyår 1967 flyttade
Bosse och hans fru från Söder
malm till Krusboda.
– Vi tänkte stanna högst ett
halvår för inte kunde man lämna
Söder där vi båda var uppväxta.
Idag har det gått 44 år och vi är
fortfarande kvar, skrattar Bosse.
Några år tidigare hade han slu
tat realskolan och fick ett jobb på
Folksam.
– Samma sak där. Efter 45 år
på samma företag gick jag i pen
sion. Jag började med hålkort och
fick vara med om en fantastisk
utveckling på datasidan. Det blev
aldrig långtråkigt. Den sista tiden
jobbade jag heltid som facklig
klubbordförande på Folksam.

Inte rädd för nytt
Men man ska inte låta sig luras av
Bosses jobb- och bostadskarriär.
Han tillhör dem som gärna prö
var nya saker. Nyligen blev han
tillfrågad om att vara borgerlig
vigsel- och begravningsofficiant.
Så den som inte vill vigas i kyrkan
kan istället giftas bort med hjälp
av Bosse.
– Jag tillhör de som har svårt
att hålla tyst och då får man lätt
uppdrag. Som pensionär fyller jag
mina dagar med olika uppdrag,
mest ideella.

– Meningsfull fritidsverksamhet och då gärna idrott är oerhört viktigt för
våra ungdomar, säger Bo Furugård.
Foto: Gunnar frisell

Många uppdrag
Bosse är med i styrelsen i ASK
(Anläggnings Samfälligheten
Krusboda – norra Europas störs

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

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Gla
smä
s
i
sed Tyres tar ’n
an 1 ö
949
!

Allt inom bilglas, solfilm
och stenskottslagning
Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
www.bolinsglas.se

ta samfällighet!) och är en av de
markansvariga, han är ordförande
i Stockholms Fotbollsförbunds
besvärskommitte, Föreningsrå
det i Tyresö, Folksam-Veteraner
na, SISUs valberedning, Tyresö
FF… Listan kan göras lång. Men
det är åt fotbollen som har tagit
det mesta av hans fritid.
– På Söder där jag växte upp
var det fattigt. Hockey krävde dyr
utrustning, precis som idag, så det
blev mest fotboll, först i Hornstulls
BK och sedan Gröndal.
Bosses egen fotbollskarriär
fick ett abrupt avbrott när han fick
benet avsparkat i 20-årsåldern.
– Det läkte inte riktigt bra. Efter
något år kunde jag spela fotboll
igen – nu längre ner i seriesyste
met i Tyresös A-lag – men snabb
heten kom aldrig tillbaka och jag
har fortfarande en del besvär.

Fick en annan plan
Men i klubben fanns andra viktiga
uppgifter. Bosse blev vice ordfö
rande redan 1968 i dåvarande
Tyresö IFs fotbollssektion och
var sedan med i Tyresö FFs sty
relse i över 40 år, varav många år i
ordföranderollen.
Han drog igång kvartersfotbol
len som snabbt blev en succé i
barnrika Tyresö och har följt 50
åldersklasser i ungdomsfotbollen,
från årgång 1953 till 2002. Under
närmare 20 år tränade han olika
ungdomslag. Tyresö FFs herrar
nådde två säsonger den näst hög
sta divisionen och damerna spe

lade ett antal säsonger i damall
svenskan.
– Lagen bestod till största delen
av egna talanger fostrade inom
kvartersfotbollen och S:t Eriks
cupslagen. Det har varit min käpp
häst: genom att satsa på bredden
bygger man eliten. Meningsfull
fritidsverksamhet och då gärna
idrott är oerhört viktigt för våra
ungdomar. Den bidrar till att de
får en bra uppväxt, goda förebil
der och fostrar dem till goda med
borgare i ett expansivt samhälle.

Hjärtat till vänster
Politiskt har han alltid haft hjärtat
till vänster.
– Inom idrotten och arbetslivet
har jag träffat många aktiva soci
aldemokrater med sunda värde
ringar.
Bosses nyfikenhet gör att han
nu vill ge sig in i politiken. Föga
överraskande så är det – åldern
till trots – ungdomfrågor i bred
bemärkelse som han vill driva.
– Det handlar om hela uppväx
ten för våra ungdomar, allt från
bra daghem, skolor, fritidsgårdar,
föreningsliv... Om dessa saker
fungerar så sparar samhället
mycket pengar inom andra områ
den som kan användas för att göra
vårt samhälle ännu bättre. För mig
handlar det i grunden om ett val
mellan två olika samhällssystem.
Oavsett föräldrarnas bakgrund,
inkomst och samhällssituation har
alla barn rätt till en bra uppväxt.
ooo

Kort om Bo Furugård
Ålder: 65
Bor: Krusboda
Familj: Fru, son, barnbarn .
Sysselsättning: Fulltidsengagerad pensionär.
Bästa film: ”Broarna i Madison County” – den var fantastisk. Jag satt
kvar med tårar i ögonen.
Favoritbok/författare: Jan Guillou och hans böcker om Arn och Coq
Rouge . Läser annars mest tidningar och gärna historiska tidskrifter.
Ser helst på TV: Vem vet mest, Agenda, nyheterna, och så sportprogram förstås! Ibland en bra film också.
Dold talang: Guidar gärna på olika platser som Söder, Reimersholme,
Tyresta och på favoritplatsen Gotska Sandön.
Om jag får en stund över: … då är jag med familjen.
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Nya
Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Nya cateringmenyn klar.
Kom in och hämta ditt exemplar!
Boka din student- eller
bröllopsmiddag hos oss!

Sång – musik – underhållning. Mängder av evenemang & erbjudanden från butiker och företagare

Lördag 29 maj kl 10–14
finns vi på plats
i Fornuddsparken.
Vi upprepar förra årets
succé med ponnyridning
för barnen.
Välkomna!

TROLLBÄCKSDAGARNA
28–30 maj i Fornuddsparken
och på Alléplan

Alléplan, lördag:
Lions Lill-loppis. Kl 10–14 Axel Udikas orkester spelar, frågetävling
i butikerna, företagens egna aktiviteter.

Fornuddsparken:
CiRKuS WiCTORiA

Föreställning lördag 16.00, biljetter
hos Arno Livs och Alléplans Spel & Tobak.

DAviDS TivOLi

Fredag 16–22, lördag 10–20, söndag 11–17.

Sommarbuffè
Rosagrillad rostbiff
Waldorfsallad
Kycklingspett med honung,
lime och sesamfrön
Inkokt lax med morot och
rödlök, samt dillmajonäs
Kessela och räktårta
på kavring med sikrom
Färskpotatissallad med
primörer och örter
Späd grönsallad med
vinegrette
Bröd av surdeg och rågmjöl
Mörkt bröd och smör
Pris 170 kr
Dessutom kan vi ordna dessert

LiONS LOppiS i SCOuTSTuGAN

Lördag 10–14.
Tommy Löbels Swingband spelar. Har du prylar till loppisen? – ring
070-586 68 93, 712 24 78 eller 070-715 84 88.

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö
www.sodergardenfastighetsbyra.se
Telefon 08-712 27 00

Trollbäcksdagarna – ett evenemang tillsammans med
Tyresö Bostäder och företagarna i Trollbäcken.

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

Elcyklar i dansk kvalité
fullwavE En
utrustad

Servering och avhämtning

TROLLBÄCKEN

DIN BUTIK NÄR DET GÄLLER
FÄRG, TAPETER, GOLV OCH KAKEL
VENDELsöV. 47 • TROLLBÄCKENs C • TEL. 712 76 10
www.farg-design.com

elcykel med sju
växlar och upp
till 50 km räckvid.
Laddas på sex
timmar. Finns i
färgerna mattsvart
och beige.
Introduktionspris:

Pizzor
Kebab med ris
Lasagne
Kebab med bröd
Sallader
Kebab m. pommes frites

från 9 995:-

Tel. 712 22 40
Öppettider:

Vendelsövägen 89
Tel 798 99 77

Må–lö 11–22. Sö 12–22

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-29 20 29

Student och konfirmation 2010

Din mäklare
är närmare
än du tror!

TYRESÖ

HANINGE

ÅRSTADAL

Vegavägen 4

Sjöviksbacken 17

Trolldäck

Vega Däck

08-742 29 00

08-81 94 00

Vendelsövägen 41

Årsta Däck

08-91 50 30
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TN på
Facebook
Sedan årsskiftet finns Tyresö
Nyheter också på Facebook. Där
publicerar vi löpande nyheter
från Tyresö. Redan nu har snart
1 200 tyresöbor blivit vän med
oss. Välkommen du också!

Många reagerade på rapporten om mobbningen i
Tyresös skolor (se artikel
nedan). Här följer några
kommentarer ur Facebookloggen:
Havs Bris det är hemskt,,,
vad håller unga på med
nuförtiden??? Hemma ska
det börja att lösas... För liten
tid för barn kanske?
den 11 maj kl. 14:02
Isabelle Granlund tror
inte det har så mycket att
göra med hur man har det
hemma.
den 11 maj kl. 14:15
Nina Wigö Mobbing är inget
”nutids fenomen” har och
kommer tyvärr nog alltid att
existera. Se bara hur vi vuxna
beter sig gentemot varandra,
ingen vidare förebild!
Kerstin Trygg Fruktansvärt!
Vi vuxna måste göra något åt
det och inte vara så fega och
gömma oss eller se förbi. Vi
måste lägga oss i även om
det blir en gång för mycket.
Inger M Sivertsen Så sant
Kerstin.
Fredrik Svanström viktigt
att ha ett bra hem, men än
viktigare att man som vuxen
inte blundar för det som händer i skolan eller på andra
platser heller för den delen.
nolltolerans med punktmarkering!
Nayda Rumie viktigare är
att ha nån som lyssnar och
ställer upp...
Johan Pettersson @ Fredrik håller med dig föräldrar
och lärare ska reagera direkt
vid misstanke om mobbning.
Carina Hård det är dax att
göra något. tänk er va oroliga, rädda osäkra dom måste
vara. det värsta är att saker
händer när det inte finns
några vuxna i närheten. nej
upp fill kamp alla föräldrar o
vuxna
Christina Sylvan Jag ringde
själv till rektorn på skolan när
det kom fram att läraren såg
på utan att lyfta ett finger...
jäkligt arg var jag.
Stoppa mobbingen borde
inte vara så himla svårt om
alla tar sitt ansvar!

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

Nu börjar valrörelsen – flera
partier knackar på din dörr
Valarbete Det är skolans kvalitet som står i fokus när Martin
Nilsson (S) knackar på hemma
hos Johan och Pernilla Sjögren
i Trollbäcken. Men det kommer
också synpunkter om helt andra
frågor. Tyresö Nyheter har följt
med på en av valrörelsens många
dörrknackningar.

Med mer än fyra månader kvar
till valet så är valrörelsen redan
igång. Nytt för i år är den storsats
ning på samtalskampanjer som
de politiska partierna talar om.
Till vardags kanske det skulle kal
las dörrknackning. Inspirationen
från Barack Obamas framgångs
rika kampanj är tydlig.

Störst besöker mest
Det är troligast att det är represen
tanter från de två stora partierna,
Moderaterna och Socialdemokra
terna, som du kan få besök av.
Det är de partierna som tydligast
berättar att de för sådana samtal.
– Visst är det en chans för oss
att få ut vårt budskap om mins
kade klyftor, fler jobb och sats
ning på skola och förskola, säger
oppositionsrådet Martin Nilsson
(S) när Tyresö Nyheter får följa
med honom ut en eftermiddag.

Socialdemokraternas Martin Nilsson (till höger) pratar med familjen Sjögren om framtidens Tyresö.
Foto: Gunnar Frisell

– Men lika mycket handlar det
om att fånga upp problem i varda
gen, åsikter och konkreta idéer
om hur vi kan förbättra Tyresö.

Nya dörrar knackas
Nytt för i år tycks vara att parti

Mycket mobbing i
Tyresös skolor
Arbetsmiljö Var femte elev
(20 procent) i Tyresö tycker att
det finns någon eller flera elever
i klassen som är mobbade. I hela
Stockholms län är motsvarande
siffra var sjunde elev (14 procent). Bara lilla Nykvarn har ett
sämre värde.

Allt enligt en undersökning från
Sveriges kommuner och lands
ting (SKL) där skolan i Sveriges
kommuner jämförs på ett antal
punkter.
Mer glädjande för Tyresö är att
så många som 72 procent av elev
erna känner sig nöjda med sig
själva. Endast 37 procent säger
sig dock alltid eller ofta tycka om
att gå i skolan.

Har missat målet
Barn- och utbildningsnämnden
har under det senaste året haft
som mål att jobba med arbetsron
i skolan. Ser man till siffrorna för
hur många som är mobbade finns
det uppenbarligen mycket kvar

att göra. Eller så har man trots
arbetet inte lyckats så bra.
– Det finns mycket mer vi borde
kunna göra, säger Mathias Tegnér
socialdemokratisk ledare i barnoch utbildningsnämnden.
– Vi har föreslagit en barnom
budsman som ska kunna stötta
skolornas arbete mot mobbing –
men också vara en andra instans
där föräldrar och elever ska
kunna få det prövat om skolan
gjort tillräckligt i enskilda fall. En
annan viktig insats skulle vara ett
mer aktivt arbete med exempelvis
kamratstödjare.

Många brister
När skolinspektionen i december
2009 sammanställde det förebyg
gande arbetet i landet visade det
sig att av 15 granskade skolor i
Tyresö så hade 13 skolor brister
i eller saknade helt den likabe
handlingsplan som ska dra upp
riktlinjer för det förebyggande
arbetet.
ooo

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

erna inte bara knackar i sina så
kallade säkra områden.
– Vi vet att det finns många väl
jare i de områden där vi tidigare
inte lyckats så bra som har trött
nat på att skolan i Tyresö mis
sköts. Jag tror att vi kommer få se

en ökad röstsplittring där fler väl
jer att rösta för dem som priorite
rar skolan och välfärdens kärna.
Därför är vi mycket i Strand och
Trollbäcken i år, säger Martin
Nilsson.
ooo

Bristerna kvar på
Karlavagnen
Förskola Tyresö Nyheter
kunde i föregående nummer
berätta om de förhållanden som
råder på förskolan Karlavagnen.
Föräldrar till barn på förskolan
menade att situationen blivit
ohållbar, vilket hade fått dem att
skriva brev till barn- och utbildningsnämnden.

På nämndens senaste samman
träde behandlades en rapport,
som visar på uppenbara brister
på förskolan. Rapporten resulte
rade dock inte i några åtgärder
från den borgerliga majoritetens
sida. Oppositionen yrkade, att
förskolan skulle tillställas ett
föreläggande, vilket innebär, att
förskolan måste åtgärda de kva
litetsbrister som finns för att få
fortsätta med sin verksamhet.
Dessutom föreslog oppositionen
att en brukarundersökning skulle
genomföras under sommaren för
att följa om förskolan lyckas för
bättra sin verksamhet Båda dessa
förslag valde den borgerliga majo
riteten att inte ställa sig bakom.
Däremot gick man med på att ett
extra möte hålls i augusti.

Kvalitetsuppföljning saknas
Socialdemokraterna och övriga
oppositionspartier har under lång
tid lyft frågan, att alla förskolor
och skolor oavsett huvudman,
måste ha ordentlig kvalitetsupp
följning.
– Fallet Karlavagnen visar
tydligt att kommunen måste bli
bättre i sitt arbete med kvalitet i

– Fallet Karlavagnen visar tydligt
att kommunen måste bli bättre i
sitt arbete med kvalitet i förskolan,
säger Mathias Tegnér.
Foto: Gunnar Frisell

förskolan, säger Mathias Tegnér,
gruppledare för Socialdemokra
terna.

Inga moderata förslag
Socialdemokraternas gruppledare
är också kritisk att Moderaterna i
nämnden inte hade några förslag
med anledning av rapporten.
– Som vi skrev i vår reservation,
tycker vi den moderatledda majo
riteten brister i kvalitetsarbetet på
Tyresös förskolor. När de borde
visa handlingskraft väljer de istäl
let att sitta med armarna i kors.
ooo
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Nyheter

?

Nytt rödgrönt förslag om fastighetsskatten:

Fler får sänkt skatt i Tyresö
Skatt Drygt 4 procent av villaägarna i Tyresö får räkna med höjd
fastighetsskatt om de rödgröna
vinner valet. För de övriga blir
det oförändrad eller lägre fastighetsskatt.

När de rödgröna partierna presen
terade sitt budgetförslag ingick en
förändring av fastighetsskatten i
överenskommelsen. Vad innebär
förslaget och blir det någon skill
nad mot den nuvarande regerings
politiken? Tyresö Nyheter hjälper
dig att reda ut alternativen kring
fastighetsskatten.

Känt sedan tidigare var att de
rödgröna vill återinföra fastig
hetsskatten för taxeringsvärden
över 4,5 miljoner kronor. De vars
hus har ett marknadsvärde över 6
miljoner kronor kan alltså räkna
med en höjd fastighetsskatt.
Enligt siffror Tyresö Nyheter tagit
del av innebär det höjd fastighets
skatt för drygt 4 procent av vil
lorna i Tyresö.
Samtidigt innebar förslaget
också sänkningar för de som har
uppskov samt för de som bor i
hyresrätt och bostadsrätt.

Vilket är ditt
bästa sommartips
i Tyresö?

Hyresrätter och bostadsrätter kan också få sänkt fastighetsskatt.

ooo

Foto: Gunnar Frisell

Bakgrund – är
fastighetsskatten
en viktig fråga för
väljarna?

Räkna ut din fastighetsskatt från den 1 januari 2011
om de rödgrönas förslag genomförs
Höjd fastighetsskatt
1 procent på taxeringsvärdet som överstiger 4,5 miljoner kronor. Dock
begränsas fastighetsskatten till maximalt 4 procent av inkomsten

Enligt en SIFO-undersökning från
mars tycker var sjätte Stockhol
mare att skattefrågan (där fast
ighetsskatten ingår) är en av de
viktigaste frågorna i höstens val.
Det är alltså en viktig fråga men
ligger ändå inte i topp. Den vikti
gaste politiska frågan för Stock
holmarna är jobbfrågan (viktig
för 40 procent). Men även miljön
(22 procent) och skolfrågan (19
procent) kommer före.
När HSB, Riksbyggen och
Naturskyddsföreningen 2008 frå
gade svenska folket om fastig
hetsskatten tyckte 56 procent av
de tillfrågade att fastighetsskat
ten ska stimulera investeringar
som är energibesparande. 40 pro
cent tyckte att fastighetsskatten
skulle höjas för hus som har hög
energiförbrukning och sänkas för
de som har låg energiförbrukning.
30 procent var emot ett sådant
förslag.

+

Sänkt fastighetsskatt
Begränsningsregeln. De som har inkomster under 157 500 kronor tar
inkomsten gånger 0,04. Dra detta belopp från den nuvarande avgiften
om 6 300 kronor så får du fram din sänkta skatt.

–

Slopat uppskov på reavinster upp till 200 000 kronor
(motsvarar 1 000 kronor vid ett lån på 200 000)

–

Sänkt fastighetsskatt på bostadsrätter och hyresrätter
(motsvarar max 550 kronor per lägenhet)

–

Oförändrad fastighetsskatt
Villor med ett taxeringsvärde under 4,5 miljoner

±0

Summa

=

ooo

Pengar att spara på maten
Matpris Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har genomfört sin årliga undersökning av
matpriserna.

I Tyresö konstaterar man att
medelpriset i butikerna priserna
ligger på i stort sett samma nivå
som förra året. Däremot har pri
set vi vissa butiker ökat medan
det i andar har minskat. Billigaste
maten hittar man i Coop Extra
enligt PRO.
Undersökningen baseras på
en korg som innehåller 60 varor.
Dessutom har PRO också pris

undersökt 15 ekologiska KRAVprodukter samt fyra receptfria
mediciner. I den undersökningen
ingick Treo brustablett, Ipren 30
tabletter, Nezeril över 10 år och
vuxna samt Alvedon 500 mg.
Coop Extra hade också de bil
ligaste KRAV-produkterna. Där
kostade de 15 varorna 445:40.
Därefter kom Coop Tyresöstrand
475:75, Matöppet 490:90, ICA Nära
Krusboda 493:40, ICA Kvantum
497:60, ICA Nära Ringen 497:80
och Vi-Arno livs 520:40.

Michael Björnhem
– Att en härlig sommarkväll äta
och dricka gott tillsammans med
vänner. I år får vi också möjlighet att titta på Tyresöspelet som
är ett bra evenemang!

Kerstin Källander
– Ta en picknick med något gott
på Dyviks Ängar och ut i skärgården och segla.

Natalie Quintero
– Jag och min man älskar att
promenera! Vid Kolardammarna,
runt Öringesjön och genom
Erstaviksreservatet till Solsidan.

Esa Näyhö
– Att vara vid slottet. Tycker det
är bra vid centrum också.

ooo

Här är varorna PRO lägger i sin korg.

Tabell 2. Pris per butik,
KRAV-märkta varor, kronor

Tabell 1. Pris per butik, PROs korg, kronor
Butik
2009
Coop Extra
1 548,60
ICA Supermarket
1 498,70
Tyresöstrands Livs
1 517,00
ICA Kvantum
1 484,15
ICA Ringen
1 594,48
ICA Krusboda
1 564,25
Vi-Arno Livs
1 597,64
Matöppet
··
Medelpris*
1 543,55
* Exkl. Matöppet som ej var med 2009.

9

2010
1 419,10
1 453,20
1 521,75
1 545,81
1 568,40
1 568,60
1 785,20
1 907,85
1 551,72

Resultat
– 129,50
– 45,50
4,75
61,66
– 26,08
4,35
187,56
··
8,18

Butik
Coop Extra
Tyresöstrands Livs
Matöppet
ICA Krusboda
ICA Kvantum
ICA Ringen
ICA Supermarket
Vi-Arno Livs
Medelpris

2010
445,40
475,75
490,90
493,40
497,60
497,80
502,30
520,40
490,44

Foto: Gunnar Frisell

Tabell 3. Pris per butik,
receptfria mediciner, kronor
Butik
Coop Extra
ICA Krusboda
ICA Kvantum
ICA Ringen
ICA Supermarket
Matöppet
Tyresöstrands Livs
Vi-Arno Livs
Medelpris

2010
167,60
172,00
172,00
173,60
171,00
166,80
172,70
167,90
170,45

Sven-Erik Roos
– Det är bäst här hemma i kommunen där vi kan uppleva den
fina naturen. Erstaviksreservatet
och all annan natur är nära var
man än bor. Vi köpte en sommarstuga 1972 i Öringe där vi
nu byggt vår villa.

10
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Smultronstäl
Trivsamma Tyresö kallas av somliga Fritidsparadiset. Det
är en benämning som kommunen motsvarar. För tyresöborna finns många ”smultronställen” som kan ge tillvaron
en extra krydda och som kan tillgodose skilda intressen
som skogspromenader, svampplockning, sjöliv,
bad eller fiske.
De två mest besökta utflyktsmå
len torde vara Tyresö slott med
slottsparken (1), Notholmen med
mera och Alby friluftsområde (2)
med Uddby gård strax intill. Där
finns rikliga möjligheter till aktivi
teter av olika slag eller till att bara
lata sig och njuta av miljön.
1

2

3

5

1
6

4

Tyresö slott och Engelska parken.

Nyfors (3), ett av Sveriges första
”industriområden” är väl värt att
besöka. Där kan man på vintern
se strömstaren dyka ner i ström
men på jakt efter föda.

3

Redan i skogsområdet (4) när
mast Flaten finns många svamp
ställen där man kan finna kan
tareller, Karl Johan, blodriskor,
trattkantareller, trumpetsvamp,
fårtickor och många andra.
Svampställena är dock väl kända
av många tyresöbor och man får
försöka att inte bli alltför besvi
ken om man finner ”sina” ställen
avplockade.

Om man valt att från Nyfors
gå utefter Flatensjön (5) österut,
kommer man efter cirka tio minu
ters vandring till en plats där
berget stupar brant ner mot Fla
tensjön. Det är omöjligt att inte
stanna och njuta av panoramat.

5

4

Nyfors.

Är man medlem i Tyresö fis
kevårdsförening kan man pröva
fiskelyckan.
Nyfors kan också vara utgångs
punkten för skidtur på vintern och
för skogsvandring eller svamput
flykt under övriga tider av året.
Sådana utflykter kan begränsas
till områdena närmast Flatensjön
eller sträcka sig längre ut mot
Tyresta naturreservat och Tyre
sta nationalpark.

Flatensjön.

Flatenskog.

Längre utflykter ut i naturre
servatet/nationalparken kanske
ger större möjligheter att finna
”oplockade” ställen.

Gammelströmmen (6) är
bekant för många motionärer.
Här kan man se spår efter bäver, i
form av fällda träd. Är man myck
et tidig – eller sen – och går tyst
och försiktigt kan man ha tur och
se en bäver gnagande på ett träd.
Gammelströmmen kan också

tjäna som utgångspunkt för
skogsvandring eller svamput
flykt. Här befinner man sig direkt
i svampskogen. Om det är ett bra
svampår kan man fylla korgen
utan att behöva gå alltför långa
sträckor.
Efter några timmars letande
efter de begärliga svamparna har
man kanske kommit fram till en
glänta i skogen som ligger nästan
rakt söder om Gammelströmmen.
Det är ett riktigt litet smultron
ställe för hungriga svampplock
are som där kan plocka fram mat
säcken.
Gläntan kan man också nå via
skogsvägen som går runt Flaten
från ridbron vid Gammelström

sjöräddning.se 077-579 00 90 Plusgiro 900 500-0 Bankgiro 900-5000

men. Då tar man avtagsvägen mot
söder strax innan Karlbergs torp.
Efter matrasten kan man fort
sätta utefter Sörmlandsleden
eller följa andra stigar in i Tyresta
naturreservat och fortsätta jakten
på svamp.

11
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llen

Sandholmarna (7) förvärvades
för några år sedan av kommunen.
Här finns goda möjligheter att
fiska med metspö eller kastspö
från land. Tyresö fiskevårdsför
ening har också roddbåtar för
uthyrning här.

För den båtburne finns ett rik
tigt smultronställe på Ägnö som
kallas Handfatet (8). Här kan man
fiska antingen från båten eller
från land. Om fiskelyckan är god
kan man få upp fina abborrar.

8

7

Foto: Gunnar Frisell

Handfatet.
Sandholmarna.

8

Bagarsundet, längst ut på Bre
vikshalvön, är väl värt ett besök.
När strömmingen går till kan man
försöka locka dem till hugg.
Från klipporna vid Bagarsun
det (9) kan man också ta ett dopp
i Östersjön.
Dyviks lövängar ligger vid
Dyv iksm aren (10) långt ut på
Brevikshalvön. Arbetsgruppen
Dyviks lövängar (11) strävar efter
att återskapa den lövängskaraktär
som rådde här på 1700- och 1800talen. Dyvik är väl värt besök.
Några datum bör särskilt noteras;
5 juni är det förslåtter, 17 och 31
juli slåtter och 11 september löv
täkt och höstslåtter.

10
Dyviksmaren.

Badstigen vid Hanviksviken i
Drevviken med dess klippor är ett
populärt ställe (trots att det ligger
utanför kommungränsen) där
bland annat ungdomarna under
sommarnätter kan dyka, bada och
med god planering och medhavd
grill (och vattenhink) äta något
gott.
7
11
10

Badstigen.

9

Det här är ett litet urval av allt
som finns i vårt närområde. Du
vet bäst själv vad som är din favo
rit. Tipsa vännerna och ha en skön
sommar!

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som
inte finns i många andra länder. Man kan också se
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra
människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfattas i orden:
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket

© TyresÖ kommun
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Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium klass M 07 samhälle media
levererar de hetaste nyheterna till Tyresöborna

Från vänster: Marcus Yttergren, lärare, Hannan Fouad Jamil, Izabella
Licke, Helena Wiking Holm, Martin Jansson, Camilla Forsell, Henrik
Svensson, Samah Ayad, Elernor Andrae, Niklas Windahl, Emelie
Walin, Isabelle Gynge, Kim Norén, Nicole Borg, Denise Eriksson och
Elin Hagman.
foto: Gunnar frisell
Som en del i sin utbildning har eleverna i årskurs tre på Samhällsprogrammet Media på Tyresö Gymnasium arbetat med artiklar till
Tyresö Nyheter. Artiklarna kommer att publiceras löpande.

Dance in the dark
Det är en speciell känsla med en tom arena innan en
konsert. Särskilt Globen. Byggarbetarna fixar de
sista detaljerna nere på golvet, vartenda litet ljud
de gör ifrån sig studsar runt i den gigantiska golf
bollen. Scenen står tom men känns förväntansfull.
De 13850 röda sittplatserna ser ensamma ut där de
väntar. Stämningen är spänd och det känns nästan i
luften att det kommer hända något stort snart.
En dörr öppnas och plötsligt fylls Globen av
ett ljud, ljudet av glada människor. De spring
er in, jublandes. Det här är människorna som
har stått och köat hela dagen för att nu slåss
om de bästa platserna. Försten in är en tjej
med en stor rosett på huvudet. Hon ler och
skrattar samtidigt som hon springer fram när
mast scenen. Efter henne kommer ett folkhav.
Det tar inte lång tid innan det börjar se fullt ut
vid scenen. Några står och gnider och blåser
på händerna för att de ska bli varma, några
hoppar, några sjunger och några står bara
och granskar omgivningen.
Efter en stund börjar det komma lite folk
till sittplatserna på läktaren. En mamma
med två småflickor kommer in. Hon bär tre
stora colamuggar i handen samtidigt som
hon försöker läsa på biljetterna för att ta
reda på var de ska sitta. Barnen bär varsin
stor popcornbägare. Båda flickorna är väl
digt exalterade, de står och gungar och för
söker se sig omkring så gott det går bakom
de stora popcornbägarna.
Fler och fler människor kommer in och
börjar fylla läktarna. De går upp och ner för
trapporna samtidigt som de läser sina biljet
ter och försöker lista ut var de ska sitta. En
liten pojke tittar fascinerat upp på det höga
taket samtidigt som han snubblar fram.
Det tar inte lång dit att fylla platserna. Snart
sitter alla där och väntar spänt. Globen är nu
fylld av upprymda människor som skrattar,
sjunger och äter popcorn.
Plötsligt släcks ljuset och alla börjar skri
ka samtidigt. Ljudet är egentligen smärtsamt för öronen men det är en
sådan styrka bakom det att det inte går att låta bli att få gåshud. Var eller
varannan person har sin mobil framme för att filma. I mörkret är mobi
lerna allt man ser. Det ser ungefär ut som stjärnor på en natthimmel.
Framför scenen fälls en stor skärm ner, en bas sätter igång och på
skärmen räknar en klocka upp och ner. På golvet hoppar de flesta fre
netiskt upp och ner och skriker. Resten står tysta och bara iakttar allt,
som att de försöker lista ut vad som ska hända härnäst.
Nu slutar klockan räkna ner på skärmen och ersätts med en enorm
skugga av någon som dansar. Folk skriker ännu mer och nu sätter låten
igång ordentligt. Arenan fylls av den välkända rösten och nu syns det
vem det är som ligger bakom den stora, dansande skuggan. Skärmen
dras upp och där står hon med gult hår och i en lila dräkt som liknar
något Madonna skulle ha på sig. Lady Gaga ser liten ut på den stora
scenen. Hon ler och sträcker upp armen i vädret när hon skriker ”Hello
Sweden” för att sedan fortsätta sjunga på låten ”Dance in the dark”
under publikens jubel.
Camilla Forsell
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En mösspåtagnings spänning
Minutvisaren på den svartvita
ikeaklockan som sitter längst
bak på aulans matta äggskalvita
tapet flyttar sig precis till kvart i
tolv. Efter kommer den stressiga
sekundvisaren och flåsar den i
nacken.
Aulan är fylld med ett femtio
tal framtida studenter och liksom
minutvisaren, väntar de på att
sekundvisaren ska komma ikapp.
Likt en synkad våg vrider och
vänder sig eleverna på sätena för
att få en glimt av scenen framför
dem. Scenen där talaren snart ska
avslöja svaret.
Trots att aulan är nedsläckt,
lyser de snövita studentmössorna
i varje elevs knä upp salen som
små eldflugor gör en svart som
marnatt.
En tjej från publiken i artonårs
åldern med ett hjärtformat ansik
te och utklädd till en zombie med
glada ögon böjer sig fram till sin
klasskamrat med en röst fylld av
förväntan och säger
– Vi måste åtminstone komma
bland dem fem bästa på mösspå
tagningen!”.
I gensvar får hon en sådan ivrig
nickning att nästan huvudet skul
le kunna ramla av från klasskam
raten med de stora rådjursögon,
chokladbrunt hår och en match
ande ansiktsmålning.
Till höger om tjejerna sitter en
grupp killar med en avslappnad
stil i varsitt säte. De sträcker
ut sig så gott det går och
visar med sitt självförtro
ende att de ”lätt kommer
att vinna mösspåtag
ningen”, ”lätt kommer
att springa ut först på

Foto: Alexandra Mellin

studenten” och ”lätt kommer att
charma domarna”.
Killarnas självsäkerhet smittar
av sig i aulan som en pandemi och
ganska snart sitter varannan elev
i aulan infekterad och skryter om
sina ”fantastiska bidrag” som ska
”krossa” alla motståndare.
Man kan nästan se i luften en
blandning av nervositet, högmod
och spänning stiga högt upp i
aulan som temperaturen i en
bastu.
En man med kal flint, vänliga
ögon, som ser bra ut på ett grov
hugget vis kliver fram på scenen.
Han väntar. Ljudnivån i aulan
sänks omedelbart och salen glitt
rar nu upp av tindrade ögon fyllda
av förhoppningar.
En klass med likadan svart
utstyrsel håller händerna sam
manlänkande som ett halsband
utan slut eller början.
Tjejen som är utklädd till zom

bie håller tummarna så hårt att
man redan nu kan ana nya blåmär
ken på hennes händer på grund av
trycket.
En lärare med spanskt utse
ende lutar sig mot samma vägg
där klockan sitter, viskar med ett
leende något till sin kollega och
även de stampar otåligt med föt
terna i marken. Sekunderna pas
serar.
Mannen på scenen öppnar
munnen för att berätta vilka vin
naren år 2010 är. Ljudet av ande
tag i rummet tystnar. Ingen vågar
andas. Det är som att sekundvisa
ren på klockan äntligen kommit
ikapp sin konkurrent.
Ett jubel fyller aulan, då luften
av den höga spänningen äntligen
faller ned och istället fylls den av
ett regn av vita studentmössor
som ringlar ned.
Alexandra Mellin

En matbutiks liv
I en populär butik i Nacka
strömmar det in kunder dag
ligen, unga och gamla. Butiken
är inbjudande och har en livlig
atmosfär. När kunderna kommer
in känner de doften av nybakat
bröd, färsk ost och nymalet kött.
I kassan möter kassapersonalen
alla olika sorters personligheter.
En kvinna kommer in i butiken.
Hennes klackskor ekar och låter
som hästhovar mot asfalt. Hon
är frustrerad, stressad och man
ser riktigt hur blicken flackar
mellan hennes nyvakna son,
handväskan och kundvag
nen. Hennes bruna, långa
hår blåser bort från hen
nes axlar då hon nästan
springer förbi postdisken
in i butiken.
– Vi ska bara handla
lite småsaker, Ludvig,
får hon ur sig på vägen
in.
Vad för människor är det butiks
personalen får möta varje dag?
Hur bemöter personalen kunder
na? Det sitter en mager kassörska
i kassa ett. Hon har brunt vågigt
hår, nygjorda gelénaglar och
glasögon från 90-talet. Uniformen
är röd och många i personalen
bär en svart väst över. Några har
byxor som är lite småslitna, några
har helt rena inte en minsta fläck
på dem.
En manlig personal passerar
kassorna lite småirriterat. Han
tar upp ett myntrör för femkro
nor ur sin ficka som sitter längs
benet nära knäskålen, samt tre

myntrör för enkronor. Han öpp
nar upp myntbehållaren när en
kund precis ska stoppa i pengar.
”Ursäkta!” säger han till kunden,
stänger behållaren knappar på
något på dess sida och trycker
på en knappt bakom den. Kassör
skan fångar snabbt och lätt upp
500 kronor som kommer ut fram
för henne. Mannen får pengarna
och smiter iväg smidigt mellan
alla kunder som står på tur. Den
andra kassörskan sitter i kassa
två och har många kunder på led.
Kön går bortom synhåll, och döljs
bakom ett tidningsställ. Vid kas
sorna finns hundratals tidningar,
det är som att gå in i en djungel.
En sliten kvinna kommer hasan
de, med för stora gummistövlar
på från mejerikylen. Hon har en
liter mjölk i handen. Håret är slitet
och smutsigt, det slingrar sig som
långt blött gammalt gräs på en
äng runt hennes huvud. Påsarna
under ögonen och rynkorna över
läppen gör henne 10 år äldre än
vad hon säkert är. Hennes mun är
vidöppen. Hon andas tunga djupa
andetag. Det låter som en hes
hund passerar. Hon fortsätter sitt
hasande mot kassan.
En äldre kvinna kommer små
springande med sin rullator. Hon
tågar fram och har ett ansikte likt
en stegosarus, en art från dinosau
riernas tid. Hennes djupa, mörka
och snälla ögon säger att hon vill
komma först till kassa ett, som
är ledig. Ner på bandet rullar en
Geisha-choklad, lingongrova och
ett paket juice.

I postdisken står en ung kvinna.
Hon har nyfärgat hår och en stor
trisslott-brosch på sig. Till posten
kommer en ung kille. Han ser ut
som en nybliven 18-åring. Han
vill köpa ett paket Marlboro röda.
Kvinnan frågar efter legitimation.
Killen gräver smånervöst med
handen som en grävskopa i fick
orna. Helt plötsligt ser han inte ut
som en nybliven 18-åring längre.
Han är generad, osäker och flinar
smått mot kvinnan vid posten.
Ingen legitimation dyker fram.
– Har du ingen legitimation får
du tyvärr inte köpa, säger kvinnan
till killen som fortfarande är röd
rosig om kinderna. Han ser besvi
ken ut när han lämnar butiken.
En ung tjej som arbetar i butiken
kommer emot den tredje kassan
i butiken.
– Det går bra här! kvittrar hon
ur sig. Kunderna tävlar om vem
som ska komma först till kas
san. De är lika intensiva som när
ankorna i en ankdamm får bröd
från en snäll tant vid kanten. En
stor man kommer först till kas
san och slänger ur sig en fånig
kommentar för att verka lustig
mot kassörskan. Han smörar, ger
komplimanger, precis som vilken
kille i hennes ålder skulle gjort ute
på krogen mot henne. Hon bemö
ter kommentarerna enkelt. Hon
vill inte bli kundens nya bästa vän
för denna dag. Det är förståeligt
eftersom hon arbetar och inte
är på sin arbetsplats för att flirta
med människor.
Denise Eriksson
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SM-vinst för Tyresö gymnasium

Larm När Annas pepparka
kor ser över sitt brandskydd går
ordern till ett annat lokalt företag
– DAFO brand. I orderna ingår att
byta ut brandlarmet mot ett adres
serbart larm i hela fastigheten.

Vinnare Tyresö gymnasium
har återigen lyckats med sin
satsning på Ung företagsamhet
(UF). Denna gång blev de bäst i
Sverige i klassen Bästa innovation när SM i Ung företagsamhet
avgjordes på Älvsjömässan den
11 maj.

ooo

Tyresöspelet

– Det är jätteroligt och riktigt
imponerande med tanke på att
20 000 elever har varit med och
tävlat i UF i år, säger elevernas
lärare Olof Gränström. Vi var
enda gymnasium i Stockholms
regionen som hade ett vinnande
bidrag.
Priset gick till Soda’s Dream,
som tävlade mot över 200 UFföretag från hela landet. Förutom
förstaplatsen i klassen Bästa inn
ovation hamnade Soda’s Dream
också bland de fyra bästa i klas
sen Bästa vara.

Sju uppfinnare
Soda’s Dream består av sju elever
som är på väg att avsluta andra
året teknisk linje på gymnasiet.
De har tillsammans utvecklat
en adapter till kolsyremaskiner
typ Soda Stream, så att det går
att använda vanliga PET-flaskor
i maskinerna och inte enbart de
som Soda Stream säljer.
– Det gick väldigt bra för oss,
konstaterar de sju tillsammans. Vi
sålde över 110 adaptrar i vår mon
ter, blev nominerade i kategorin
Sveriges bästa vara och sist men

DAFO brand får
stororder av Annas
pepparkakor

Biljetter Biljetter finns hos The
Body Shop i Tyresö Centrum, Arno
Livs i Trollbäckens Centrum och
Rum för Hälsa på Tyresö slott.
ooo

TRE AV FYRA BARN
ÖVERLEVER CANCER

Glada SM-vinnare på Ung företagsamhets mässa.

definitivt inte minst så fick vi priset
för Sveriges bästa innovation!

Juryns motivering
Juryn motiverade sitt val av vin
nare med att ”Vi puffar för en

Foto: Ung företagsamhet

innovation som med flexibilitet
ger enkelhet i vardagen med en
miljöanpassad lösning. Produk
ten ger stor nytta såväl i den lilla
som stora familjen.”
Priset var inte Soda’s Dreams

Välkomna till
Tyresöspelet i sommar!

Ett musikaliskt
om Tyresös hist krönikespel
oria i slottsmilj
ö
Under juni mån
ad

föreställningar av ger Tyresö teaterförening tolv
kavalkad över T denna musikaliska historieyr
ledande affärskvi esös historia. Möt 1600-talets
n
bekanta dig med na Maria Sofia De la Gardie,
Eugen vid förra markis Lagergren och prins
se
kommunalpamp kelskiftet, samt träffa färgstark
a
ar
till och Tyresö b och hör om när Bollmora ko
m
lev en stor komm
un.
Urpremiären va
r
lagan – givetvis 1985 och det är nu den 8:e upp
har spelet uppdat
erats under åren
Datum: 12, 13,
.
15, 16, 17, 19,
20, 22, 23, 27,
29, 30 juni.
Biljettförsäljnin
g:
Centrum, Arno The Body Shop i Tyresö
L
Rum För Hälsa ivs i Trollbäckens Centrum och
på Tyresö Slott
Biljettbokning:
www.tyresospelet
.tyresoteater.se

Stöd Barncancerfonden
PG 90 20 90-0
Tel 020-902090

första. Killarna i företaget tog i
februari hem två silver och ett
brons i UFs regionmästerskap i
Stockholm.
ooo

Solidaritetspris
till Tyresöskolor
Pris Tyresö kan vara mycket stolt över
att i många år gjort omfattande insatser
för de fattigaste av de fattiga i Indien.
Där har många skolbyggnader, hundratals
brunnar, massor av dammar, 100 000
mangoträd och mycket annat finansierats
av Tyresö Ulands- och FredsFörening,
TUFF.

Pengarna har inte minst jobbats in av per
sonal och elever vid Kumla skola, Tyresö
skola och Strandskolan, som gjort dagsver
ken eller anordnat Öppet hus varje år. I Tuff
finns en fond för att prisbelöna lokalt soli
daritetsarbete. Därför kunde Radio Tuffs
Monica Schelin och Åke Sandin den 15 april
överlämna 6 000 kronor och ett diplom till
Tyresö skola. Och den 3 maj överlämnade
Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl samt
tuff-aktivisten och förra tennisstjärnan
Lena Sandin samma pris till Strandskolan.

Strandskolans rektor Magnus Duvnäs
känner sig hedrad
över solidaritetspriset. Foto: Åke Sandin

Strandskolans rek
tor: Magnus Duv
näs:
– Jag känner mig
hedrad över att
Strandskolan fick
det här priset. Det
är helt i läroplanens
anda att ge eleverna
ett internationellt
perspektiv genom
att låta dem deltaga
i praktiskt solidari
tetsarbete. Alla på
skolan uppskattade
med stolthet priset.

Lärarna vid Tyresö skola Irja Österholm,
Jonas Hugosson och Kerstin Andersson
gläds över priset från Tuff. Foto: Åke Sandin

Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl förkla
rar:
– I Tuff arbetar alla oavlönat, så varje
insamlad krona skickas oavkortat till våra
indiska partners, som lyckas göra mycket
mera för pengarna än vad de skulle ha räckt
till här hemma. Prissummorna kommer inte
från vårt insamlingskonto utan från en fond
som fylls på med vänners och bekantas
bidrag, när Tuff-aktivister fyller jämna år.
Den 4 juni har Tyresö skola sitt årliga
dagsverke. Från Tyresös indiske partner,
Bhikhu Vyas, föreslås att pengarna ska
användas till ett elevhem för flickor vid en
av de skolor som uppförts för Tuff-pengar.
Där finns ett nytt klassrum finansierat av
Tyresö skola och ett par brunnar, nyligen
anlagda för pengar från Kumla skola, som
den 12 maj hade sitt sedvanliga dagsverke
för Indienprojekten.
ooo
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Tyresöföretaget:

Energikällan AB

– innovativt restaurangföretag med många verksamheter
Här lagas och serveras husmans
kost, men även mat för festliga
tillfällen.
Energikällan är kanske mest
känt som en trivsam och festlig
nattklubb för den yngre delen
av befolkningen. Men här har vi
även en av de större lunchrestau
rangerna för yrkesarbetare av alla
kategorier. Dessutom finns serve
ring av mat för festligare tillfällen
som födelsedagar, bröllop och
studentfester. Numera lagas och
levereras mat även i portionsför
packningar.

Catering är det nya
– På nya Energikällan serverar vi
vällagad husmanskost från grun
den, med råvaror utvalda av vår
köksmästare Sigge Trenter, som
prioriterar närproducerat och
ekologiskt, säger restaurangens
ägare Mahmut ”Lillis” Tiftiker.
Tyngdpunkten för inköpen föl
jer årstiderna. I och med att Ener
gikällan handplockar sina leve
rantörer, kan de garantera en god
och jämn kvalitet på råvarorna.

Kocken Abbe vid skärbrädan.

– Vi har nu alla tillstånd som
behövs, till och med EU-god
kännande för vår catering, säger
Sigge Trenter.
– Vi har en ny vakuumförpack
ningsmaskin för en-portioner,
men vi kan även klara både leve
rans- och personal för stora eller
små enheter om så önskas.
Man blir smått förvånad över
vad detta hus kan erbjuda. Maten
kan levereras i kantiner till exem
pelvis skolor, äldreboenden och
företag. Maten kan också por
tionsförpackas för enkel och

Foto: Ingvar Karlsson

snabb uppvärmning i mikrovågseller vanlig ugn.

Hygieniskt
– Vi har höga krav på hygienen
i verksamheten. Vi jobbar efter
egenkontrollprogram som noga
följs av Miljöförvaltningen. Kök,
tillverkning och förpackning kon
trolleras regelbundet, säger Sigge
Trenter.
De anlitar också Mejsgam Con
sulting, som kvalitetskonsult och
för utbildning av personalen.
ooo

Faktaruta
2009-01-21
19:32:46 Foto: Ingvar Karlsson
Erica Gransamglas_ad090121.eps
vid vakuumförpackningsmaskinen.

Kocken Alex vid grytan.
Foto: Ingvar Karlsson

Ägare: Mahmut ”Lillis” Tiftiker
Antal anställda: 9
Årsomsättning: 5–6 milj. SEK
Produkter: Mat i alla dess former
Lokaler: 736 m2 i Skrubba, Tyresö
Utrustning: Allt som behövs för att laga och servera god och nyttig
mat.
Kunder: Alla yrkeskategorier och åldrar, kontor, kommuner, sjukhus,
äldreboenden och ensamboende.

Strid om kollektivtrafiken:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nk-expressen eller
mer busstrafik?
Kollektivtrafik Samtidigt
som striden står hårt om den så
kallade nk-expressen lanserar
nu de rödgröna partierna en stor
satsning på busstrafiken.

Den som åker inne i stan fastnar
nu i köer. Bygget av första delen
av den så kallade NK-expressen
(spårvagnen mellan Norrmalms
torg och Hamngatan) stoppar upp
trafiken. Men framemot somma
ren ska första delen vara klar.
Kostnaden för projektet har
skjutit i höjden och istället för de
beräknade 230 miljonerna upp
går kostnaderna nu till totalt 290
miljoner kronor för de första 250
meter som spårvägen förlängs.
Bygget har varit kraftigt omdis

kuterat eftersom det också mins
kat utrymmet för insatser ute i
länet. Exempelvis visade nyligen
Stockholms handelskammare i en
opinionsundersökning hur Stock
holmarna hellre ville ha investe
ringar i andra kollektivtrafiklös
ningar. Men den styrande borger
liga majoriteten i Stockholms läns
landsting tänker fortsätta med
bygget. De vill att landstinget ska
gå i borgen med tre miljarder för
de kommande åren.
De rödgröna partierna har
istället gått handelskammaren
till mötes genom att föreslå ett
alternativ som kraftigt ökar inves
teringarna i kollektivtrafik. 10
miljarder ska investeras mellan
2011 och 2014 utöver de tidigare

Buss.

Foto: Gunnar Frisell

planerna. För Tyresös del handlar
det framförallt om ny busstrafik.
Under dessa år vill de rödgröna
investera 250 miljoner kronor
speciellt i nya bussar för att öka
framkomligheten.
Vad som blir verklighet? Det
valet verkar nu ligga hos väljarna.
Men räkna med en het debatt om
kollektivtrafiken.
ooo
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Nya Dalhallen lyfter gymnastiken
Gymnastik Snart är tyresögymnasternas långa väntan över.
I januari 2011 kan man flytta
in i den nya Dalhallen, en hall
som i mycket stor utsträckning
är anpassad för gymnastikens
behov. Där kan gymnasterna sju
kvällar i veckan lägga mer tid på
själva träningen och mindre på
att vid varje träningspass släpa
alla redskap ut och in i förråden.

– Vi är väldigt glada åt att äntligen
få träna i en hall för gymnastik,
säger Anders Swalander, tränare
och styrelseledamot i Tyresögym
nastiken. Vi har väntat och käm
pat i snart trettio år och nu går vi
i mål.
Den långa resan mot en perma
nent träningshall för gymnastiken
gick via olika förslag, innan man
till slut kunde enas om en tillbygg
nad av Dalskolans gymnastiksal.

Komplett hall
– Vi får en utbyggnad på 44 gång
er 24 meter, med plats för bland
annat tre hoppgropar och två

studsmattor, konstaterar Anders
Swalander. Vi får en komplett
anläggning där vi kan använda
både den nya stora hallen och den
gamla lilla, och samtidigt träna
både fristående och redskaps
gymnastik.
Hallen kommer under dag
tid att utnyttjas av skolorna och
kvällstid av gymnastiken. Den
kommer också att vara special
anpassad för deltagare med olika
funktionsnedsättningar, genom
ett samarbete som man nu kan
inleda med kommunen tack vare
det anslag på 3,76 miljoner som
allmänna arvsfonden beviljade.

Föreningarna bidrar med
miljoner
Förutom kommunens investering
på cirka 25 miljoner och de miljo
ner som arvsfonden bidrar med,
kommer Tyresögymnastiken till
sammans med GK Trollbäcken de
kommande åren bidra med unge
fär lika mycket som arvsfonden.
– Vi hoppas tack vare den nya
hallen få ett riktigt lyft för vår

Fakta Tyresögymnastiken
Bildades 1975
Sammanlagt cirka 750 medlemmar
Cirka 250 av medlemmarna är mellan 2–6 år
Hemmahall i Bollmorahallen
Hemsida www.tyresogymnastiken.se

Boule I en motion till kom
munfullmäktige föreslår Social
demokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet att kommunen
ska undersöka möjligheterna att
bygga en hall för bland annat bou
lespel under vintertid. Partierna
vill att utredningen prövar en flex
ibel lösning så att hallen kan sam
användas även med andra sporter
och verksamheter i kommunen.
ooo

Gamla och nya Dalhallen. Nya delen till vänster om linjen från taket till
grunden.
Foto: Gunnar Frisell

verksamhet och tror också att vi
får en hel del nya medlemmar,
säger Anders Swalander. Vi hop
pas dessutom att vi nu kan att
rahera flera nya tränare, en posi
tiv utveckling som lyfter oss alla.

Nysatsning
Anders Swalander berättar att
föreningen sedan hösten 2009
satsat på en ny organisation med
en gemensam röd tråd för fören
ingens verksamhet.
– Vi lyckades förra veckan
med vår juniortrupp komma tvåa
i Juniorcupen, som kan kallas

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 händeri ditt närområde.

Björndalsvägen 39
Cypressvägen 5 B
Porsvägen 1
Björndalsvägen 35
Väpnarstigen 31
Vitsippevägen 4
Strandvägen 77

Byggnation:
Nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad
Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad carport
Nybyggnad av enbostadshus
samt rivningslov
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av fritidshus och
uthus
Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad garage
Nybyggnad av enbostadshus

vårens variant på höstens JuniorSM, konstaterar Anders Swalan
der. Vi är alltså näst bäst i Sverige
i den åldersklassen. Det lovar gott
för framtiden!
ooo

Paralympisk skoldag på Tyresö
gymnasium
Idrott Korpens verksamhet
Brännpunkten ordnar en para
lympisk dag på Tyresö gymna
sium den 26 maj för Stimmets
elever. Tanken med dagen är
att deltagarna ska ha kul och få
prova på massor av nya aktivite
ter. Samtidigt får de en förståelse
för vad det kan innebära att ha en
funktionsnedsättning och de får
förståelse för de prestationer som
genomfördes vid Paralympics.
ooo

Foto: Tyresögymnastiken

Succépremiär

Här ska det byggas
Adress:
Klubbgärdesvägen 3

S, MP och V vill
förbereda för
boulehall

Fotboll Tyresö FFs hemmapremiär i damallsvenskan blev en
succé. 1 250 på läktarna och hög stämning bland supportrarna.
Tyresö FF ligger idag tvåa i publikligan med ett snitt på över
1 000 åskådare på Tyresövallen!

Foto: Gunnar Frisell

Nybyggnad av enbostadshus samt garage

Strandvägen 8 A

Nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov

Här har byggts:
Riddarstigen 21
Breviksv/Nytorpsv

Bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus. Tidigare ägare betalar
byggnads- och tilläggsavgift
Bygglov i efterhand för olovligt uppförd bullerskärm. Tekniska kontoret
debiteras 4 ggr bygglovsavgiften

Strandskyddsdispens:
Dyvik 1:1	Strandskyddsdispens för flytande tömningsstation för latrintömning av
fritidsbåtar
Här ska städas:
Björkvägen 2

Fastighetsägaren föreläggs mot vite att ta bort upplag med stockar och
iordnigställa tomten i vårdat skick

Namnsättning och namnbyte:
Dagvattendamm vid Breviksvägen/Strandvägen får namnet Tranmyradammen
Bollmoravallen får namnet Tyresövallen

Lima Städ Service
och Transport

Flyttstäd inkl. fönsterputs: 25 kr/kvm • Flytt transport: från 3 900 kr
Kontor städ: 5 kr/kvm • hemhjälp: 6,40 kr/kvm. • Alla priser exklusive moms.

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

Foto: Jenny Pu

ronne Jansson

.se

/slottstudion

ronne Jansson

Foto: Jenny Pu

/slottstudion

.se
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Plocka
smultron
Sms:a BRIS50
till 72950
och bidra
med 50 kr.

Möt
Mötsommaren
sommaren
med
medoss!
oss!
Cyckelhållare
Cyckelhållare

Välj rätt miljöbil!
Utsläpp Miljö blir en allt viktigare faktor när man väljer bil.
Marknaden för miljöbilar har
blommat ut de senaste åren, och
det finns många modeller att
välja bland. Vi har provkört tre
vanliga miljöbilar som drivs med
tre olika bränslen. Vilken passar
dig bäst i sommartrafiken?

Renault Clio
Etanolversionen av Renault Clio
har seglat upp högt på listan över
de mest sålda miljöbilarna. Ett
attraktivt pris är en bidragande
orsak. Clio är en småbil, men rym
mer en familj med några väskor
utan problem.
Körningen är odramatisk och
motorn ger bilen tillräckliga fart
resurser, dock utan att bjuda på
speciellt mycket körglädje. Både
säten och fjädring är mjuka på
lite franskt maner. Miljömässigt
ligger bilen bra till med markna
dens snålaste etanolmotor. Klart
godkänt alltså för den mindre
familjen, och ett plus för det låga
priset.

Ord.
Ord.
pris
pris
709:
709:
- -

Polérmaskin
Polérmaskin
1200
1200
watt
watt

595:
595:-Ord.
Ord.
pris
pris
1.219:1.219:-

Kylbox
Kylbox
2626
liter,
liter,
förför
både
både
1212
&&
230V
230V

595:
595:-Ord.
Ord.
pris
pris
815:815:-

Bilvax
Bilvax

129:
129:--

Turtle,
Turtle,
microfi
microfi
berduk
berduk
påpå
köpet!
köpet!

Ord.
Ord.
pris
pris
209:
209:
- -

Vaxkit
Vaxkit

79:
79:-Turtle
Turtle

Ord.
Ord.
pris
pris
169:169:-

Mekonomen
Mekonomen
Tyresö
Tyresö
Industrivägen
Industrivägen
8 8
Tel:
Tel:
08-798
08-798
8080
0000

Volkswagen Passat
Etanol och diesel i all ära, men är
det inte biogas man ska köra på
för att vara riktigt miljövänlig? En
titt in hos Olofsson Bil resulterar
i en provkörning av Volkswagen
Passat EcoFuel, en gasbil som
blivit mycket populär som taxi

på grund av de tuffa miljökrav
som ställs. Bilen är en dröm för
den som vill ha fin bil med riktigt
låga utsläpp, men särskilt billig är
den inte. När gasen tar slut finns
också en bensintank att luta sig
mot. Vår provbil hade ingen gas
i tanken, tyvärr alltför vanligt när
man provkör gasbilar. I Stock
holm finns 13 gasmackar, så det
är viktigt att man kollar att det
finns en i närheten innan man väl
jer att köpa gasbil.

Plånboken får avgöra
Alla tre bilarna är bra köp och fyl
ler lite olika behov och smakrikt
ningar. Clio är det billiga alterna
tivet för den som vill köra på ett
förnybart bränsle som etanol. Kia
är uppstickaren som överraskar
positivt, medan Passat stoltserar
som bästa miljöval samtidigt som
det är en mycket bekväm och
trevlig bil. Plånboken får avgöra,
men klart är att det blir en miljöbil
i sommar!
ooo

Fakta:
Tre testade
miljöbilar
Renault Clio III 1.2 16V
Eco2 FlexFuel

Kia Cee´d SW 1.6 CRDi

VW Passat Variant 1.4
TSI EcoFuel

Pris

119 900 kr

181 900 kr

294 000 kr

Bränsle

Etanol E85 eller bensin

Diesel

Biogas, naturgas eller
bensin

Motoreffekt

105 hk

116 hk

150 hk

Bränsleförbrukning

5,9 l/100 km (bensin)

4,5 l/100km

6,6 kubikmeter/100 km
(biogas)

CO2-utsläpp

139 (68*) g/km

119 g/km

124 (25*) g/km

Omdöme

+ Lågt pris
+ Snål etanolmotor
– enkel inredning

+ Kvalitetskänsla
+ 7 års garanti
– anonymt utseende

+ Låg klimatpåverkan
+ bekväm stor bil
– högt pris

Thule,
Thule,
monteras
monteras
påpå
dragkroken
dragkroken

595:
595:--

Kia Cee´d
Miljöbilen Kia Cee´d SW 1.6 CRDi
är en raket på bilmarknaden och
utmanar självaste Volvo V70 Flexi
fuel som mest sålda miljöbil.
– Bilen är rymlig och byggd
med sådan kvalitet att vi lämnar
hela sju års nybilsgaranti, berättar
Alexander Pock som är säljare på
Autosöder i Jordbro.
En provkörning bekräftar kva
litetskänslan. Bilen är framtagen
för europeiska marknaden och
har en ”tysk” karaktär i körupple
velsen. En snål dieselmotor med
så kallat start/stopp-system gör
att den kvalar in under gränsen
120 g CO2/km. Kian ger mersmak
och det är lätt att förstå att svensk
arna tagit den till sitt hjärta.

Övrigt

Bäst miljöval!

* Det lägre värdet är nettoutsläppet om man bara kör på E85 respektive biogas.

Etanol, diesel eller biogas?
Bensin och diesel görs av olja och
är fossila bränslen. Dessa bidrar
till den globala uppvärmningen,
är ändliga och behöver därför
fasas ut. Att snåla dieselbilar räk
nas som miljöbilar beror dock på
den särskilt låga förbrukningen.
Dieselmotorer har blivit mycket
renare men har fortfarande pro
blem med vissa hälsoskadliga
ämnen. Etanol görs av skogsavfall
och sockerrör och är därför förny
bart. Det är dock ingen som tror
att etanol kan ersätta all bensin,
då skulle det bli alltför stor kon
kurrens med matproduktionen.
Biogas framställs av avloppsslam,
matrester och gödsel och betrak
tas ofta som det bästa miljövalet.
Nackdelen är att nätet av tanksta
tioner inte är så väl utbyggt ännu.
– Den viktigaste miljöegenska
pen är utsläppen av koldioxid,
säger Björn Hugosson som är
projektledare på Miljöförvalt
ningen i Stockholm och boende
i Trollbäcken. För att bestämma
utsläppet behöver man ta hän
syn till såväl motorns effektivi

Björn Hugosson kör en svensk miljöbil.

tet som hur mycket fossil energi
som behövs för produktionen
av bränslet. Jämför man med en
bensinmotor brukar man räkna
med att diesel minskar koldioxid
utsläppet med 20 procent, etanol
med 50 procent och biogas med
80 procent. Biogas är sålunda det

Foto: Gunnar Frisell

som minskar utsläppen mest, men
etanol och diesel har fördelar som
enkelhet och många bilmodeller
att välja bland.
– Låt behovet styra valet av mil
jöbil, avslutar Björn Hugosson.
ooo
Källa: www.miljofordon.se
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Tyresöspelet
– premiären närmar sig

Förtjänta kulturutövare
Stipendier Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer. Stipendierna
kommer att delas ut på nationaldagen den 6 juni 2010.

2010 års kulturstipendier går till tre personer med utländsk bakgrund
som på olika sätt bidrar till att göra kulturlivet i Tyresö rikare. Alla job
bar även för att inspirera unga människor till eget skapande.

Motiveringar till 2010 års kulturstipendier:
Rieko Takahashi, vävkonstnär – 10 000 kr
Vävkonstnären Rieko Takahashi berättar att det var kärleken till svensk
vävning som förde henne från Tokyo till Stockholm. Hon är bosatt i
Tyresö sedan 2002. Rieko vill dela kärleken med sina medmänniskor
genom att skapa textilier som man känner sig lycklig av att vara nära.
Elena Kaledina, pianist – 10 000 kr
Konsertpianisten Elena Kaledina är även kammarmusiker och pianope
dagog. Hon har en lång utbildning vid såväl Nationella musikakademien
i Minsk, Vitryssland, som vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Elena har bott i kommunen sedan 2002 och vill bidra till ett rikare kul
turliv i Tyresö.
Jamal Aboudrar, filmare – 10 000 kr
Filmaren Jamal Aboudrar har bland annat gjort en kortfilm som visats
på Sveriges Television ”Inte alla hästar i stallet”. Den filmades i Krus
boda. Just nu är Jamal aktuell som en av de drivande i projektet Film
festival 135, där ungdomar gör film med sin mobilkamera.
ooo

Bollmoran (Katharina Häll), Markis Lagergren (Jon Möller) och Maria Sofia De la Gardie (Lena Lyckman) representerar tre epoker i Tyresöspelet – tillsammans med många andra.
Foto: Gunnar Frisell
Teater Det vibrerar av sång
och dans i Kumla skola. Aktörer
försöker hitta sina positioner.

Regissören Kina Sellergren är på
språng, instruerar och inspirerar.
Staffan Lunden-Welden slår in
orkestern.
Maria-Sofia De la Gardie tar ton
i sin aria och skryter om sitt impe

rium. Markis Lagergren inbjuder
till fest och sekelskiftesromantik.
Gunnar Gyllnert köper Boll
mora, håller presskonferens och
får besök av finansmannen Axel
Wenner-Gren. Bollmoran och
Vålnaden försöker knyta ihop det
hela.
Nervositeten stiger, premiä
ren närmar sig. Scen ska bygga,

läktare monteras, kläder sys och
ändras. 130 tyresöbor har sedan
oktober jobbat på helger och
veckodagar för att kunna bjuda
på denna musikaliska kavalkad
över Tyresös historia.
Den 12 juni är det premiär på
Tyresö slott för teaterföreningens
storsatsning.

Bygg ett hem.
Bygg
hem.
Bygg
enett
framtid.
Bygg
Bygg en
en framtid.
barnby.
Bygg en barnby.

ooo

Nu kan du bli fadder från 100 kr i månaden och
hjälpa oss att bygga en bättre framtid för utsatta barn.
Nudin
kan
du bliredan
fadder
frånpå100
kr i månaden och
Gör
insats
idag
www.sos-barnbyar.se
hjälpa oss att bygga en bättre framtid för utsatta barn.
Gör din insats redan idag på www.sos-barnbyar.se

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap

Linde & Järnberg Bil AB

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Öppet:
www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

Må 7–18,
Ti-To 7–17,
Fr 7–14

08-777 25 00

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35
Innehar F-skattesedel

PERSIENNER

Bilskador
Plåt & Lack

Tillverkning & reparationer
PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

08-773 20 70
Mobil 0708-773 207

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Er maskinuthyrare i området

ert örns
S öd
Maskinuthyrning AB
Maskinuthyrning AB

Jordfräsning Tel. 0708-57 10 23
Stubbfräsning
Grävning medwww.tegelhissar.se
chaufför

Vi utför även

Lovisedalsväg 40, 138 36 Älta

Etablerad 1955

Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Däcksservice-Bilreparationer
Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

mm.

Vi utför även jordfräsning,
0708 - 57 10 23
stubbfräsning, grävning
med chaufför, m m.

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se
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pågång
det händer I Tyresö

Cykling till Stensjödal
lördag den 29 maj kl 10.00–13.00
Cykelutflykt till den gamla mjölnarbostaden i Tyresta nationalpark.
Sträckan är drygt 2 mil totalt. Ta
med matsäck. 20 kr, gratis för
medlemmar i Naturskyddsföreningen. Anmälan och information Olle
Andersson tel 073-675 91 06. Samling vi Nyfors bushållplats.
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Rock på Domusängen
På lördag den 29 maj går det årliga
arrangemanget Rock på Domusängen av stapeln. Som vanligt är det
fri entré och arrangemanget pågår
mellan 13 och 18. Spelar gör bland
andra Nothing Divine, Dinosaurs are
still alive, The Autopilots, The Killing
beat och The Mudders.
Vårkonsert
söndag den 30 maj kl 19.00–20.00.
Tyresö Kammarkör o KFUM-kören
framför L-E Larssons FÖRKLÄDD
GUD och annan nordisk körlyrik.
Dessutom medverkar: Orkester
Katarina Frogner och Anders Kjellstrand. Dirigent: Mathias Kjellgren.
Biljetter à 100 kr säljs vid Tyresö kyrkas entré. Arrangör: Svenska kyrkan
Tyresö Musikklasser 25 år
tisdag den 1 juni kl 18.30–21.00.
Körmusik från barock till nutid. Sjung
med oss. Övriga deltagare är Erik
Linder & Erik Lindeborg, unga musiker med rötter i Tyresö musikklasser, Tyresö ungdomskör och Tyresö
Gosskör och före detta elever i
Tyresö Musikklasser. Vuxna 150 kr,
barn upp till 18 år 100 kr. Dirigenter
Anne Aaltonen Samuelson och Ingrid
Risberg. Arrangör: Tyresö Musikklassers Föräldraförening

Teater, Lions, AIK, Tuff, ABF m m på 91,4 MHz
lokalradion Tyresöradion tar inte sommarlov utan hörs dygnet
runt på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se. Utbudet är som vanligt
mycket varierat. Föreningsaktiva från Lions, teaterföreningen, Tuff,
”Tyresögnagarna” och Hassela Solidaritet intervjuas. Ebbe Björkman
fortsätter i en repris att berätta om skalden Erik Axel Karlfeldt men
också radions illustra historieberättare släpps lösa.

Det mesta är lokalpatriotiskt men
också inslag om Finland, Rumä
nien och Turkiet förekommer.
Dessutom har Tyresö Ulands och
FredsFörenings Radio Tuff en
internationell prägel.
De tolv halvtimmesprogram
men hörs på olika tider fyra gång
er per dygn under tre veckor. Men
första gången fyra nya hörs kom
mer de på en bestämd tid: varje
söndag från klockan 17. Andra
program på bestämda tider:
Nyboda skolas Radio X3M tors
dagar klockan 15.
Tyresö kommunfullmäktige
torsdag den 17 juni klockan 18.
Radio Tuff varannan söndag
klockan 17 nästa gång den 6 juni.

Åke Sandins intervjuer de
kommande veckorna:
9/5–30/5
KG Lindeberg, Holger Svensson,
Göran Stenberg om verksamheten
i Trollbäcken Lions, bland annat
att sälja julgranar, pumpa däck och
ordna Trollbäckendagarna 28–30
maj.
Kina Sellergren, musikalisk ledare
i teaterföreningen och Bernt Lind,
sångare och skådis om Tyresöspe-

let igen den 12-30 juni, intervjuas
om roller och minnen sedan 1985.
De sjunger också.
Berit Hedlund bor på Ekbacken i
Bollmora men är uppvuxen i Borgå
och på Åland. Hon berättar om
kriget, åländska fördomar, jobb
på Norrmalms, sina resor och sitt
sjungande.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1263-64) gör skäl för
sitt tuffa namn. Består av ”rosor”,
intervjuer, krönikor. Programledare:
Åke Sandin och Monica Schelin.
Regelbundna medarbetare: Hampus
Eckerman och Marianne Stieger.

16/5–6/6
Ella och Bengt Johansson bor i
Krusboda men kom från Bohuslän
till Sikvägen för snart 50 år sedan.
De berättar om sina många år i folkbildningens tjänst, Bengt på central
ABF-nivå och Ella här i Tyresö.
Trollbäckenbon och lantmätaren Bo
Eliasson är bördig från Hälsingland,
har jobbat bland annat på LRF, är
president i Tyresö Lions, vars verksamhet och 50-årsjubileum den 5
juni han berättar om.
I en repris är Ebbe Björkman inne
på sin del 6 om Erik Axel Karlfeldt.
Det handlar om unga kvinnor,
sonen Sune och dikterna i samlingen ”Flora och Pomona”.
Nina Brogärd, Peter Dicke, Terje Engh
och Anders Gullberg släpps lösa
med sina historier och limerickar.

André Westlin är AIK-are och aktiv
i gänget ”Tyresögnagarna”, vars
verksamhet han berättar om, men
också läktarbråk, spelarbyten och
löner diskuteras.

30/5–20/6
Anna Lundberg, född Fredriksson,
växte upp Fårdala och började rida
redan i 4-årsåldern, har fortsatt att
ägna sig åt ridsporten, nu i Strömsholm, där hon är politiskt aktiv och
håller kurser i retorik.
Specialpedagogen Bodil Andersson
Skoog om sitt skånska ursprung,
sina jobb i olika förskolor i Tyresö,
sina många år i teaterföreningen,
som den 12–30 juni sätter upp
Tyresöspelet igen.
Skånskan Susanne Johansson
arbetar i Hassela Solidaritets Helpline, som har telefonjour för hjälp
mot ungas missbruk. Också etik,
Internet med mera diskuteras.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1264-65) gör skäl för
sitt tuffa namn.

6/6–27/6
Monica Schelin och Åke Sandin
kåserar om den turkiska turistorten
Alanya, dess sevärdheter, restauranter och turister.
Bo Palm växte upp på olika ställen
i Lappland och bor sedan länge på
Gotland, där han är lärare. Nämner
sitt möte med författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelström.

Rumänskfödda Dana Preda hörs på
91,4 till den 13 juni.
Betongarbetaren och lagbasen
Christian Ahlgren på Granängsvägen berättar om sin ungdoms
kroppsbyggande, breakdance, hur
han var discjockey i Bulgarien och
att han nu inte böjer sig för överordnade.
Ebbe Björkman har i en repris kommit in på del 7 i sin uppskattade
serie om skalden och nobelpristagaren Eril Axel Karlfeldt.

23/5–13/6
Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronor
eller mer om du vill. För medlemmarna ordnas olika träffar med
radio som tema. Avgiften sätts in
på postgiro 491 57 21-7. Glöm
inte skriva namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion
– kom med bland oss vänner!

Christian Ahlgren på Granängsvägen
hörs på tyresoradion.se 6–27 juni.

VI KAN INTE VÄNTA!
VI VILL FÖRBÄTTRA SKOLANS
MÖJLIGHETER NU
Återigen försämras förutsättningarna
för Tyresös skolor av den moderata
kommunledningen. Plats 286 av 290
när det gäller lärartäthet. Vi vägrar
acceptera att det blir barnen som ska
betala krisen.
Därför presenterar vi nu det mest
ambitiösa programmet för att lyfta
Tyresös skolor. Lästester, läxläsningshjälp, ett program för Sveriges
bästa lärare och individuellt stöd till de som riskerar att bli
underkända är bara några av våra förslag.
Och därtill mer lärarstöd till varje elev.
Läs hela vårt program på vår hemsida.

Dana Preda jobbar på Curres Corner och berättar om gäster och sitt
hemland Rumänien men också om
språk, studier på C3L, framtidsplaner, fritid och sin ki-boxning
Joachim Sander har startat Tyresö
TV, berättar om sina mediestudier.
Matijana Crnoja intervjuas om sina
kroatiska rötter och Sofia Söderberg
om sina framtidsplaner
Birgitta Eklund Günenc i kvarteret
Utblicken i Bollmora har många uppskattade lärarår bakom sig och är
Turkietkännare, basketfrämjare och
håller föredrag om ”slottsspöket”.

Leka
Leka
vattenkrig
Leka
vattenkrig
vattenkrig
Sms:a BRIS50
Sms:a
BRIS50
till 72950
till
72950
Sms:a
BRIS50
och
bidra
och
bidra
till 72950
med
50 kr.
med
50 kr.
och bidra
med 50 kr.

Intervjun på Tyresöradion med Birgitta Eklund Günenc hörs fram till den 13
juni.

"ALLT" PÅ PAPPER •
• TRYCKERR
H TRYCK

RH TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 TYRESÖ • Flygfältsgatan 5, SKARPNÄCK

Original
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GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många.
Däremot asfalterar vi många.

Martin Nilsson, oppositionsråd

NCC Roads
NCC Roads
Göran
Dahlberg 070-625 66 46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

socialdemokraterna.se/tyreso

www.ncc.se
www.ncc.se
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Urban trädgård
N

En vinnare får tre ”Glädjelotter” som kan ge vinst upp till
50 000 kronor.

Var är den tagen, bilden som du
ser i nyckelhålet? Har du något
minne från den här platsen som
du vill berätta om så skicka det
tillsammans med ditt svar.

Taylor (Sveriges snyggaste kock enligt Lena)
gör goda enkla små rätter så att man känner
hur snålvattnet rinner till, trots att fredags
middagen ligger som en sten i magen. John
Taylor har tillsammans med medarbetare
skapat och skapar en tolvtusen kvadratmeter
mark vid Malmö Slott till en prunkande eko
logisk trädgård, öppen för allmänheten. Tareq
Taylor driver kaféet i trädgården, det hela är
ju som bäddat för en lång sommarutflykt!
Just nu läser jag boken Gröna själar och
andliga trädgårdar av Pia Mattsson och Ester
Sorri. Den handlar om växters och trädgår
dars betydelse för oss människor. Du möter
elva personer och deras tankar och funde
ringar runt sina trädgårdar. Läs den! Någon
har sagt: ”Att odla sin trädgård är lite att odla
sig själv, att lära känna sig själv.”
Lev väl!

1:a pris: Susanne Gejler, Haninge.
2–5: Birgit Hellgren-Johnsson,
Granbacksvägen.
Inga Lill Rickan, Flåhackebacken.
M-L Swalander, Sikvägen.
Anne-Marie Runsten, Kumla Allé.
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
3 augusti 2010 till:
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 50 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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Svaret var slangtornet på
brandstationen vilket Barbro
Forsberg, Siriusvägen svarade.
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eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu
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Annelie Källberg
Trädgårdskreatör, Norrby Trädgård
www.norrbytradgard.se
jobb@norrbytradgard.se
www.norrbytradgard.blogspot.com
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Märk svaret ”Bildgåta nr 4” och
skicka in senast 3 augusti 2010.
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Foto: Gunnar frisell

GÖR HAN
SOM VILL
HA KONTAKT?

Nu är det som mest hektiskt i trädgården.
Vädret är dock inte på vår sida i år, det är
kallt och regnigt. Perennerna står och darrar
i bänkarna när nordan far in och virvlar runt.
Kunder släntrar in och drar snabbt igen dör
ren till det nya växthuset och så gott som alla
trädgårdsvänner förbannar detta tröga vår
väder. Men sakta börjar bladfloret visa sig,
rosorna är klippta, jorden är luckrad, höns
gödslet är nermyllat och regnet faller som en
skänk från ovan. Men var är sydvästan?
Om ni inte redan har sett programmet
Trädgårdsfredag på SVT2, så vill jag varmt
rekommendera detta underbara program.
Som en fredad halvtimme mellan alla vuxenlek-program ligger den där i tv-tablån. Pro
gramledare är Pernilla Månsson-Colt och
bättre kan man inte få. Här blandas odling,
goda råd, varm humor, god mat på en halv
timme. Jag skulle gladeligen kunna sitta i en
timme och bara få njuta mer av dessa genuina
människor som i all enkelhet bjussar på sig
själva och sin kunskap, jag blir bara så lyck
lig! Att SVT inte använt trädgårdsmästaren
John Taylor tidigare är för mig en gåta, så
självklar framför kameran. Kocken Tareq

GE ETT
GOTT RÅD

aturen har sagt ifrån. Naturen
demonstrerar. Askmoln över norra
Europa. Oljan flödar fritt i Mexikan
ska golfen. Översvämningar på Madeira,
jordbävningarna avlöser varandra. Vi lever
på och av jorden. Naturen är. Man kan börja
fundera om någon är missnöjd på att Köpen
hamnsavtalet inte gick i lås, Gud kanske?
Men vad vet jag.
Gatukonsten har gjort sitt inträde i träd
gården. På årets Nordiska Trädgårdsmässa
i Älvsjö, hittade jag ”knit graffiti” i region
Skånes monter. Vackra stickade strumpor
för skottkärran eller spadskaftet. Stickgraf
fiti, gerillastickare, kravallslöjd eller gatu
stickare, kärt barn har många namn som det
heter. Att klä stolpar med stolpvärmare kan
ses som en politisk handling, att kräva allas
rätt till det offentliga rummet. Ett annat
sätt att vara rebellisk på såg jag i ett inslag
i tv-programmet Sverige! om gerillaodling.
Ungdomar som går samman och tar över
”övergiven” mark i storstadsområdet för att
plantera växter, grönsaker eller liknande.
Man vill återta land som anses vanvårdat
eller felanvänt och ge detta land en ny
mening. Den här icke-våldsamma aktionen
har en historia bak ända till 1600-talet, innan
ens själva termen kom till. Ja vad säger
man? – Go for it!
Något som är hett är att odla sina egna
grönsaker på balkongen. Det är så hett att
sofo folket låter sina balkonger och innegår
dar prunka av olika växter och grönsaker.
Det växer fram en ny folkrörelse, tro mig.
När askmolnen stoppar flygplanen med
grönsaker till våra affärer, så tar vi saken
i egna händer, rent bokstavligen. (Sofo =
Söder om Folkungagatan fast in english,
you know). Så tyresöbor var inne och gå
samman och gerillaodla i Fornuddsparken,
sätt en tomat i planteringen, så lite dill eller
något annat roligt. Eller virka en stolpvär
mare, det piggar alltid upp!

Bildgåtan

Rätta lösningen på kryss nr 3, 2010.
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Kyrkan

Invigning av
Pilgrimscentrum
Kyrka Söndag den 30 maj invigs
Pilgrimscentrum i Östra Tyresö.
Invigningen startar med en mässa
klockan 11.00 i Tyresö kyrka.
Därefter följer en kort vandring
till slottsparken för en gemensam
lunch och program.
Agneta Sjödin, känd som pro
gramledare och författare men
också en person som själv pil
grimsvandrar, gärna den beröm
da pilgrimsvägen till Santiago de
Compostela, kommer att närvara
vid invigningen. Klockan 13.00
inleds ett dialogsamtal mellan
Agneta och prästen och pilgrims
vandraren Hans-Eric Lindström
om att vara pilgrimsvandrare.
Samtalsledare är Andreas Linds
ström och samtalet äger rum i
Församlingshemmet.
I omgivningarna vid Pilgrims
centrum Tyresö finns både korta
och långa vandringar i lätt eller
lite svårare terräng. Under som
marhalvåret kommer det att ord
nas vandringar i grupp med leda
re. Det finns möjlighet att hämta
ut kartor och förtryckta medita
tioner. För den som vill vandra
på egen hand finns en pilgrims
ryggsäck färdigpackade med
mat, dryck och kartor att hyra. I
sommar visas en utställning om
pilgrimsvandringens historia och
nutid. Här finns också ett enklare
bibliotek och ett utbud av bland
annat litteratur till försäljning. I
Pilgrimscaféet finns möjlighet till
en stunds avkoppling.
ooo

Tyresö kyrka – en av Sveriges
populäraste vigselkyrkor
Brudkronor att
låna till bröllopet

Bröllop Tyresö kyrka är en av
Sveriges populäraste vigselkyrkor mycket tack vare dess idylliska läge på en kulle omgiven
av ängsmark och Tyresö slott
och ingen modern bebyggelse i
närområdet.

Ett bröllop är en speciell högtid
i livet, en fest som ofta plane
rats lång tid i förväg. Det är ofta
ett minne för livet, inte bara för
dem som gifter sig, utan också
för släkt och vänner. Men vigseln
i sig måste inte alls vara stor och
påkostad. Den är gratis för kyr
kans medlemmar och kan i prin
cip äga rum var som helst. Förut
om brudparet behövs bara präst
och två vittnen för att vigseln ska
bli juridiskt giltig.
Själva kyrkorummet förstärker
stämningen av högtid och allvar
och det finns en given ritual för
Svenska kyrkans vigselakt. På
församlingens hemsida www.
svenskakyrkan.se/tyreso finns
anvisningar och tips till brudparet
att tänka på inför det ståndande
bröllopet. I samråd med vigsel
förrättare och musiker kan man
göra vigseln personlig med olika
symbolhandlingar, dikter, sång
och musik.

Brudkrona av silver, besatt av
almadiner, med 2 tillhörande hårnålar. Formgiven av silversmeden
Barbro Littmarck 1960.

Tyresö kyrka – en populär vigselkyrka.

I församlingen finns också två
brudkronor till utlåning.

En fullbokad kyrka
I Tyresö församling vigs cirka 70
par under ett år. Av dessa väljer
47 par att viga sig i Tyresö kyrka
under tiden maj till september. I
år gifter sig 3 par i maj, i juni 10
par, i juli 12 par, augusti toppar
med 14 par och i september gifter
sig 8 par.
Ett bröllop kräver tid för plane
ring och förberedelser. I Tyresö
församling kan kyrka bokas ett år

Foto: Gunnar Frisell

i förväg. För 2011 har 6 par bokat
vigsel – två i februari och fyra i
maj. Vigseltiderna för nästkom
mande år släpps den första arbets
dagen i månaden året innan.
Att vigas eller ingå äktenskap är
ett sätt att offentligt säga ja till var
andra och ett liv tillsammans. Vig
selakten i sig är en symbolhandling
där paret lovar att älska och satsa
helhjärtat på varandra hela livet.
Tyresö kyrka med sitt vackra kyr
korum är för många brudpar plat
sen för denna viktiga stund.
ooo

Brudkrona av silver med tillhörande hårnål. Formgiven av silversmederna Rosa Taikon och Bernd
Janusch. 6 hjärtformade kronspiror
med filigransarbete och pärlrandsmönster. Donerad till Tyresö församling 1974 av Elsa och Georg
Rahmqvist. Foto: Svenska Kyrkan
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