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Glädje vid skolstart
n En spännande tid med höstens 
skolstart. Kanske mest spännande 
för de som börjar i ettan. Adrian, 
Vincent och Simon har känt varan-
dra sedan förskoleklass och börjar 
till hösten i årskurs 1 i Tyresös 
grundskolor. Att fånga Adrian, 

Vincent och Simon på bild är inte 
lätt, de känner varandra sedan 
förskolan och gick i samma klass 
i förskoleklass. På frågan vad de 
mest ser fram emot under hösten 
kommer svaret snabbt från alla tre, 
att leka. Simon har bytt skola till 

hösten och verkar nöjd då han kän-
ner många i sin nya klass.

– Jag har en jättebra klass och 
en väldigt snäll fröken som heter 
Clara. Jag ska bli bättre på att läsa 
och gillar matte, säger Simon. 
 Sid 5

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 5 H september 2017 H 1972–2017

Adrian Sundberg, Simon Rockstroh och Vincent Nyberg började hösten 2017 ettan i Tyresös skolor och ser fram emot ett spännande läsår. FOTO: TN

Gemensamma tag
n En öppen folkkyrka, avgiftsfri barnverksamhet och allas rätt 
att gifta sig i kyrkan borde kunna samla till ett fortsatt gemen-
samt ansvar för kyrkan efter söndagens val. Kanske kan det 
också vägleda till ett ökat samarbete över blockgränsen efter 
nästa års allmänna val. Ledare, sid 2

Landstinget behöver vård
n Tyresöborna upplever bland annat svårigheter att få en akut-
tid, att komma fram på telefonen och att man får orimligt korta 
besökstider. Personalen vittnar om att de arbetar under mycket 
hård press, en del blir sjukskrivna och vissa slutar. Alliansens 
landstingpolitik har havererat. Debatt, sid 4

”Jag erbjöd alla 
lärosäten min kun-
skap på området, 
men fick inte ett 
enda svar.”
Pernilla Alm, sid 12

Ökade kostnader 
för skolskjuts
n För att minska kostnaderna 
i barn- och utbildningsnämn-
den finns bland annat förslag 
på att inte längre erbjud 
modersmålsundervisning till 
barn i förskoleklasser. Försla-
get kritiseras av Socialdemo-
kraterna. Sid 5

Tyresös budget 
äntligen  klubbad
n Kommunens budget för 
2018 beslutades förra torsda-
gen. Beslut skulle egentligen 
ha fattats i juni men svårighe-
ter att komma överens mellan 
de borgerliga partierna förse-
nade arbetet. Sid 6

Succéfestival
n Årets Tyresöfestival blev en 
succé. Ett stort antal tyresö-
bor besökte festivalen som 
har det stående temat ”Mång-
fald och omtanke”. Sid 8–9

Björkbackens 
äldreboende  hotat
n Det finns en stor oro hos 
både de äldre och personal 
efter beskedet att Björkback-
ens äldreboende ska läggas 
ner. Facket riktar stark kritik 
mot kommunen. Sid 10

Svårt läge för HSK
n Med en förlust mot 
Konyaspor  med 2–0 i lörda-
gens match ser det svårt ut 
för Hanvikens SK. Med detta 
ligger HSK kvar på näst sista 
platsen i division 3. Sid 13

Rösta för allas lika värde och rätt!



Tabell 1

Kommun Procent
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Vaxholm (M) Danderyd (M) Tyresö (M) Ekerö (M) Upplands Väsby (S)
Solna (M) Täby (M) Nynäshamn (S) Haninge (S) Sigtuna (S)

Kommunfakta: Tyresö bland de som bygger minst hyresrätter.
När nyhetsbyrån Siren bad länsstyrelsen undersöka vilka kommuner som byggt 
lägst respektive högst andel hyresrätter så hamnade Tyresö bland de fem kommu-
ner i Stockholms län som byggde minst. Här har antalet hyresrätter i princip varit 
oförändrat under 2000-talet samtidigt som befolkningen ökat kraftigt. Det har gjort 
det svårare för ungdomar att flytta hemifrån och för de utan stort kapital att bo kvar 
i kommunen. Att det inte tillkommit några hyresrätter beror både på litet nybyggande 
och stora utförsäljningar. Kartläggningen visar också att det är S-styrda kommuner 
som bygger flest hyresrätter. Moderater föredrar att bygga dyra bostadsrätter medan 
Sverigedemokraterna i Tyresö brukar vara emot de flesta nya bostadsbyggen.

5 kommuner med lägst och högst andel byggande av hyresrätter 2006–16

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Valet till kyrkan nu på söndag kommer att 
ge en vink om hur det verkligen ligget till 
med sympatierna i svensk politik. Sve-

rigedemokraterna gjorde sitt första egentliga 
intåg just i kyrkovalet för några mandatperioder 
senast. Med kyrkofullmäktige som plattform 
kunde sedan SD ta steget in i andra beslutsför-
samlingar. Att det just blev i kyrkan som man 
tog det första stegen berodde nog på det låga 
valdeltagandet. I jämförelse med de andra poli-
tiska valen behövs inte särskilt många röster för 
att erövra ett mandat. Här var det lättare och 
därmed billigare att få in en fot. Det blir lätt 
osympatiskt med tanke Sverigedemokraternas 
ovilja att välkomna de som har det allra svårast. 
Kyrkans budskap är ju tvärt om. Den är öppen 
för alla.

Blockpolitiken gör att, ett i grunden odemo-
kratiskt parti som, Sverigedemokraterna får ett 
inflytande de egentligen inte förtjänar. Många 
kommuner och flera landsting styrs redan idag 
i så kallade oheliga allianser. Blockpolitiken är 
bruten och med kompromisser och resonemang 
lyckas man komma överens även i de svåraste 
frågorna. Det är obruten mark i de flesta kom-
muner men där de lyckats borde studiebesöken 
stå i kö för att inspireras.

I Tyresö Församling har man de senaste två 
mandatperioder också samarbetat över block-

gränserna. Där har man tagit ett gemensamt 
ansvar som varit framgångsrikt. Tillsammans 
har de styrande i Tyresö satt en utvecklad verk-
samhet och en kyrka i människor vardag i fokus.

Socialdemokraterna som största parti 
har satt samarbete och pragmatism till 
nytta för alla medlemmar i kyrkan här 
i vår kommun. De går nu på val om en 
öppen folkkyrka, om avgiftsfri barn-
verksamhet och allas rätt att gifta sig 
kyrkligt. Tre viktiga paroller som det 
borde vara möjligt att fortsatt samverka 
kring.

Politisk pajkastning är inget invånarna uppskat-
tar. Praktiska lösningar och tydliga svar gagnar 
utvecklingen och borde tilltala.

Om ett år är det allmänna val till Riksdag, 
landsting och kommuner. Då avgör tyresöborna 
hur det politiska inflytandet ska se ut i Tyresö de 
kommande fyra åren. Väljarna fördelar med sina 
röster mandaten i kommunfullmäktige. Efter 
det är det partierna som avgör hur inflytandet 
ska förvaltas. Vi får hoppas att fokus läggs på 
det gemensamma långsiktiga arbete som behö-
ver göras för att utveckla Tyresö. Blockpolitiken 
riskerar att fördumma styret. Ta inte den risken.

ooo

På söndag är det kyrkoval. I Tyresö har partierna eller nominerings-
grupperna de senaste mandatperioderna tagit ett gemensamt ansvar 
för utvecklingen. Så fungerar det också i flera kommuner och landsting 
i Sverige. Det har visat sig fungera rätt väl där de traditionella block-
gränserna brutits. Det stämmer till eftertanke

Under budgetdebatten i Tyresö kommunfullmäktige 
beskrev Leif Lanke (L) så träffande och tänkvärt skillnaden 
mellan Sverigedemokraterna och andra partier.

”Vi pratar barn- och utbildning, ni pratar invandring. Vi 
pratar kultur, ni pratar invandring. Vi pratar investering, 
ni pratar invandring. Snälla berätta. Ni är på alla sätt ett 
enfråge parti med tunnelseende men vad gör ni på partimö-
tena när ingen pratar invandringspolitik. Sitter ni i surmu-
len tystnad och bara tittar på varandra och väntar på att 
någon ska börja prata om invandring? Kan ni inte berätta?”

Med bara en fråga på dagordningen kan ett samhälle 
inte utvecklas. Så skapas inte goda förutsättningar för och 
framtidstro hos invånarna.

ooo
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Valprogram
som borde ena

Sol och sjö är det bästa som finns

näst gulliga ungar och härliga kvinns.

Kvinns och ungar, sol och sjö

det har vi ju här i Tyresö.

S.

Ur Verser och väsen.
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Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby
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1 st Kombilott 
(värde 200 kr) med 
fyra miljonchanser

1
Du får allt detta:

Snabbast beställer du din lott på www.kombispel.se/kampanjer eller ring 08-5800 1234.

 Vi lottar ut över 241 MILJONER KRONOR varje år!

 Vinstsumma varje månad över 20 MILJONER KRONOR!

 Vinstsumma varje vecka över 5 MILJONER KRONOR!

 Antal vinster varje vecka över 16 990! Skattefria vinster!

 Vinstbevakning ingår (du riskerar aldrig att missa en vinst)!

3	

3	

3	

3	

3	

2 2 st bäddset från Vinga Of Sweden  
(värde 798 kr)

Ord pris 
200 kr

Störst chans  
att bli miljonär!

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTBEVIS

Anna-Lena Sundberg
DD716116

Spelomgång 1701: vecka 1–4

Lottnummer:

107398

Din Extralott:

208287

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Störst chans att 
bli miljonär!

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en 
bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr* för välkomstpaketet och 

får dessutom 2 bäddset från VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr) och 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan extra kost-
nad. Därefter får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200
kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv närjag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

3

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-10-30 och endast en gång per person och dig som är  
fyllda 18 år och bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgifts- 
lagen (PUL). Kombispel lagrar kunduppgifter elektroniskt i upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden 
och ge dig erbjudanden från oss och våra partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att  
kontakta Kombilotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska  
Ungdomsförbund. För fullständiga villkor ochvinstplan, se www.kombispel.se

DU SPARAR 939:-

Varje lott är med på hela 4 vinst- 
dragningar med chans på miljonerna!  
Du förbinder dig inte till fler köp.

VI SKA DELA UT ÖVER 241 MILJONER!

1709KATYR

för 
endast

69:-
3 2 st Femmanlotter  

(värde 10 kr) 

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

För spelare och anhöriga

Kombilotteriet.indd   1 2017-08-25   08:33



Stockholms läns landsting är det rikaste landstinget 
med bäst förutsättningar att rekrytera personal. Här 
ska du kunna lita på vården. Du ska kunna känna dig 

trygg med att du får en tid på vårdcentralen. Att du slipper 
dygnslånga väntetider på akuten. Att det finns en plats till 
dig när det är dags för din förlossning. Att du som äldre 
patient inte bollas runt mellan olika vårdaktörer, mellan 
kommunen och landstinget. Det ska helt enkelt finnas 
trygghet och valfrihet för den enskilde.

Du ska kunna välja mellan olika vårdgivare, men också 
veta att vården tar ansvar och leder dig rätt även om du 
inte kan eller vill välja. Du ska kunna vara säker på att din 
läkare väljer behandling efter vad som är bäst för dig – inte 
efter vad som ger vårdgivaren mest betalt. Du ska få den 
bästa vården i landet och vårdens pengar ska givetvis gå 
till vård. Tyvärr gäller inte detta i Stockholms län idag. Och 
definitivt inte för tyresöborna.

I Tyresö kommun finns idag tre husläkarmottagningar; 
Bollmora vårdcentral, Aleris vårdcentral Tyresö, och Troll-
bäckens vårdcentral. Tre vårdcentraler i en kommun med 
en befolkning på drygt 45 000 invånare. Tyresöborna upp-
lever svårigheter att få en akuttid, att komma fram på tele-
fonen, att man får orimligt korta besökstider och att det 
kan ta två månader att få tid hos sin läkare. Personalen 
vittnar om att de arbetar under mycket hård press, en del 
blir sjukskrivna och vissa slutar. Och när invånarna i Tyre-

sö kommun inte kan vända sig till primärvården så ökar 
istället akutbesöken. Eftersom många söker sig direkt till 
akuten och sjukhusen har så många stängda vårdplatser så 
har akutmottagningarna på Södersjukhuset, Danderyd och 
Karolinska ett ohållbart tryck med långa väntetider.

Tidningen Mitt i skrev en artikel med rubriken ”Tyresö-
bor rasar mot Bollmoras vårdcentraler”. Där framgick att 
invånarnas låga betyg för vårdcentralerna placerade kom-
munen bland de sämsta i länet. Tillgänglighet, kontinuitet 
på vårdcentralerna, samt vilket helhetsintrycket bedöm-

des inte så bra för alla Tyresös vårdcentraler. Men detta är 
ingen naturlag och ska inte lastas enskilda vårdcentraler 
eller enskilda medarbetare. Situationen är en följd av den 
styrande landstingsalliansens förda politik och ideologi.

Den moderatledda landstingsalliansen har styrt sedan 
2006. De har inte gett förlossningsvård och primärvård den 
ersättning de behöver. Istället har alliansen en övertro på 
marknadstänk och att privatiseringar löser vårdens utma-
ningar. Men vårdval och fri etableringsrätt för vårdföretag 
har inte gett tyresöborna bättre sjukvård. Marknadstänket 
har inte heller fungerat när de skrev avtal med Skanska/
Innesfree om Nya Karolinska till år 2040. Eller när de upp-
handlade strumpor för 6 000 kronor paret, lät Ultragyn 
operera, eller startade äldrevårdsupphandling som liknade 
lotteri med dumpade kvalitetskrav. Jag hoppas landstings-
valet om ett år visar att invånarna vill ha något nytt efter 12 
års moderatlett landstingsstyre.

Om vi socialdemokrater får förtroende att styra vill vi 
införa ”Vårdsamverkan Stockholm” som bygger på mer 
samarbete istället för uppsplittring och konkurrens. En 
förbättrad primärvård där vårdcentralerna förstärks och 
byggs ut utifrån invånarnas behov – inte utifrån vårdgivar-
nas intresse att etablera sig. På så sätt kan även Tyresö få 
bättre hälso- och sjukvård!
Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd
Alfonso Morales (S) ledamot i landstingsfullmäktige

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Dåliga vårdcentraler ingen naturlag
Tyresö kan få  
bättre hälso-  
och sjukvård!

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Björkbackens äldrecenter. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Inte bra TYBO
Tyresö Bostäder har fortfarande 
inte sett till att den entreprenör 
som utförde fasadarbeten på Kor-
iandergränd städat upp efter sig. 
Nu har visserligen ställningsmate-
rialet som låg kvar på gräsmattan i 
tre månader tagits bort. Även riset 
som blev kvar ytterligare någon 

månad är nu borttaget. Men nu 
behöver gräsmattan återställas. 
Det borde ha uppmärksammats 
vid någon av de ronderingar som 
bolaget gjort de senaste två måna-
derna.
Alltjämt besviken kund  
och hyresgäst

Tänk om
Jag tycker att Björkbacken ska 
rustas upp. Äldre människor vill 
bo centralt och för deras anhö-
riga är det bra med centralt läge. 
Björkbacken ligger mitt i byn.

Alla omflyttningar är jobbiga 
för äldre, och ska de även tvingas 
byta personal är det oroande och 
inte bra. Kontinuitet är viktigt 
inom äldreomsorgen och även för 
de som får insatser via hemtjänst.

Även Ängsgården bör rustas 
upp, och inte ingå i ett stort äld-
reboende på flera våningar med 
tanke på de äldre som finns där. 
Därför ska inte heller de utsättas 
för omflyttningar och ny personal, 
sådant skapar otrygghet.

Ansvariga politiker bör för de 
äldres skull tänka om.
Christina Tallberg

Naturskönt
Tyresönaturen är en fantastisk 
tillgång. Markerna runt Barnsjön 
och ut i skogarna ligger bara och 
väntar på besök. Trots närheten 
till storstaden kan man bo med 
den friheten nästan utanför hus-
knuten. Det måste vi vara rädda 
om för framtiden.
Naturälskare
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EKONOMI Det senaste åren har 
kostnaderna för skolskjuts ökat i 
Tyresö kommun. Därför har barn-
och utbildningsförvaltningen 
getts i uppdrag att utreda hur 
kostnaderna kan minskas. De 
två förslag som föreslås som 
åtgärd, kritiseras av Socialdemo-
kraternas gruppledare i barn-och 
utbildningsnämnden.

De ökade kostnaderna för 
modersmål beror främst, enligt 
förvaltningen på det ökade antal 
externa placeringar av elever i 
andra kommuner, exempelvis 
vid resursskolor, och den mer-
kostnad som taxiresor till och 
från skolor medför. En mindre 
del beror på att fler elever får 
skolskjuts för att kunna ta del av 
modersmålsundervisning.

Fyra olika åtgärdsförslag
I syfte att minska kostnaderna 
för taxikostnader för elever som 
läser modersmål har tjänstemän 
på Tyresö kommun tagit fram fyra 
olika åtgärdsförslag. Av de fyra 
olika förslagen förespråkar tjäns-
temännen två förslag särskilt. Det 
ena innebär att vårdnadshavare 
själva ansvarar för att eleverna 
tar sig till- och från modersmåls-
undervisningen och det andra att 

kommunen inte längre ska erbju-
da modersmålsundervisning till 
elever i förskoleklass.

Har nedprioriteras
Socialdemokraternas grupple-
dare i barn- och utbildningsnämn-
den, Jannice Rockstroh, är kritisk 
till båda alternativen;

– Under många år har barn och 
unga i Tyresö nedprioriteras, nu 
ser vi hur det påverkar vilka barn 
och på vilket sätt, barn erbjuds 
modersmålsundervisning. Vi vet 
att barns inlärning förbättras om 
deras tvåspråkighet utvecklas. 
Att nu ta bort möjligheten för sex-
åringar att läsa sitt modersmål, 
alternativt begränsa modersmåls-
undervisning till de elever som 
har föräldrar som ser till att bar-
nen tar sig till undervisningen, är 
inget som går i linje med skolans 
kompensatoriska eller likvärdiga 
uppdrag och inget som jag anser 
är rätt beslut.

Ansvar för konsekvenserna
Jannice Rockstroh (S) är även 
kritiskt till den politiska borger-
liga majoritetens hantering av 
ärendet;

– Beslutet om vilka barn som 
ska få möjlighet till modersmåls-
undervisningen bör inte vara ett 

förvaltningsbeslut. Det här beslu-
tet ska tas av ansvariga politiker, 
som därmed även får ta ansvar för 
konsekvenserna av beslutet gent-
emot elever och föräldrar. Vi soci-
aldemokrater föreslog i nämnden 
hur modersmålet kan utvecklas 

med modern teknik och samord-
nas så att Tyresös barn och unga 
får tillgång till den bästa moders-
målsundervisningen och vi lockar 
de bästa pedagogerna hit, säger 
Jannice Rockstroh.

ooo
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Äntligen första klass
START Nu har förstaklassarna i 
Sverige hunnit med några veckor 
i skolan, de första trevande veck-
orna på en skoltid som sträcker 
sig över nio år i grundskola.

Skolstarten är förknippad med 
många och blandade känslor, 
glädjen delar plats med nervosi-
teten, känslan av sammanhang 
utmanar rädslan för att hamna 
utanför.

Tyresö Nyheter har pratat med 
en alldeles färsk förstaklassare, 
som beskriver just dessa blanda-
de känslor.

– Det var jättekul att få börja 
ettan, men även lite nervöst, 
berättar Adrian H. Ivarsson. Jag 
går ju på samma skola men med 
nya klassrum och nya lärare, det 
var lite konstigt.

Vad är det som är roligast med 
skolan?
– Att få leka, jag vet inte vilken 
lek som är roligast, alla är typ lika 
roliga. Matten är också väldigt 

roligt, det är det roligaste jobbet 
i skolan.

Hur är det att ha fått nya lärare?
– Vi har ju fått tre nya lärare, men 
den andra är inte med längre, sva-
rar han. Det är bra lärare, väldigt 
snälla.

ooo

Adrian H. Ivarsson har nyligen 
börjat  i första klass. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Avgift för  
va-anslutning
AVGIFTER Det kostar att ansluta 
sitt Attefallshus till kommunens 
VA-nät om huset ska tjäna som en 
extra bostad.

Ett Attefallshus eller gästhus 
som byggs på tomten och utrus-
tas med sovplats och hygien- och 
matlagningsmöjligheter, ska 
betala en anläggningsavgift för 
VA. Orsaken är att byggnaden 
då klassas som ett boende. För 
ett Attefallshus ligger kostnaden 
på samma nivå som en så kallad 
lägenhetsavgift.

ooo

Systemskifte
SERVICE Kommunen byter ären-
dehantering- och registrerings-
system. Detta innebär bland annat 
att vissa bygglov- och mättjänster 
blir otillgängliga under tiden 5–17 
oktober.

Detta innebär mindre möjlig-
heter att tillgodose medborgar-
nas behov under denna period. 
De tjänster som kommer vara 
otillgängliga är bygglov- och mät-
tjänster, främst e-tjänstportalen 
mittbygge.se.

ooo

Bättre trafikmiljö
TRAFIK Arbetet med att förbättra 
framkomligheten på Tyresövägen 
har försenats på grund av att upp-
handlingen överklagades. De pla-
nerade åtgärderna längs Tyresö-
vägen skulle ha inletts redan i bör-
jan av året. Nu är äntligen arbetet 
redo att inledas. Först ut är bygget 
av gång- och cykeltunneln under 
Tyresövägen vid Petterboda .

ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Peter Hansen

Tel. 070-795 56 27

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

Bilverkstad,
släp och däck

Bil & Släp Tyresö AB

Tel 08-712 05 20
Siklöjevägen 3, 135 41 Tyresö, www.bosverkstad.se

Föreslagna neddragningar  
i modersmålsverksamheten

Jannice Rockstroh, Socialdemokraternas gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mingel, skratt och gemenskap 

Resurs- och utvecklingscentrum firade 10 år
UTBILDNING Här är lokalerna 
lugna, skapar nyfikenhet och 
inbjuder till att vilja lära mer. Och 
det är ingen slump.

På Resurs- och utvecklingscen-
trum, RUC, arbetar idag fem per-
soner med uppdrag att stimulera 
ett språkutvecklande arbetssätt 

och främja barn – och elevers IT- 
användning, riktat mot förskolan- 
och skolans pedagoger. Här finns 
talpedagoger, specialpedagoger 
samt en språktutvecklare och i 
september bjöd de in till öppet 
hus för att fira sin 10-årsdag. 

RUC erbjuder kurser och råd-
givning, både på plats i deras egna 

lokaler, men även ute på skolorna 
för hela arbetslag. Saima Glogic, 
språkutvecklare berättar med stor 
entusiasm;

– Det är elevens lärande som 
ligger i fokus – för både oss och 
för lärare som deltar i våra utveck-
lingsinsatser. Lärarnas kunnande 
uppmärksammas och förädlas 
genom det utvecklingsarbete som 
vi är behjälpliga med ute på sko-
lorna.

– Lärarna tar sedan med sig 
de nya lärdomarna in i sitt dag-
liga arbete i klassrummet. Det är 
då som det gör skillnad för elev-
en. Idag jobbar jag med projekt 
på olika skolor, men även med 
utvecklingsprojekt på en kom-
munövergripande nivå.

Är ditt barn behov av särskilt 
stöd vänder du dig till barnets 
skola eller förskola.

ooo

Saima, Åsa och Caroline. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Bostadsinbrotten ökar
BROTT Tyresös brottsförebyg-
gande råd har nu fått inbrotts-
statistiken för det första halvåret 
i Tyresö. Här kan man konstatera 
en ökning av antalet bostadsin-
brott med 36 procent. Flertalet 
av inbrotten sker i villor och 
radhus.

Under juli gjordes femton inbrott, 
som inte avbröts av boende eller 
grannar. Fyra av dem hade DNA-
märkning och ingår i polisens för-
söksområde med DNA-märkning. 
Så flertalet av drabbade hushåll 
saknar DNA-märkning. Polisen 
rekommenderar, att om man har 
DNA-märkning, att man sätter 
upp skyltar som informerar om 
detta, vilket kan vara avskräck-
ande.

Det som är mest stöldbegärligt 
är kontanter och elektronik och 

man tar sig in via altan- och bal-
kongdörrar.

Therese Löthman, Tyresös 
kommunpolis, bekräftar den bild 
som BRÅ Tyresö förmedlat.

– Vi kan se att frekvensen av 
inbrott går i vågor. Under somma-
ren har vi sett en toppnotering, 
men det brukar återgå till ett nor-
malläge efter ett tag.

De tips hon kan ge tyresöborna 
är att ha en god grannsamverkan, 
se över och inbrottsskydda hem-
met så långt det är möjligt, ha 
belysning tänd och undvik att i 
sociala medier beskriva att du 
reser bort.

Polisen kan inte skydda befolk-
ningen till 100 procent, men sam-
tidigt meddelar Nackapolisen att 
man gripit tjuvar och förunder-
sökningar har startats.

ooo

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

Under min uppväxt i denna fina kommun har Tyresö 
slott och Tyresö kyrka på olika sätt varit en viktig 
symbol, inte bara en punkt på tyresökartan, utan 

också ett ställe med hjärta och själ. Kort sagt, inte bara 
en symbol för vår härliga kommun utan också en levande 

plats. Slottet och kyrkan har 
varit och är en plats för lycka och 
sorg genom hela min uppväxt. 
Jag minns min brors konfirma-
tion i Tyresö kyrka, min gymna-
siebal på slottet, samt goda vän-
ners bröllop i slottsträdgården, 
men också ett antal vackra och 
värdiga begravningar.

Hela området med kyrka och 
slott har fungerat på det sätt 
som jag vill att Svenska kyrkan 

som organisation ska fungera. En plats med värme och 
omtanke, för alla tillfällen i livet, som är öppen för alla 

människor i vårt samhälle.
Det kan tyckas som något 

självklart att Svenska kyrkan 
ska stå upp för dessa värde-
ringar, men så är inte fallet idag. 
Istället finns det bakåtsträvande 
krafter som vill se en annan 
kyrka.

Den 17 september hålls det 
kyrkoval i Sverige. För oss tyre-

söbor handlar det om val till Tyresö församling, Stock-
holms stift och Kyrkomötet. I valet avgörs bland annat 

om kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet ska vara avgiftsfri, 
vilket vi Socialdemokrater anser 
att den ska vara. Det avgörs 
också hur Svenska kyrkan ska 
agera som arbetsgivare. Men 
valet handlar inte enbart om 
sakfrågor. Det handlar faktiskt 
om grundläggande värderingar. 
Vad ska kyrkan stå för? Ska det 
finnas plats för kvinnliga präster 

och samkönade par inom kyrkan. För mig är det självklart 
att kyrkan ska rymma alla grupper, inklusive just kvinnli-
ga präster och samkönade par. Mot det står Sverigedemo-
kraternas och de konservativas linje om att homosexuella 
inte ska få gifta sig i kyrkan. Frågan är om kyrkan även i 
framtiden kommer vara öppen för alla. Det avgörs av din 
och min röst.

Om du tycker som jag, så är detta ett viktigt val. Då 
duger det inte att ligga på sofflocket. Kort sagt, om du 
vill att Svenska Kyrkan ska vara en öppen inbjudande 
plats för olika tillfällen i livet, precis som Tyresö slott och 
Tyresö kyrka varit under min uppväxt i Tyresö, så finns 
det bara ett val. Gå och rösta på Socialdemokraterna på 
söndag.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Frågan är om kyrkan 
även i framtiden 
kommer vara öppen för 
alla. Det avgörs av din 
och min röst.”

Budget för Tyresö 
antagen – till slut
EKONOMI Tre månader för sent 
är nu budgeten för Tyresö kom-
mun beslutad. Om de styrande 
moderaterna själva får beskriva 
budgeten är det en satsning på 
förskolan. Men förslaget innebär 
faktiskt störst satsning på den 
kommungemensamma verksam-
heten i kommunhuset. Oppositio-
nen är kritisk och ville istället se 
större satsningar på skola och 
äldreomsorg. Även kritik mot 
besparingar på föreningslivet 
och planeringen för nya bostäder 
fördes fram.

I normala fall ska budgeten för 
Tyresö kommun antas i juni. 
Detta för att verksamheterna ska 
få gott om tid att föreslå hur even-
tuella satsningar och sparkrav 
ska hanteras. I år blev det inte 
så, den borgerliga alliansen hade 
svårt att komma överens i tid och 
därför fick budgeten behandlas 
efter sommaren.

Bristen uppenbar
När så den vita röken slutligen 
släpptes ut var det kring en bud-
get där alliansen hävdar att de 
gör satsningar på förskolan. Efter 
flera år av sparkrav och otillräck-
liga investeringar har bristen bli-
vit allt mer uppenbar. Många är de 
föräldrar som fått förskoleplats i 
en helt annan del av Tyresö. Nu 
försöker Moderaterna komma 
ikapp genom att göra en satsning 
på tio miljoner. Från detta dras 
dock krav på effektivisering – så 
hur mycket som blir kvar återstår 
att se.

Behöver spara
Annars är den stora satsningen 
på den kommungemensamma 
verksamheten. Under kommande 
år kommer Tyresö, enligt den 
styrande alliansen, behöva spara 
betydande summor. Det är sanno-
likt resultatet av att alliansen nu 
för sjunde året i rad missar över-
skottsmålet som man själv satt 

upp. För att effektiviseringen ska 
ske så smidigt som möjligt anslog 
man nu ett belopp på drygt fyra 
miljoner som bland annat ska gå 
till konsulter som ska driva det 
arbetet.

Väckte oro
På två områden har alliansen 
redan i år dock föreslagit stora 
sparkrav. Anslaget till kultur- och 
fritidsnämnden minskar med när-
mare 8 miljoner och anslaget till 
arbetet med att ta fram nya detalj-
planer reduceras kraftigt. Detta 
väckte oro hos oppositionen men 
försvarades av Moderaterna. Dick 
Bengtsson (M), ordförande i kul-
tur- och fritidsnämnden medgav 
att det var en jobbig budget men 
var övertygad om att förvaltning-
en skulle kunna hjälpa honom 
att reda ut det utan att det skulle 
drabba barn och ungdomar. Fred-
rik Saweståhl (M) försvarade de 
sänkta anslagen till bostadsbyg-
gande i ett replikskifte med att 
han inte var överens med de som 
ville ha en högre byggtakt.

Markerade viss distans
Förra året splittrades alliansen 
vid flera tillfällen i budgetbehand-

lingen. I år skedde inget sådant 
även om såväl Liberalerna som 
Kristdemokraterna markerade 
viss distans till Moderaterna.

Oppositionen hade alla lagt 
fram egna förslag. Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Vän-
sterpartiet ville alla se större 
anslag till skola, förskola och 
omsorg.

Nej till sänkta ambitioner
Socialdemokraterna lade fram ett 
förslag som syftade till att hålla 
ihop Tyresö och förbättra skol-
resultaten. De sa också nej till 
sänkta ambitioner för bostads-
byggande och föreningslivet, men 
fick inget gehör för det.

– Den budget som nu beslutats 
om möter inte behoven i skola och 
omsorg. I dessa områden kommer 
vi se sparkrav under kommande 
år när Tyresö istället skulle behö-
va investera mer i dessa verksam-
hetsområden, säger oppositions-
rådet Anita Mattsson (S) i en kom-
mentar.

Sverigedemokraterna hade lagt 
ett eget budgetförslag, men valde 
i omröstningarna att i de allra 
flesta fall rösta med Moderaterna.

ooo

Fredrik Saweståhl (M) i talarstolen. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Therese Löthman, kommunpolis  
i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

”För mig är det 
självklart att kyrkan 
ska rymma alla 
grupper, inklusive just 
kvinnliga präster och 
samkönade par.”

”Tyresö slott och Tyresö 
kyrka på olika sätt 
varit en viktig symbol, 
inte bara en punkt på 
tyresökartan, utan 
också ett ställe med 
hjärta och själ.”
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BYGGE Tyresö Bostäder bygger 
sitt största område på nästan 30 
år. Under sommaren har byggpro-
jektet Hasselbacken verkligen 
kommit igång. I korsningen Boll-
moravägen–Granängsvägen kom-
mer 199 hyresrätter byggas av 
NCC på uppdrag av Tyresö Bostä-
der. Byggnationen påbörjades på 
den östra sidan av Granängsvä-
gen, där man nu kan se de första 
våningsplanen av de nya husen.

På frågan, vad som kommer bli 
bäst med de nya området svarar 
Tyresö Bostäders vd Maria Öberg:

– Bäst är förstås att vi kan 
erbjuda ett stort antal nya lägen-
heter till de som står i vår kö samt 
den nya stadsbilden som kom-
mer att ge en fin entré till Tyresö 
centrum.

Totalt kommer bygget omfatta 
sex huskroppar med två trapp-
uppgångar i vardera. Området 

kommer också innehålla en 
gemensamhetslokal och ett par-
keringshus.

– Dessutom blir det en restaur-
ang med en liten uteservering 
intill det lilla torget vid kors-
ningen Bollmoravägen och Gran-
ängsvägen, berättar Maria Öberg 
vidare.

Just nu är dock området en stor 
byggarbetsplats. Detta har märkts 
för bland annat bussresenärer, 
då hållplatsen Bollmoraberg har 
varit och kommer vara avstängd 
under perioder.

Första inflyttning kommer ske 
under hösten 2018. Därefter kom-
mer det färdigställas ungefär ett 
trapphus i månaden under ett års 
tid.

Hyrorna är ännu inte förhand-
lade med Hyresgästföreningen.

– Men Tyresö Bostäders ambi-
tion är att de ska hållas på en 
rimlig nivå så att våra lägenheter 

upplevs som prisvärda, förklarar 
Maria Öberg för Tyresö Nyheter.

Dessutom kommer Tyresö 
Bostäder påbörja ytterligare ett 
projekt under september månad 
med 140 smålägenheter. Det är 
byggnationen av kvarteret Temyn-
tan intill Bergfotensvängen.

Planeringen har gått mycket 
fortare än exempelvis Hassel-
backen.

– Den här processen har gått 
väldigt bra och innebär att första 
inflyttning kommer att ske något 
tidigare än Hasselbackens berät-
tar Maria Öberg. Det är tack vare 
en snabb och smidig planprocess 
samt att vi kan bygga med redan 
upphandlade typhus, där största 
delen av projekteringen redan är 
klart, avslutar Maria Öberg.

Byggnationen av nya hyreslä-
genheter är efterlängtade. Idag 
står över 30 000 personer i Tyresö 
Bostäders kö och varje ledig ledig-
het har i snitt över 1 000 sökande.

ooo
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Parkeringsgarage och Tyresö Bostäders nya kontor. ILL: TYRESÖ BOSTÄDER

Maria Öberg. FOTO: GUNNAR FRISELL
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 Fönsterbyten
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 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Vi möts igen efter sommaren. Man granskar varandras sol-
bränna eller blekhet och frågar: Hur har du/ni haft det? 
Eller kärnfullt kortare på Ekens dialekt, söderslangen. 

Leeget?
Jaa, jag drar lite på det. Du vet det där talesättet om halvfullt 

eller halvtomt glas. Allt beror på hur man ser på saken Maj månad 
var kall och lång, bina svalt, rosorna frös och fruktsättningen på 
bärbuskar och träd uteblev nästan helt. Men efter sommaren kan 
jag belåtet notera att gräset inte behövde klippas särskilt många 
gånger och bina hämtade sig bra. Det kom upp nya rosskott och 
kål och bondbönor gav fin skörd. Sniglarna fick ta för sig, barn-
barnet som går på ett dagis med ”värna om naturen” tema förbjöd 
mig strängt att lägga ut blåa korn med snigelgift. ”Och farmor! Du 
får inte döda dem!”. Ja, vad gör man? En morgon såg vi rågeten 

med sitt lilla nyfödda kid, högst 
ett dygn gammal. Några veckor 
senare spankulerade hon ige-

nom trädgården och lärde nästa generation vad som är gott och 
vad man kan testa och spotta ut. De kvarvarande rosorna är just 
nu skyddade med nät. Jag mumsar vidare på de egna tomaterna 
som verkar vara hur många som helst. Man blir glad av smaken 
av egen trädgård. Har man ingen egen täppa så finns det faktiskt 
folk som delar med sig. I Tyresö Trädgårdssällskap har en grupp 
besökt olika ställen i Stockholm med hjälp av en bok om stadens 
gröna rum. Plötsligt hittade jag ställen som jag aldrig noterat tidi-
gare. Sånt man inte ser vid förrän det ligger framför fötterna. Bil-
der från sommaren etsas in. En tomatplanta blommade vid Norra 
Reals södervägg. Under rhodedendronsnåret vid Brantingmonu-
mentet på Norra Bantorget satt en romsk kvinna och lagade mat 
över en liten engångsgrill. 1700-tals trädgården på Långholmen 
med rovor, havrerot och svartrot, var rensad och vårdad med 
hjälp av flyktingkillar från Tyresö. Det är många som hjälps åt för 
att skapa guldkanter åt andra under sommaren. På närradion kan 
du lyssna på allt som Väntjänsten/ Frivilligcentralen gör. Har du 
funderat på att vara med? Eller behöver du hjälp från den grup-
pen. Det finns Lions i både Tyresö och Trollbäcken, Röda Korset 
och kyrkorna i vårt närområde. Facebookgrupper, som hjälper 
andra att hitta både bortsprungna katter, hundar och förlorade 
cyklar. I vår kommun finns många hjältar och hjältinnor, som gör 
väldigt mycket utan ersättning. Men det tål att funderas lite på 
var gränsen ska gå mellan samhällets insatser och frivilligorgani-
sationernas ideella jobb. Vilket samhälle är det vi vill ha?

Nu startar hösten, skolorna fylls, bussarna likaså. Vi möts i 
föreningslivet, i hobbyverksamheter och på läktaren till Tyresös 
alla olika sportevenemang. Byggkranarna svänger för fullt i det 
nya Tyresö. Nu gäller det att blicka framåt, hitta visionerna för 
det kommande året. Valrörelsen kommer snart igång. Det blir en 
spännande höst med många olika röster och kanske en mycket 
bister höst för flyktingkillarna som väntar på uppehållstillstånd 
eller avvisning.

ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläka-
re med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

TN-doktorn:
Summering bakåt kontra 
visioner framåt 

”Du får inte döda dem!”

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Tyresö Bostäders största 
projekt på 30 år

Nytt torg vid Bollmoravägen och Granängsvägen. ILLUSTRATION: TYRESÖ BOSTÄDER
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Fortsatt succé för 
Tyresöfestivalen

TYRESÖ RUNT

Tyresöfestivalen har nu blivit en lyckad återkommande familjedag första 
lördagen i september. Årets festival besöktes av ett stort antal tyresöbor, 
som fick ta del av underhållning från aktuella artister, diverse spännande 
event och olika aktiviteter.”Mångfald och omtanke” används som ett 
stående tema och det genomsyrar hela arrangemanget, som leds av 
kommunens fritidsförvaltning och fritidsgårdarna.
 – Som arrangörer för årets Tyresöfestival är vi nöjda med eventet. 
Känslan var att det fanns något för alla att göra, så vi upplever att vårt 
stående tema “Mångfald och omtanke” levdes upp till fullo.
 – Föreningar som var på plats fick ut sitt budskap, tror vi, inför 
kommande terminens aktiviteter. Alla medverkande artister på och 
utanför stora scenen bidrog till bra och varierad underhållning, säger 
Ohuru Hallström och Anna-Karin Lejdal, som är festivalkoordinatorer.

Evelina stannade till vid Socialdemo-
kraternas tält för att rösta i den fråga 
hon tycker är viktig – att barngrupp-
ernas storlek måste minska i Tyresö.

Fritidsgårdarna i Tyresö hade många aktiviteter på fes-
tivalområdet, här Palle som grillar.

Vanessa 10 år var i skateparken för att tävla, och förhoppningsvis vinna, 
här visar hon ett coolt hopp.

Elisabeth Norlén, anställd på TYDA, Evy Willman, anhö-
rig till Monika Willman som arbetar i TYDAs dagliga 
verksamhet njuter av det fina vädret.

Kristina och Wäinö Lundh njöt av det fina vädret och 
tycker festivalen är väldigt trevlig.

Tyresö fritidsgårdar erbjöd besö-
kare att göra slime, en populär 
sysselsättning  hos många unga.

Tyresö fritidsgårdar hade en liten 
loppis där samtliga intäkter skänk-
tes till Barncancerfonden.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Lagom till starten av föreningarnas dag marscherade Tyresö kulturskola genom stadsparken.
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Den 17 september väljer du dina representanter till Tyresö 

församling , Stockholms stift och kyrkomötet – Svenska kyrkans 

riksdag för perioden 2018–2021. Att gå och rösta på de som 

du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på 

nationell nivå är en unik möjlighet att få uttrycka din åsikt.

Kyrkovalet är ditt!
Svenska kyrkan  
– folkets kyrka

Så vill vi socialdemokrater som 
engagerar oss i kyrkovalet att 
Svenska kyrkan ska utvecklas. Det 
är det vi menar när vi talar om en 
öppen, demokratisk folkkyrka.

En kyrka som vill finnas till för 
var och en av oss måste vara öppen 
för det som händer i tiden och 
samhället. Kyrkan ska inte bara 
dras med i dagsaktualiteter utan 
kyrkan ska reflektera över det som 
sker och hjälpa oss att tyda tiden.
Inte minst har Svenska kyrkan 
med sitt världsvida kontaktnät 
med andra kyrkor och religioner 
en viktig uppgift i att hjälpa oss 
att tolka det som händer i vår glo-
baliserade värld idag.

Kyrkan ska ge oss människor 
mod att också våga ge oss i kast 
med svåra och allvarliga frågor. 
Kyrkans evangelium ska ge oss 
hopp och göra oss modigare!

Vi socialdemokrater i Svenska 
kyrkan har en gemensam grund-
syn på hur vi vill att den ska 
utvecklas. Jämlikhet och solida-
ritet är viktiga ledstjärnor för oss. 
Och vi vill vara med som förtro-
endevalda i kyrkan därför att vi 
tror att de ledstjärnorna också 
är viktiga för en kyrka som även 
i framtiden ska vara en öppen, 
demokratisk folkkyrka.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som följer oss alla genom 
livet och som är öppen för var och en av oss – vid livets hög-
tider men också i vardagen. En kyrka som ger oss stöd när vi 
behöver det. En kyrka som också hjälper oss att se och förstå 
den värld vi lever i. En kyrka närhelst vi behöver den.

Irene Pierazzi, Krusboda, Socialdemokraternas första namn på listan till kyrkofullmäktige.

Så här ser valsedlarna ut:

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



 
Anita Mattsson

Tyresö kommun
Högt upp på listan finns Anita Mattsson, 
till vardags oppositionsråd och Socialde-
mokraternas främsta företrädare i kom-
munpolitiken.

– För mig är det självklart att ställa upp 
även i kyrkovalet, säger Anita Mattsson. 
Kyrkan är en del av vårt samhälle och ska stå 
upp för allas lika rätt och värde och arbeta 
för social rättvisa och hållbar utveckling.

– Vill vi åstadkomma förändring så ska vi 
vara aktiva i det arbetet!

 
Birgitta Vaigur

Barn och unga
– Jag tycker det är viktigt att vi kan förena 
olika generationers behov av kyrkans verk-
samhet, säger Birgitta Vaigur, tidigare för-
skolechef vid kommunens förskolor i Han-
viken. Barn och unga är en väldigt viktig 
del av vår kyrka, allt från öppen förskola till 
ungdomsverksamhet.

– Vi kommer att driva frågan om att för-
samlingen i sin verksamhet också tar fram 
sommarjobb och praktikplatser åt unga, 
och olika alternativ i konfirmationsverk-
samheten som en del i deras utveckling, 
understryker Birgitta Vaigur.

 
Christoffer Holmström

Kyrkans samhällsroll
Christoffer arbetar inom socialpsykiatrin 
medan övrig tid balanseras mellan skri-
bentjobb, familj och andra engagemang.

– Jag engagerar mig i kyrkopolitiken för 
att jag anser att det är viktigt att Svenska 
kyrkan bibehåller och utvecklar sin viktiga 
samhällsroll. Att kyrkan fortsätter att vara 
en öppen och välkomnande folkkyrka.

– Alla barn och unga som önskar att 
delta i kyrkans öppna aktiviteter och kon-
firmationsundervisning ska få möjlighet att 
göra det och att göra det avgiftsfritt.

Frihet, jämlikhet och broder skap – grunden för vårt arbete inom kyrkan

Wanja Lundby-Wedin:

”Kyrkan har en viktig funktion”
Även i årets kyrkoval står Wanja 
Lundby-Wedin överst i Stockholms 
stift på Socialdemokraternas valsedel 
till kyrkomötet. Det är en person med 
rötter i Tyresö på pappans sida, som 
nu är toppkandidat till Svenska kyr-
kans högsta beslutande församling.

– Jag tycker att kyrkan har en viktig funktion 
i vårt samhälle och jag vill gärna vara med för 
att utveckla och driva på det engagemanget, 
svarar Wanja Lundby-Wedin på frågan om 
varför hon som före detta LO-ordförande 
nu är engagerad i Svenska kyrkan.

– Jag har alltid varit engagerad i kyrkan och 
nu har jag en verklig möjlighet att på olika sätt 
också vara aktiv i kyrkan. Jag tror att jag kan 
bidra med kunskap och erfarenhet från min 
tidigare verksamhet i stora organisationer.

– Svenska kyrkan är och ska vara en 
öppen och samhällsengagerad kyrka, där alla 
människor är välkomna, oavsett var de befin-
ner sig på trons väg. När andra stänger ute 
vill vi att kyrkan ska välkomna. säger Wanja 
Lundby-Wedin.

– Men nu finns krafter i Sverige som vill 

förändra Svenska kyrkan i grunden. Sveri-
gedemokraterna mobiliserar starkt. De vill 
göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. De 
vill ha en kyrka som inte öppnar sig mot alla, 
utan som utestänger grupper.

– Kyrkans stora utmaning ligger i att 
utveckla det faktum att man är en kyrka för 
alla, även för dem som kanske sällan eller 
aldrig går i kyrkan på söndagar, understryker 
Wanja Lundby-Wedin. Dessutom ska kyrkan 
ha en bra dialog med andra kyrkor och reli-
gioner och ta klart avstånd från alla inslag av 
islamofobi och antisemitism och andra nega-
tiva tendenser som dyker upp i samhället.

– Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. 
Vi menar att kyrkan bör sträva efter att bli 
en av Sveriges bästa arbetsgivare och kräva 
schyssta villkor vid upphandlingar. För att 
verkligen kunna skapa en öppen och demo-
kratisk folkkyrka för alla så måste man vara 
ett föredöme även på arbetsmarknaden.

På frågan om politiska partiers vara eller 
ickevara i Svenska kyrkan svarar Wanja 
Lundby-Wedin att frågan är fel ställd.

– Vi har en demokratisk kyrka med nomi-
neringsgrupper inför kyrkoval och där står 

de politiska partierna för tydliga budskap 
som också underlättar för väljarna. Väljarna 
vet vad de politiska partierna står för.

– Ett av våra vallöften är till exempel att 
barn- och ungdomsverksamheten ska vara 
tillgänglig för alla, utan avgifter, säger Wanja 
Lundby-Wedin. Därför är det viktigt att vi 
får många att gå och rösta i kyrkovalet och 
rösta så att våra värderingar förs fram i kyr-
kan, understryker Wanja Lundby-Wedin.

Till höger hittar du 
några av våra kandidater.
 
Vi socialdemokrater står 
för ett samhälle grundat 
på demokratins ideal 
och alla människors lika 
värde. Det centrala i kyr-
kans budskap om män-
niskovärde sammanfal-
ler med socialdemokra-
tisk grundsyn. Vi vill att 
kyrkan ska utgå från fri-
het, jämlikhet och soli-
daritet. Det handlar om 
att Svenska kyrkan i ord 
och handling ska leva 
upp till parollen ”Älska 
varandra”.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år,  
har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkosty-
relsen, Svenska kyrkan FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Kandidat till Kyrkomötet
Carl Johan Karlson från Tyresö kandi-
derar till Kyrkomötet på den nationella 
nivån. Kyrkomötet kan liknas vid att vara 
”Kyrkans riksdag”.

– Jag är engagerad i kommunalpo-
litiken som gruppledare i socialnämn-
den, säger Carl Johan Karlson. Det är 
naturligt för mig att ställa upp också i 
kyrkovalet och jag har nu fått förtroen-
det att föreslås på kyrkomöteslistan. 
Det är hedrande.

Carl Johan Karlson jobbar till var-
dags som jurist, just nu som chefsjurist 
i Region Västmanland, och har jobbat 
bland annat på Regeringskansliet och i 
olika domstolar.

– De frågor som jag tycker är viktigast 
i kyrkopolitiken är jämlikhet, solidaritet 
och alla människors lika värde. En kon-
kret fråga som jag vill arbeta med om 
jag blir vald är att vässa kyrkans roll som 
en föredömlig arbetsgivare.

Kryssa gärna  
vår kandidat  
från Tyresö  
på listan!

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Valservice
Behöver du hjälp med valsedlar, röstkort, ombudsröstning?

Ring Socialdemokraterna på telefon 08-712 80 30.

På ditt röstkort står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen 

den 17 september och öppettiderna.

Du kan förtidsrösta under tiden 4–17 september i hela landet 

på pastors- och församlingsexpeditioner. I Tyresö församling 

kan du förtidsrösta på församlingsexpeditionen i Bollmora-

dalens kyrka, klockan 9–12 och 17–20. Du kan även brevrösta, 

kuvert för brevröstning finns på samma ställe.

 
Angelika Jansson

Ungdomsledare
Angelika går sista året på gymnasiet och 
balanserar övrig tid mellan olika engage-
mang.

– Jag har varit aktiv i kyrkan under några 
år nu. Efter min egen konfirmation valde 
jag att fortsätta inom verksamheten och bli 
ungdomsledare och på grund av detta har 
kyrkan blivit viktig för mig. Det är därför 
jag har valt att ställa upp i kyrkovalet.

– Det är viktigt för mig att svenska kyr-
kan är öppen och välkomnande för alla, 
vem man än är, och jag vill jobba för att alla 
generationer ska kunna träffas inom kyrkan.

 
Petra Reinholdsson

Överbrygga gränser
Arbetar som kommunikatör inom finans-
branschen och är dessutom aktiv som gym-
paledare i Friskis & Svettis Stockholm.

– Jag har sedan unga år vistats mycket i 
Svenska kyrkan, bland annat som medlem 
i olika körer. Körverksamheten som kyrkan 
bedriver är ett fint sätt för både unga och 
äldre att samlas kring ett gemensamt intresse.

– För mig känns det viktigt att stötta ini-
tiativ inom kyrkan som överbryggar olika 
typer av gränser, som möjliggör utveckling 
på flera plan och som skapar en trygg och 
jämlik gemenskap.

 
Bo Furugård

De äldres röst
Som ordförande i PRO Tyresö jobbar Bo 
ständigt för pensionärer.

– Jag vill att äldrefrågorna ska ta en större 
plats i samhällsdebatten, arbeta bort orätt-
visorna i samhället och förbättra vardagen 
för dem som har det sämst.

Bo är också officiant och genomför där-
med både vigslar och begravningar.

Bo var med om att starta Tyresö FF där 
han sedan varit verksam i 45 år.

Det stora naturintresset kanaliseras till 
nationalparken Tyresta, där Bo ofta befin-
ner sig och även sitter som ledamot i dess 
styrelse.

 
Jesper McNae

Den svenska modellen
Jesper arbetar med frågor om jämställdhet 
inom den privata arbetsmarknaden och har 
på tidigare jobb haft fackliga förtroende-
uppdrag.

– Jag känner att det är viktigt att stå för 
den svenska modellen och förstärka våra 
ideologiska grundvärderingar.

– Jag vill driva frågor som inkluderar 
alla, oavsett kön, ålder eller ursprung. Alla 
ska känna sig välkomna, inkluderade och 
medverkande. Både unga och äldre har det 
idag allt tuffare ekonomiskt, och det har all-
tid funnits en tradition inom kyrkan att ta 
hand om de utsatta.

Frihet, jämlikhet och broder skap – grunden för vårt arbete inom kyrkan

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år,  
har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Vi behöver olika slags förtroendevalda, med olika 
kompetenser, yngre och äldre, inspirerande med 
många idéer och erfarna och ansvarstagande.

Längst bak; Mats Tallberg, Gisela Jansson, Margitha Applegate och Carl Johan Karlson. Andra raden baki-
från; Kurt Thorn, Monica Öhnell Thorn, Kerstin Malmborg Jarnestedt, Bo Furugård och Birgitta Vaigur.  
Tredje raden bakifrån; Marcus Letterlöv, Anita Mattsson, Ulla Johansson och Kristjan Vaigur. Längst fram; 
Iréne Pierazzi , Angelika Jansson, Anita Jonsson och Christoffer Holmström

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Förskolan finns i bottenvåningen i Troll-
bäckens kyrka och har drygt 50 barn, 

fördelade på två småbarnsavdel-
ningar och en storbarnsavdel-
ning.

Trollflöjten är öppen för 
alla, oberoende av medlem-
skap i Svenska kyrkan eller 

om man bor i annan kommun än Tyresö.
Det som utmärker förskolan Trollflöj-

ten är den kristna profilen, men också en 
musikinriktning som bidrar till att utveckla 
språkinlärning och motorik hos små barn.

Förskolans mål är att ha en pedagogisk 
stimulerande miljö både ute och inne för 
alla barnen. Utöver detta har Trollflöjten 

också musiken som en röd tråd i verksam-
heten och har en musikpedagog knuten till 
förskolan. Musikpedagogen ansvarar för att 
utveckla språkinlärning och motorik hos 
barnen och medverka i verksamheten med 
sång, musik och rytmik.

Trollflöjten har de senaste åren fått 
mycket positiva omdömen i den föräldra-
enkät som Tyresö kommun skickar ut till 
föräldrarna på alla förskolorna i Tyresö.

Tyresö församling – en del av Stockholms stift

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö är 
inrymt i Tyresö kyrka och församlingshem. 
Pilgrimscentrum är ett exempel samverkan 
mellan stift och församling. Pilgrimscen-
trum är också ett exempel på engagerade 
medarbetare och förtroendevalda, lokalt 
och regionalt, som är öppna för nytänkande.

Samverkan mellan Tyresö församling, 
Nordiska museet och Tyresö kommun
Våren 2010 öppnade Pilgrimscentrum 
Tyresö portarna i det nya församlings-
hemmet vid Tyresö kyrka. Samtidigt, i den 

vackra intilliggande slottsparken, invigdes 
Vandring med Frälsarkransen – ett sam-
arbete mellan Nordiska museet, kommu-
nen och församlingen. Natur, kultur och 
andlighet förenades. Frälsarkransen är ett 
armband med pärlor som symboliserar 
olika aspekter av den kristna tron. I parken 
finns 10 pelare som högst upp har en pärla 
ur Frälsarkransen. Vid varje pärla kan man 

läsa på tre olika plaketter om natur, kultur 
och andlighet. Dessa tre teman är grunden 
för varje pilgrim och är en del av de möten 
och upplevelse en pilgrim kan får längs 
vägen.

Varför ska man rösta?
Det finns många skäl till varför man vill 
rösta i kyrkovalet. Till exempel för:
att man får – demokratin fungerar bara 

om den används.
att man vill – Svenska kyrkan berör fler 

än man tror, mig eller andra, nu eller 
en annan gång.

att Svenska kyrkan spelar en viktig roll 
i människors liv, vid kriser, i närsam-
hället och i världen.

att stötta de som tar på sig uppgiften 
att vara med och styra.

att vara delaktig, vara med och påverka 
och ta ansvar.

att varje röst väger tungt i kyrkovalet.
att Svenska kyrkan är beroende av 

människors engagemang.
att det handlar om hur min kyrkoavgift 

används.
att man vill vara med och påverka var 

Svenska kyrkan ska lägga kraften!

Kryssa tre kandidater
I kyrkovalet kan man personrösta på 
tre kandidater. Kyrkovalet är ett listval 
med personvalsinslag, precis som de 
allmänna valen.

Personrösta gör du som väljare 
genom att på valsedeln 
markera (kryssa) den 
eller de, maximalt tre 
personer, som du 
helst ville se valda.

Vem får rösta?
Alla medlemmar i 
Svenska kyrkan som 
senast på valdagen den 
17 september 2017 fyller 16 
år, har en demokratisk möjlighet 
att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan 
ska styras.

Tyresö församling
Tyresö församling har cirka 60 anställa. 
Det är Kyrkorådets/styrelsens ansvar 
att se till att dessa har en bra arbets-
plats och att alla regler som finn på 
arbetsmarknaden följs.

Församlingen äger tillgångar i form 
av byggnader och mark, inventarier, 
verktyg och installationer till ett värde 
av strax under 150 miljoner kronor. Då 
ska man ha i minnet att Tyresö kyrka inte 
går att värderas.

Församlingsverksamheten behöver 
drygt 50 miljoner i intäkter varje år för 
en oförändrad församlingsverksamhet. 
Därutöver kommer enskilda förskolan 
och begravningsverksamheten. Intäk-
terna och kostnaderna går jämt upp.

Församlingen har totalt 7 fastigheter 
som ska förvaltas.

■■ Trollbäckens församlingsgård
■■ Bollmoradalens församlingscentrum
■■ Östra Tyresö församlingshem
■■ Bollmora kapell
■■ ekonomibyggnader i Bollmora och 

Östra Tyresö
■■ sist men inte minst Tyresö kyrka.

Obs!
Rösträtt 

från 16 år.

Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Sedan decen-
nier tillbaka bedriver vårt parti ett engagerat arbete för att 
stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka 
som är tillgänglig för alla som vill. I år ställer omkring 7 000 
socialdemokrater upp som kandidater i hela landet.

Rösta för en öppen folkkyrka
Vi vill:
att Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum.
att Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde.
att Svenska kyrkan ska vara en jämställd arbetsplats.
att Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling.
att Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna.
att Sveriges kyrkor ska vara öppna och välvårdade.

Tyresö församling är en av de 63 församlingar som bildar Stockholms stift. 
Stiftet har till uppgift att inspirera och inspektera förssamlingarnas verksam-
het. Ett sätt att inspirera är bland annat att ge strukturbidrag till nyskapande 
verksamhet i församlingarna. Stiftsstyrelsen beslutade 2012 att ge bidrag till 
Tyresö församling för sin pilgrimsverksamhet.

stockholms
pilgrimscentrum 
i tyresö

   

Förskolan Trollflöjten
Tyresö församling driver sedan ett antal år kyrkans förskola i Trollbäcken.  
För ett år sedan fick förskolan också ett nytt namn och döptes under festliga 
former till Förskolan Trollflöjten.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



TYRESÖ RUNT

Eva Rosensparrs budskap, ordfö-
rande SPF, under dagen var tydligt!

Besökare kunde få energirådgivning på plats av Johanna Weiss.

Många fackförbund fanns på plats, 
liksom Byggnads som lät besökare 
prova på yrket på olika sätt.

Kompisarna Hampus och Robin från Tyresö tar en paus i åkandet och 
äter popcorn i skateparken.

Ponnyridning.Godis.

Anton Rosenberg är med i Tyresö 
Karetklubb, en nystartad klubb 
som tränar i Trollbäckshallen.

Damian, Jonathan och Kajsa från Tyresö Ju-jutsu visade sin förening och 
såg fram emot att många ungdomar skulle våga testa ju-jutsu med dem 
under dagen.

På scenen bjöds det på fantastiska shower med allt från kulturskolans 
sång och musik, Jasmin Kara och trollkarlen Jonas Södergren.

Radio Tyresö fanns givetvis på 
plats – här representerat av Lisa.

Möjlighetsmästaren, Magnus Jarlöv, 
tillsammans med Susanne Svidén, 
representant från Tyresö kommun.

Stella Blomkvist Larsson och Jimmy Larsson besöker för första gången 
Tyresöfestivalen då de är nyinflyttade. Stella såg mest fram emot att leka 
medan pappa Jimmy tyckte det var ett brett och bra utbud för att lära 
känna kommunen.

Tvillingarna Amelia och Elias 
ser fram emot dagen och att 
få hoppa hoppborg och äta 
popcorn.

Kompisarna Isak Söderström och Robin Ulusoy 
passade  på att spela bordtennis och senare 
även få ansiktsmålning på festivalen.

Lagom till starten av föreningarnas dag marscherade Tyresö kulturskola genom stadsparken.

SEPTEMBER 2017 9



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

Nedläggningshot över 
Björkbackens äldreboende

Facken riktar skarp kritik 
mot Tyresö kommun

Oro hos personal när 
Björkbacken läggs ned

FACKLIGT Efter att det stod klart 
att Björkbackens äldreboende 
ska läggas ner har fackförbunden 
Kommunal och Vision klandrat 
kommunen för att inte ta sitt 
ansvar som arbettsgivare. De 
ställer sig också frågande till 
varför en utredning om driften ska 
behöva ta ett och ett halvt år.

– Tyresö kommun tar inte sitt 
arbetsgivaransvar, de tar inte hän-
syn till arbetsmiljön och de ljuger 
när de utlovar att boendet i cen-
trumområdet ska drivas av kom-

munen. Det kan de helt enkelt 
inte lova, säger Max Tegman på 
Vision.

– Ja, ifall Alliansen faktiskt 
skulle vilja driva boendet i egen 
regi så skulle de kunna ta det 
beslutet nu. Sedan kan man till-
sätta en utredning för hur det ska 
se ut med de förutsättningar, fyl-
ler Fernando Pereira från Kom-
munal i.

Men fackförbunden är inte 
ensamma om att vara kritiska 
mot den politiska ledningens 
beslut, även Socialdemokraterna 

Björkbacken är Tyresös enda 
kommunala äldreboende och har 
130 platser för äldre. I september 
2017 väntas den moderatledda alli-

ansen ta beslut om att lägga ned 
boendet. I den första etappen som 
stängs flyttas 63 boende till det pri-
vata boendet, Basilikan. Under ett 

år är hyran fasställd för de boende. 
Efter det sker en ny förhandling.

Tyresö Nyheter har pratat med 
Helena Skogh, som idag och sedan 
14 år arbetat på Björkbacken. Hon 
kan vittna om den stora oro som 
nu råder bland hennes kollegor.

– Jag och mina kollegor trivs 
väldigt bra och boendet är 
omtyckt av äldre. Vi är alla chock-
ade av nedläggningsförslaget. Jag 
drabbas av den första nedlägg-
ningen och vad som händer efter 
det vet jag inte. Jag är osäker på 
om jag vill arbeta för de privata 
alternativen då de ofta erbjuder 
lägre lön och sämre bemanning, 
alternativet är att bli omplace-
rad till dess att hela Björkbacken 
läggs ned. Vi litar inte på att det 
nya boendet i centrum kommer 
att drivas av kommunen.

Redan nu, innan beslut är taget, 
märker Helena en stor förändring 
i bemanning på Björkbacken.

– Vi är konstant underbeman-
nade och kan på grund av det inte 
gå ut lika ofta med våra äldre som 
de och vi vill. Jag är stolt över min 
arbetsplats, men det är inte roligt 
att jobba i den här ovissheten, 
avslutar Helena.

ooo
– Minst ett äldreboende behövs i egen regi, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Helena Skogh har jobbat på Björkbacken i 14 år och är en av de anställda 
som drabbas hårt när Björkbacken läggs ner. FOTO: TYRESÖ NYHETER

PSYKOSOCIALT Nedläggningshot av det kommunala boendet Björk-
backen väcker stor oro hos boende och personal.

Oklara besked om nya äldreboendet
ÄLDREBOENDE Moderaterna 
menar avsikten är att det nya 
äldreboendet som byggs ska dri-
vas i kommunal regi, men något 
sådant avtal kommer inte att bli 
klart före valet 2018.

Idag finns planer på att bygga ett 
nytt äldreboende intill vårdcen-
tralen, som ska ersätta Björk-
backens äldreboende. Det nya 
boendet ska byggas av Hemsö, 
och har i storleksordningen halva 

Björkbackens kapacitet. Social-
demokraterna har välkomnat det 
nya boendet men menar att både 
Björkbacken och det nya boendet 
i centrum kommer att behövas 
framöver.

Socialnämndens ordförande 
Andreas Jonsson (M) har infor-
merat på Facebook att boendet 
ska drivas i kommunal regi. Men 
det slutgiltiga beslutet om vem 
som ska driva äldreboendet kom-
mer inte att fattas förrän efter 

valet. Det innebär att de anställda 
inte kommer att följa med, utan 
de äldre kommer att flytta till 
andra lokaler med ny personal.

– Förvånansvärt klantigt, om 
man på riktigt menar att boendet 
ska drivas i kommunal regi. Det 
hade kunnat beslutas om redan 
idag vem som ska driva boendet, 
men det finns inga sådana ambi-
tioner, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd.

ooo

VÄLFÄRD Moderaterna i soci-
alnämnden i Tyresö kommun 
meddelar nu att de vill lägga ned 
Björkbackens äldreboende, med 
start från 2018.

Björkbackens äldreboende är det 
enda kvarvarande äldreboendet 
som ägs och drivs av Tyresö kom-
mun. Det har 126 boendeplatser, 
inklusive 24 så kallade korttids-
platser. Med ägandet och driften 
av boendet följer att kommunen 
fram tills nu har haft möjlighet att 
planera för olika behov och inrikt-
ningar på äldreboendet. Björk-
backen har ett centralt läge och 
bra resultat i brukarundersök-
ningar. Kort sagt är det ett myck-
et populärt boende om de äldre 
tillfrågas. Boendeplatserna på 

Björkbacken ökar chansen för de 
äldre tyresöbor som vill bo kvar i 
Tyresö att kunna få göra det.

Efter synpunkter från Arbets-
miljöverket meddelade Tyresö 
kommun på sin hemsida under 
2016 att ombyggnad planerades 
påbörjas under 2017 och vara 
klart under våren 2019.

Numera har den moderata 
ledningen i socialnämnden, med 
ordföranden Andreas Jonsson i 
spetsen, meddelat att de kommer 
att föreslå att Björkbacken läggs 
ned med start från 2018.

– Ett särdeles dåligt förslag till 
beslut, anser Carl Johan Karlson, 
socialdemokraternas grupple-
dare i socialnämnden. Vi social-
demokrater har i stället tidigare 
i en motion till kommunfullmäk-

tige föreslagit att äldreomsorgen 
i Tyresö ska utvecklas.

– I vårt förslag ingår att kom-
munfullmäktige så snart som 
möjligt ska fatta investeringsbe-
slut och beslut om planering av 
ombyggnaden avseende Björk-
backens vård- och omsorgsbo-
ende, säger Carl Johan Karlson.

Även oppositionsrådet Anita 
Mattsson (S) är kritisk.

– Björkbacken kan fortfarande 
renoveras. Det borde ha gjorts för 
flera år sedan, men än är det inte 
försent. Igen låter moderaterna 
bli att underhålla och renovera 
befintliga hur för att istället bygga 
nya. Det är oansvarigt att sköta 
skattebetalarnas pengar på det 
sättet, konstaterar hon.

ooo

Björkbackens äldreboende är det enda kvarvarande äldreboendet som 
ägs och drivs av Tyresö kommun. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Facken riktar skarp kritik 
mot Tyresö kommun

Årsrika seniorer gör sig hörda

Afra, Granängsringen
– Ja, det tycker jag. Ja, här på 
Tyresöfestivalen.

Alex Lundqvist, Fornudden
– Jag vet inte, tror det. Nej, jag 
gör annat. Fast jag har varit på 
bibblan ibland.

Mikael Jansson, Strand
– Ja, det tycker jag nog. Inte så 
mycket nu som när barnen var 
små.

Åsa Eriksson, Krusboda
– Det borde vara mer för barn. 
Ja, jag går på biblioteket och bio 
med barnen.

Catrin Eriksson, Bollmora
– Ja. Ja, jag går på Bio Forellen 
med mina barn.

?Tycker du att 
Tyresö har ett bra 

kulturutbud och 
brukar du  

delta i dem?
FOTO: KAIJSA KEUSCH

Efterlängtad upprustning  
av Trollbäckens IP

MÖTE Redan i maj var protes-
terna högljudda. Då deltog drygt 
400 personer i det öppna mötet 
”Stora Pensionärs dagen”.

Mötets initiativtagare var PRO 
och SPF Seniorerna. Från Forell-
torget marscherades till Tyresö 
centrum. Många äldre var med 
och flera tog sig fram med hjälp 
av rullatorer. Många banderoller 
och egenhändigt tillsnickrade 
plakat syntes i vimlet. Budska-
pen var flera, bland annat; ”Lev 

livet, hela livet.” ”Vad händer med 
Björkbacken?”

Riksdagsledamoten Barbro 
Westerholm (L) som under många 
år i riksdagen arbetat med frågor 
som rör äldre, eller ”årsrika” som 
Barbro brukar vilja kalla dem, 
höll tal. Hon tog upp vikten av 
att årsrika först och främst ska 
ha möjlighet att kunna bo i bra 
äldreboenden. Det är också väl-
digt viktigt att ha tillgång till en 
god social gemenskap och att en 
kommun har kommunpolitiker 

som ser till att det finns resurser 
för aktiviteter.

– De årsrika ska ses som en 
resurs att investera i och inte 
något annat, avslutade Barbro.

Mötet avslutades med över-
lämnandet av en appell från PRO, 
SPF och Finska Föreningen i 
Tyresö till kommunpolitikerna. 
Dokumentet, med rubriken Äldre-
omsorgen snart i djup kris, inne-
höll fyra skarpa krav:
1. Att en äldrenämnd med egen 

äldreförvaltning inrättas.

2. Att utbyggnaden av äldre-
omsorgsplatser för de svårast 
sjuka påskyndas så att de kan 
få bo kvar i Tyresö.

3. Att utbyggnaden av mellanbo-
enden för äldre, som klarar sig 
hyggligt själva men behöver en 
social gemenskap, påskyndas.

4. Att den förebyggande verk-
samheten förbättras radikalt 
och snabbt. Inte minst behövs 
lokaler där äldre enkelt kan 
träffas.

ooo

Många äldre var med och flera tog sig fram med hjälp av rullatorer. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ARENA Sex nya löparbanor har 
nu färdigställts på Trollbäckens 
IP. Upprustningen av idrottsplat-
sen är efterlängtad.

Utöver två tillkommande löparba-
nor, som nu är sex till antalet, har 
Trollbäckens IP fått bättre läge 

för längdhoppsgroparna och en 
extra ansats för spjutkastning har 
färdigställts.

Investeringen har hittills kostat 
åtta miljoner kronor och då till-
kommer en ny konstgräsplan för 
11-mannaplanen. Den beräknas 
vara klar i oktober månad.

Kommer locka fler
Tyresös båda friidrottsföreningar, 
Hanvikens SK och Tyresö Fri-
idrottsklubb kan nu se fram emot 
kommande säsonger med idrotts-
arrangemang, som kommer att 
locka fler till idrotten.

ooo

Upprustat i långa banor. FOTO: TYRESÖ NYHETER

i Tyresö menar på att det är fel väg 
att gå.

– Varför ska vi lita på Mode-
raterna nu? Varför kan de inte 
ge besked innan valet? Det är 
en märklig hantering av frågan. 
Vi anser att kommunen behöver 
minst ett äldreboende i egen regi, 
det bästa vore att rädda Björk-
backen, säger oppositionsrådet 
Anita Mattsson (S).

– Vi socialdemokrater är den 
enda garanten för ett kommunalt 
äldreboende i Tyresö, vilket är 
vad de äldre efterfrågar. De äldre 
säljs ut, istället för renovera upp 
Björkbacken för cirka 35 miljo-
ner ska man bygga nytt för över 
100 miljoner, säger Carl-Johan 
Karlsson (S), gruppledare i soci-
alnämnden.

– Det är ytterst oansvarigt att 
låta Björkbacken stå och förfalla 
utan underhåll under många år 
och inte ta ansvar vare sig för 
de boende eller för arbetsmil-
jön. Moderaterna bygger parke-
ringshus för 100 miljoner utan 
att blinka, men att ge de äldre på 
Björkbacken trygghet det får inte 
kosta, fortsätter Carl-Johan Karls-
son.

ooo
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KULTUR

Nu är hösten här!
Vi kan hjälpa er med trädgårdsanläggning samt skötsel.  
Vi planterar häckar och rabatter gör stenläggningar, vi 
hjälper er med att beskära häckar och fruktträd samt 
 annan skötsel ni vill ha hjälp med.
Just nu har vi extra bra priser på plantering av häckar.  
Vi har fortfarande ett stort utbud av perenner, buskar  
och träd.
Välkommen till en riktig handelsträdgård på Ältavägen 107 
mellan Hellasgården och Älta centrum.

Välkommen in att botanisera bland mångfalden av växter, njut 
i vår vackra visningsträdgård och träffa våra höns. Vår utbildade 
personal hjälper dig gärna med dina trädgårdsdrömmar!
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook! 

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

LUNCHÖPPET

SERVERINGMå–fr 10–21

AVHÄMTNINGLö–sö 12–21

Trollbäcksvägen 34A, 135 50 Tyresö
08-447 70 64

www.pizzeriamessina.se

Besök oss på Facebook:  
messinatyresö

Öl- och vin-
rättigheter

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Pernilla sprider ljus i läxmörkret

Pernilla Alm är lärare i engelska och spanska på högstadiet. Hon är aktuell 
med boken ”Läxhjälp. Familjens guide till effektiv och rolig läxläsning”. 
 FOTO: JENS ALM

GUIDE Efter sommarlov kommer 
ny termin och med den läxorna. 
Många ser framför sig månader 
av tjat och påminnelser. Hot 
och mutor. Frustration, krav och 
hopplöshet. Men lugn, det finns 
ljus i läxmörkret. Läraren och för-
fattaren Pernilla Alm har skrivit 
boken Läxhjälp. Familjens guide 
till effektiv och rolig läxläsning.

Jag trodde du var emot läxor?
– Jag har i tre år missionerat för 
att läxorna ska bort, men efter-
som läxorna finns och folk mår 
så dåligt av dem så måste vi hitta 
ett sätt att hantera dem. Därför 

skrev jag den här boken, berättar 
Pernilla Alm.

I Sverige finns inga nationella 
regler för läxor. Varken skollagen 
eller läroplanerna tar upp dem.

– Läxor är en tradition, menar 
Pernilla Alm.

Vad är det med läxorna som gör 
oss så stressade?
– Jag tror att det är för att de är ett 
tvång. För att de är nåt vi inte väl-
jer. Inte sällan uppstår konflikter 
i familjer om när läxan ska göras, 
säger Pernilla Alm.
Vilka är då dina bästa tips för att 
undvika läxbråk?

 ■ För ett lugnt samtal om hur ni 
ska få läxorna gjorda.

 ■ Stäm av vilka uppgifter som 
ska göras under veckan.

 ■ Gör en gemensam plan eller ett 
schema för varje vecka.

 ■ Lägg in notiser i mobilen, eller 
ta som rutin att kolla av sche-
mat tillsammans varje kväll.

– Se till att punkterna sätter sig! 
Och att det finns möjlighet att 
göra läxan när en förälder är till-
gänglig, till exempel vid matlag-
ning. Annars tycker jag inte att 

föräldrar ska lägga sig i så myck-
et, säger Pernilla.

Trots att läxorna verkar ha ett 
stadigt grepp om oss, kan man 
skönja en viss attitydförändring. 
Pernilla berättar att många av 
hennes kollegor tagit till sig – och 
testat! – en läxfri undervisning. 
Lärare har kontaktat henne för 
att få hjälp med argument för 
läxfrihet när föräldrar klagat på 
läxbrist. Några skolor har också 
använt Pernillas tidigare bok 
Läxfritt – för en likvärdig skola i 
utformningen av läxpolicys. Däre-
mot lyser frågan med sin frånvaro 
på lärarutbildningen.

– Jag kontaktade ansvariga på 
alla lärosäten för att erbjuda min 
kunskap på området, men fick 
inte ett enda svar. Det är ju lite 
konstigt, säger Pernilla.

Till sist, hur funkar läxläsning-
en hemma hos dig?
– Bra! Vi konfliktar inte, utan bar-
nen vet vad som gäller. Ibland har 
de använt mina argument mot 
läxor, men jag är tydlig med att 
det är deras lärare som bestäm-
mer, inte jag.
Mia Lindström

Kulturföreningar känner  
sig förfördelade
ENKÄT I den brukarundersök-
ning som genomförts framgår 
det tydligt att kulturföreningarna 
i Tyresö i mycket högre utsträck-
ning är missnöjda med kommu-
nens stöd än vad idrottsförening-
arna är.

Tyresö nyheter har pratat med 
flera föreningsrepresentanter i 
kommunen som bekräftar denna 
bild. De anser att kommunen 
satsar för lite på kulturyttringar i 
Tyresö.

– Visserligen är idrottslivet väl-
digt viktigt, men kulturlivet borde 
ha samma prioritet. Vi upplever 
definitivt att det finns ett glapp 
mellan dessa områden, säger en 
person som vill vara anonym.

– Det är absolut inte så att vi 

missunnar idrottsföreningarna 
det stöd de får, men någon gång 
önskar man att kommunen kunde 
satsa på kulturen också, speciellt 
lite modernare kulturyttringar, 
fortsätter hon.

Denna bild ska enligt uppgift 
till Tyresö nyheter vara samstäm-
mig bland många föreningar i 
Tyresö och det upplevs bland för-
eningarna som ett stort problem.

ooo

Kulturskolans lokaler. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR  
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se
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Nedflyttningsspöket hack 
i häl på Hanvikens SK

Konyaspor började bra och hade 
två halvchanser, men HSK tog 
efter hand över spelet. Man hade 
också två utmärkta tillfällen att ta 
ledningen.

Det ena i den 15:e minuten när 
bollen for som i ett flipperspel i 
gästernas straffområde, men där 
det första avslutet räddades av 
målvakten och nästa hamnade 
utanför målramen. Därefter hade 
Mattias Östberg ett läge när han 
snyggt bröt bollen på mittplan, 
men troligen inte uppfattade att 
målvakten låg ner i straffområdet. 

En lätt kick hade troligen räckt, 
men ser man det inte så är det ju 
svårt.

Istället blev det Konyaspor som 
tog ledningen i matchen. En miss-
uppfattning mellan HSKs lagkap-
ten David Quist och målvakten 
Sebastian Larsson uppmärksam-
mades av kvicke Shahir Ameri 
som snygg lobbade bollen över 
Larsson i målet.

Hanviken var uddlösa och hade 
svårt att få till stånd några farlig-
heter och det skulle inte bli bätt-
re. Strax efter paus fick Abdur-

raman Okur en fin framspelning 
och skulle precis avsluta, men 
valde istället att spela bollen snett 
bakåt till Francisco ”Pancho” 
Lopez som resolut placerade bol-
len i Larssons främre hörn.

HSK-pressen
Den berömda HSK-pressen som 
brukar starta tio minuter innan 
slutsignalen uteblev helt och hål-
let och Konya fick en ganska lätt 
resa fram till att domaren blåste 
av matchen. Poängen de fick med 
sig lyfte laget ovanför nedflytt-
ningsstrecket medan HSK ligger 
kvar näst sist.

Nu börjar det osa lite katt där 
nere kring strecket?
– Ja nu gäller det verkligen att 

bita ihop och kämpa, säger höger-
backen William Swedebäck.

Vad är det som ni gör fel?
– Vi gör inga mål, det är grundläg-
gande för att vinna matcher.

Ni har några chanser ändå?
– Det handlar om tillfälligheter, 
man måste ta vara på chanserna. 

Ni fick inte till någon forcering 
på slutet?
– Andra halvleken var seg, vi var 
väldigt sega.

I nästa match möter man Ängby 
IF, också inblandat i nedflytt-
ningsstriden. Där måste man ta 
tre poäng.
Niklas Wennergren

Mattias Östberg glidtacklar förgäves Giorgiuos Kusis. Konya vann ändå med 2–0. FOTO: CLAUS MEYER

Musikkryss 13 1 7 9 11

2

3 8

10

4 5

6

Så är det dags för en ny omgång Musikkryss i 
Tyresöradion som görs i samarbete med Tyresö 
Nyheter. Här finns också kryssrutan att fylla i 
och dessutom på Tyresöradions hemsida. Vi som 
gjort höstens första kryss är Stina Wessling och 
Björn Malmberg. Du kan vinna Trisslotter om du 
skickar in rätt svar till tyresoradion.se eller i ett 
brev till Björn Malmberg, Gudöterrassen 622, 
135 53 Tyresö. Det ska du göra senast måndagen 
den 9 oktober. Lycka till!

ooo

Kryssmakarna Stina Wessling och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION

FOTBOLL Med tre matcher kvar att spela så ser det allt annat än 
muntert ut för Hanvikens SK i division 3 Södra Svealand. Lördagens 
möte med Konyaspor KIF var utan överdrift årets viktigaste. Ytterst 
olägligt då att både Jonathan Avernäs och Jabir Abdihakim borta med 
sjukdomar, och dessutom Joel Embring skadad på bänken. 

TFF drog Bajen
FOTBOLL Efter den formidabla 
segern mot IFK Nyköping drog 
Tyresö FFs damer, Allsvens-
ka Hammarby IF i den tredje 
omgången. Caroline Sjöblom 
säger så här till TFF´s hemsida 
angående lagets chanser:

– Jag tror att vi har goda chan-
ser till att skapa den matchbild 
som vi vill ha. Sen är det upp till 
varje spelare på plan att höja sig 
ett snäpp. Tempot och närkamps-
spelet kommer att bli avgörande 
i matchen.

Matchen spelas onsdagen den 
27 september klockan 20.00 på 
Tyrsesövallen.

ooo

Snart dags för 
Stockholm Cup 
final
FOTBOLL Nu är det bara en vecka 
kvar till finalen i Stockholm Cup 
på Kristinebergs IP. I finalen 
möter TFF, IFK Aspudden som till 
vardags spelar i division 2. Detta 
är den största framgången herrla-
get haft sedan 90-talet, och givet-
vis hoppas man på att ett stort 
följe ska komma till ”Krillan” och 
heja fram laget till seger. Matchen 
spelas den 20 september 19.30.

ooo

William Garpenlöv 
klar för T/H
ISHOCKEY Tyresö/Hanviken 
Hockey har i veckan gjort klart 
med Garpenlöv, som är son till 
assisterande förbundskaptenen 
Johan Garpenlöv. William har tidi-
gare spelat för Djurgården, under 
juniortiden men därefter Timrå IK 
och Huddinge IK. 

ooo

Enkel seger för TFF
FOTBOLL Tyresös damlag tog en 
ganska enkel seger mot tabelljum-
bon Lindö med 3–0. Målen gjordes 
av Ida Ahlbom, Frida Thörnqvist 
och Rebecca ”CC” Nyberg. Laget 
har efter en knackig inledning 
spelat ihop tillräckligt med poäng 
för att hålla en fjärdeplats i serien 
och det nya kontraktet är redan 
ordnat.

ooo

FRIIDROTT Hanvikens Alexander 
Nyman tog i augusti hem ett 
brons i Ungdoms SM i tresteg 
(P17) på Gunder Häggstadion i 
Gävle.

Stökiga vindar gjorde det svårt 
för alla, men Alexander lyckades 
ändå hoppa 13,16.

Samma helg avgjordes Ung-
doms SM för 15–16-åringar i Falun 
och även där blev det en bronsme-
dalj till Tyresö. Hannah Hilding 
(F15) från Tyresö Friidrottsklubb 
kastade där 36,09 i diskus.

ooo

Alexander Nyman var en av två 
talanger som under USM tog 
bronsmedalj. FOTO: TN

Ny matchklocka på Tippen

Tresteg

TID Trollbäckens IP har fått en 
riktig matchklocka lagom till de 
avslutande omgångarna. Under 
lördagens match mot Konyaspor 
tronade den snyggt ovanför avby-
tarbåsen.

Det är dock oklart huruvida 
byggherren kommer att koppla in 
elström så att den även kan visa 
tid och resultat innan säsongen är 
över.

ooo
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

STF Södertörn
Vill du delta i vandringar, 

studiebesök eller resor till 
platser i Sverige för kultur- och 
naturupplevelser ska du välja  

STF Södertörn.

Gå in på avdelningens hemsida 
och ta del av mängder av 

aktiviteter.

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-

sodertorn/

TYRESÖ JAZZCAFÉ
13/9 kl 15.30. Tyresö Jazzband 
bjuder upp till konsert med dans 
till gammal, svängig, garanterat 
omodern, jazz. Kvarnhjulet, Hus C, 
Kulturkafét. Entré 60 kr inkl kaffe o 
kaka. Arr: Tyresö Jazzband och ABF

HÖSTMARKNAD
17/9, kl 11–15 är det Tyrestadagen 
och höstmarknad i Tyresta by. I 
byn säljs konsthantverk och lokala 
matprodukter. Mulleboloppet. Fjä-
rilspyssel och utställning i naturum. 
Arr: Tyresta nationalpark, Caféet i 
Tyresta by, Lanthandeln i Tyresta

JAZZKRYSSNING
24/9. Till Åland med Tyresö Jazz-
band. Direktbussar från Alléplan och 
Krusboda kl 12. Tyresö C kl 12.15. 
Åter c:a 21.45 Pris för båt och buss 
tor: 60 kr. Anmälan senast 21/9 
direkt till Eckerölinjen tel 0175-
25 800, ange kod 5JAZZ, och var ni 
kliver på bussen.  
Arr: Tyresö Jazzband och Tyresö Jazz 
& Blues Club

BOKCAFÉ FÖR UNGDOMAR
26/9, kl 16-17 för dig som är 14–16 
år. Prata om böcker, träffa vänner 
och fika på biblioteket i Tyresö C. 
Gratis, ingen föranmälan.  
Arr: Tyresö Kultur och Bibliotek.

JAZZSÅNG
3/10 kommer Elisabeth Kon-
tomanou med band till restaurang 
Spis & Vin vid golfbanan. Jazzsång 
av hög klass. Tid 19.30, förband kl 
18.45. Bordsbeställning 08-742 80 
00. Inträde 150 kr/120 kr, under 30 
år gratis.  
Arr: Tyresö Jazz & Blues club.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nuBorgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Radiodoktor 
Lena bihandlar

Vad har ett bi för pris? Hur handlar man med 
bin? Det och mycket mer ska vi lära oss när vi 
åter besöker vår egen radiodoktor Lena Hjelme-
rus och hennes bigård. Lena ska nämligen sälja 
bin till Susanne och Per som är på besök för att 
hämta sina bin. Rapporterar gör Jerker Petters-
son, för dagen iklädd vita korta strumpor.

Vad gjorde 
polisen i 
sommar?

Polisen Lars Alvarsjö, stationsbefäl i Flemings-
berg som ansvarar för Stockholms södra del, 
samtalar med Ann Sandin-Lindgren om som-
marens händelser i Tyresö och i landet. Vad 
gjorde polisen när det sköts och brändes bilar 
i Tyresö under sommaren? Vad behöver göras 
för att förhindra utvecklingen med mer social 
oro och kriminalitet?

Veterinären 
Helene Alm
Vad tycker och tän-
ker en veterinär? 
Det får vi reda på 
när Lelle Wiborgh 
träffar veterinä-
ren och Tyresöbon 
Helene Alm. Ett 
samtal om livet som 
Tyresödjurens dok-
tor och vägen dit.

Navin, ett välkänt 
namn i Tyresö

Hör Åke Navin berätta om sin faster Jessie, 
sin pappa Nisse, som redan på 50 talet började 
driva Shell i Trollbäcken. Hur åren har påver-
kat utvecklingen i bensinbranschen fram till 
våra dagar. Nu får den lilla macken göra plats 
åt nya bostäder och en ny era tar vid. Lite 
snack över en fika hemma hos programmaka-
ren Lelle Wiborgh.

Kontroversiella 
Pernilla

För några år sedan skrev Pernilla Alm ett 
kontroversiellt inlägg om läxor och om varför 
barn inte ska göra skolarbetet i hemmet. En av 
Tyresös mest kontroversiella lärare och mest 
produktiva författare ger sin syn på litteratur, 
skola och en hel del annat. Programledare: 
Niklas Wennergren.

SeniorNet 
höststartar

I SeniorNet lär seniorer andra seniorer att 
använda IT. Carl-Olof Strand, Gunnel Agrell 
Lundgren och Sidsel Nybö berättar om klub-
bens medverkan vid Tyresöfestivalen, om 
höstens första Café Ventilen och om klubbens 
aktiviteter i övrigt.

Höstens första 
filmkrönika

Nu är det dags igen. Mysa i biosalongen med 
ett späckat program allt från Guldpalmvinna-
ren till en riktigt gammal goding som avslutar 
månaden. Lena Hjelmérus och Marcus Löwin 
diskuterar filmformat, teknik, ljud och upple-
velser i din närhet på Bio Forellen.

Web, Live, Podcast 
och 91,4

Det finns många sätt att lyssna på Tyresöradion. 
Du kan lyssna via dator, mobil, platta eller på en 
FM-radio på 91,4 MHz. Nu har vi också en Live-
knapp som gör att det går att lyssna direkt via 
mobilen, plattan eller datorn på det som sänds 
just nu på 91,4 MHz. Läs mer på hemsidan om 
hur du prenumerar på programmen via Podcast-
appen som finns för de flesta mobiler/plattor. Vi hörs!

www.tyresoradion.se
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Kryss nr 5  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
2 oktober 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2017
1:a: Anne-Marie Runsten, Kumla Allé.
2–5: Gerd Lindberg, Nytorpsvägen.
Helen Arpö, Persuddevägen.
Kerstin Persson, Myggdalsvägen.
Maj-Lis Anderstedt, Renlavsgången.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du 
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta 
något om motivet?

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 5” 
och skicka senast 
den 2 oktober 2017 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Flaggan i topp!
Förra bild gåtan före-
ställde flaggstängerna 
med Tyresöflaggan 
och EU-flaggan i 
Tyresö  Stadspark. 
Ingen lyckades pricka 
det svaret.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 4, 2017.
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Brygga i Trinntorp. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Månadens bild är tagen i Trinntorp  
den 10 september 2017.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto FOTO: KAIJSA KEUSCH
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TYRESÖ RUNT

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.

Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

Dagvattendammar 
på Prästängen

Dammarnas växter renar Tyresös dagvatten. FOTO: TYRESÖ NYHETERInvigningsklart.

Dammarna invigdes den 24 
augusti med ett fyrtiotal personer 
närvarande.

Anläggningen är ett nytt, fint 
inslag i Tyresös natur och ligger i 
östra delen av ängarna. Den stör-
re dammen är 150 meter lång och 
20 meter bred.I vattnet finns vat-
tenväxter som binder sediment, 
saktar ner vattenflödet och ska-
par en bra miljö för mikroskopis-
ka växter och djur. Dessa tar upp 

näring och även en del av gifterna 
i vattnet.

Vintertid kommer en del av 
kommunens snömassor liksom 
tidigare att läggas här. I fortsätt-
ningen utnyttjas därmed dammar-
nas funktion också på det smälta 
vattnet.

Det finns planer på att föra in 
dagvatten i dammarna från fler 
delar av Krusboda till våren.

ooo

NATUR Under sommaren har Tyresö fått två nya dammar på Prästäng-
arna. De ska ta hand om en del av de gifter och näringsämnen, som 
finns i dagvattnet från större delen av Krusboda, så att mindre del av 
dessa rinner ut i Tyresö Flaten. Vatten kommer också från ängar och 
skogsdungar väster om Wättinge gårdsväg och från Barnsjön.
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