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Billigare bygga om Björkbacken
n Björkbackens äldreboende är en 
politisk följetong. Frågan om äldre-
boendets framtid blev aktuell efter 
att arbetsmiljöverket under 2015 
gjort nedslag på arbetsmiljön på 
vissa av boendets toaletter.

Tanken var länge att renovera 
äldreboendet men under 2017 så 

ändrade sig den moderatledda 
Alliansen plötsligt. Det ansågs inte 
längre ekonomiskt försvarbart att 
renovera.

Istället var den nya planen att 
bygga ett helt nytt äldreboende vid 
Tyresö centrum med färre platser 
än nuvarande Björkbacken.

Alliansföreträdare har hela tiden 
hävdat att kostnaden för renove-
ringen skulle landa på ungefär 35 
miljoner. Men Tyresö Nyheter har 
nu tagit del av ett dokument där 
det framgår att den faktiska sum-
man kalkyleras att bara bli en tred-
jedel. Sid 3

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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Anita Mattsson (S) framför äldreboendet i Björkbacken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Forma framtiden tillsammans
n Nu kommer tiden när partierna ska berätta hur de vill forma 
framtidens Tyresö. De senaste 20 åren är det moderaterna som 
styrt så alla problem som finns i den kommunala verksamheten 
kan därför bara tillskrivas dem. Och det har de åstadkommit i 
högkonjunktur. Hur blir det om ekonomin viker? Ledare, sid 2

Vinstbegränsning är klokt
n Det kommer inte att bli några nedläggningar av privata hem-
tjänstföretag om en begränsning i vinstuttag införs. Om en sådan 
begränsning införs kan ägarna fortsatt ta ut sju procent på opera-
tivt kapital plus statslåneräntan. Ingen kommer alltså att förlora 
sin hemtjänst av den anledningen. Debatt, sid 4

”I Kobane ham
nade jag mitt 
i kriget, mitt i 
skottlinjen under 
IS attacker.”
Dorpec Kobane, sid 7

Skolan viktigast
n När väljarna tillfrågas är 
skolan den viktigaste frågan 
i Tyresö. Det visar den väl-
jarundersökning som Novus 
genomfört på uppdrag av 
Tyresö Nyheter. Sid 5

Skolfabriker 
planeras 
n Med ett växande befolk-
ningsantal ökar behovet av 
nya skolor. Alliansens vill 
bygga stora skolor där elever 
från förskoleklass ska sam-
sas med de stora niorna. Fel 
tycker oppositionen. Sid 6

Hemtjänst med 
toppbetyg
n Den kommunala hemtjäns-
ten i Tyresö får toppbetyg. 
Det visar Socialstyrelsens 
granskning. Sid 8

Gynge minns
n Läs Hasse Gynges bok, 
hör honom på radio och 
möt honom här i tidning-
en! Sid 11

Ny i idrottsstyrelsen
n Mathias Tegnér från Tyresö 
har valts in i Stockholmsi-
drottens styrelse. Det är 
idrottsföreningarnas samlade 
stödorganisation i Stock-
holmsdistriktet. Sid 12

Förlust i Skara
n Tyresö började starkt och 
hade en fyramålsledning efter 
20 minuter. Men Skara tog 
nya tag och kunde med ett 
säkert spel i andra halvlek 
vinna matchen. Sid 13

Nu är det vår, vi har allt  
för din trädgård och utför 
även trädgårdsarbeten.
Eddie med personal.          Hitta oss på Facebook! 

Vår målsättning är att erbjuda god kvalité, goda fackmannamässiga råd och personlig service. 
Varmt välkommen till vår butik på Ältavägen 107 mellan Älta centrum och Hellasgården!
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Kommunfakta: Sämre resultat i gymnasiet
Gymnasieskolan verkar gå bakåt i Tyresö. Kommunens egen statistik visar att 
både andelen behöriga elever till något nationellt program och andelen elever som 
fullföljer utbildningen i kommunen sjunker. När det gäller snittet i Stockholms län är 
utvecklingen annorlunda.

Källa: www.tyreso.se
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NoteratMed bara fem månader kvar till nästa val 
är tiden för knapp för att moderaterna 
ska kunna rätta till de problem som 

deras 20 åriga styre skapat. Kommunstyrelsens 
ordförande, moderaten Fredrik Saweståhl bär 
det yttersta ansvaret men i debatten verkar han 
oftast helt oförstående och ser bara framgångar. 
En bristande verklighetsförankring. För i verk-
liga livet finns det behov av förstärkningar inom 
i stort sett alla delar av kommunens service till 
tyresöborna.

Vi ser en äldreomsorg med för få platser och 
en socialnämnd med väldigt stora ekonomiska 
bekymmer. Den just tillträdda ordföranden 
kommer att ha en svettig tid framför sig för att 
klara både en expansion och en besparing.

Vi ser en förskola som också har bekymmer 
och inte får platserna att räcka till. Planeringen 
för nya förskolor haltar och det finns en geogra-
fisk obalans mellan tillgång och efterfrågan.

Grundskolan behöver byggas ut och här har 
moderaterna gått på konfrontation med Troll-
bäcken genom att bygga i Fornuddsparken istäl-
let för på den befintliga skoltomten som social-
demokraterna föreslår. Moderaterna har anträtt 
vägen att bygga jätteskolor, så kallade skolfabri-
ker, istället för den lilla skolan där varje elev får ett 
ansikte. Med allra största säkerhet kommer Sofie-
bergsskolan att läggas ner när skolan i Fornudds-
parken står klar. I förra valet var moderaterna 
upprörda över att socialdemokraterna berättade 
att delar av Sofiebergsskolans skulle försvinna. 

Det var inte sant enligt moderaterna. Facit har vi 
idag. Vilka fler små skolor ska försvinna med en 
fortsatt moderat politik i Tyresö? En berättigad 
fråga som borde få sitt svar innan valdagen.

Men utmaningarna stannar inte där. 
Exploateringen i norra Bollmora, Vät-
tingestråket och av de östra kommun-
delarna tär på kommunens likviditet. 
Det kommer att lång tid innan pengarna 
kommer tillbaka till kommunen.

Med nya bostäder kommer också ytterligare 
behov av kommunal service i alla delar. En 
befolkningsökning är i sig positiv men det gäller 
att sätta den politiska agendan rätt så att alla 
delar kommer med. Ekonomi, miljö och service 
måste gå hand i hand.

Framtidens utmaningar i Tyresö är alltså väl-
diga och investeringarna kommer att bli stora. 
Och situationen blir inte bättre av att den kom-
munala ekonomin i Tyresö verkar ha pikat. Nu 
kommer tider då besparingar blir nödvändiga. 
Besparingar och värderingar av det som görs så 
att inte en enda skattekrona förslösas. Så har 
det varit förut och då har socialdemokraterna 
varit den kraft som styrt rätt i stormen. Nu står 
vi möjligen inför en ny period av besparingar 
och vad kan då vara bättre än att bryta upp den 
traditionella blockpolitiken för att skapa en 
långsiktig stabilitet.

ooo

Mindre än ett halvår till valdagen och tyresöborna behöver besked. 
Moderaterna har styret Tyresö de senaste 20 åren. Alla leveranspro-
blem i den kommunala servicen är alltså M-märkta, det går inte att 
snackas bort. Tyresö står inför stora utmaningar. Skola och omsorger-
na behöver förstärkas och den stora expansionen ibland annat Boll-
mora kostar på. I denna situation finns det all anledning att på allvar 
diskutera ett styre över blockgränsen för en långsiktig stabilitet.

En av debatterna i kommunfullmäktige i februari avsåg 
nedläggningen av Björkbackens äldreboende. Bland annat 
ville oppositionen se den uträkning som påstod att bara 
ombyggnadsarbetena, som krävs för ett fortsatt boende, 
skulle kosta 35 miljoner kronor.

Den nyvalde ordföranden i socialnämnden, moderaten 
Dick Bengtsson sa i en replik. ”Häng inte upp dig på den 
summan. I stället har vi fattat beslut om att ge oss in på den 
spännande vägen mot Sveriges modernaste äldreomsorg. 
Det är väl mycket häftigare.”

Orden känns igen. Moderaterna i landstinget inledde sin 
resa mot Sveriges modernaste sjukvård, för några år sedan. 
Bara kostnadsökningarna för denna resa belastar varje tyresö-
bo, barn som vuxen, med 20 000 kronor. Sammantaget en mil-
jard kronor för tyresöborna. Tyresös moderata kommunalråd 
Fredrik Saweståhl sitter också i landstingsfullmäktige och är 
alltså ansvarig för denna kostnadsökning. Undra hur mycket 
mer än planerat han tänker låta äldreomsorgen i Tyresö kosta?

ooo

www.tyresonyheter.nuLEDARE

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
www.tyresonyheter.nu

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson,  
Martin Nilsson.
Annonser: Claes-Göran Enman,  
tel 070-656 26 66.
redaktion@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2018 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: 
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 15–20 maj 2018
Manusstopp 6 maj 2018
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Utmaningar kräver
långsiktiga lösningar

Se det töar, ja se det töar
det var väl roligt, Hurra.
Nu efter vinter, vi bara slinter
ner i vattenpölarna.
När vattnet stiger i sjö
blir Tyresö ju en ö
ja, det är så det ska va
enligt urkunderna.

Från mars 2010.

Tyresö Stockholms län
2017 2016 2017 2016

Andel behöriga elever till  
något nationellt program  
på gymnasiet

87,3 % 92,4 % 90,2 % 90,8 %

Andelen elever som  
full följer  gymnasie - 
utbildningen i kommunen 

71,3 % 79,3 % 76,7 % 76,4 %
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Möjlighet till 
skrivarskola 
TEXT Beslut har i kultur och fri-
tidsnämnden tagits för att under 
verksamhetsår 2019 möjliggöra 
en skrivarskola i kulturskolans 
regi.

Beslutet tas efter önskemål 
från ett litet elevunderlag och 
kommer därför även inkludera 
digitalt skapande.

ooo

Mer pengar till 
Parkourparken
HOPP Kultur- och fritidsnämn-
den tog den 26 mars beslut om att 
skjuta till mer pengar till den pla-
nerade parkourparken i Wättinge.

På förslag av utvecklingsför-
valtingen beviljades medel på 
500 000 kronor.

Investeringen görs med bak-
grund av ökade kostnader för 
bygget.

ooo

Tyresö Bostäder 
inför rökfritt i 
nyproduktion
MILJÖ Det allmännyttiga bostads-
bolaget Tyresö Bostäder har i 
samband med utannonseringen 
av de första hyresrätterna på 
Temyntan meddelat att de infört 
rökfritt i all nyproduktion.

Det innebär att i nyproduktion 
kommer hela bostadsområdet 
vara rökfritt.

Hyresgäster i dessa fastighe-
ter tillåts inte röka varken inne i 
bostaden eller ute på balkonger 
eller altan. Detta gäller även 
direkt utanför byggnaden.

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

 

 

Lägre kostnader för 
renovering  av Björkbacken
ÄLDREBOENDE Moderata 
företrädare har trots kraftiga 
påtryckningar från oppositionen 
inte velat dela med sig av kal-
kylen av kostnaden för renove-
ringen. Nu visar det sig att kost-
naden för renoveringen skulle bli 
ungefär 12 miljoner istället för 
35 miljoner.

Anita Mattson (S), Socialdemo-
kraternas kandidat till kommun-
styrelsens ordförande blir upp-
rörd när Tyresö Nyheter presen-
terar kalkylen.

– Vi har länge velat ta del av 
den kalkyl som varit grunden 
för besluten att lägga ned Björk-
backen, säger hon. Det är förstås 
ett demokratiproblem att beslu-
tande politiker inte får ta del av 
underlagen.

– Det här visar att vi har haft 
rätt hela tiden, menar Mattsson. 
Kostnaden för själva renovering-
en är ju mycket billigare än Mode-
raterna har velat ge sken av.

Populärt äldreboende
Björkbacken är det äldreboende 
som flest av Tyresös äldre vill bo 
på och nedläggningen har skapat 
en stark opinion. Det kommunala 
pensionärsrådet och de fackliga 

organisationerna har vid flera till-
fällen motsatt sig beslutet.

Demonstration
Den 27 september, samma dag 
som socialnämnden tog beslut 
om nedläggningen, så samlade de 
fackliga organisationerna Vision 
och Kommunal till en demonstra-
tion. Den omfattande demonstra-
tionen visade att beslutet skapar 
starka känslor hos Tyresöborna.

– När det finns en så kraftig 

opinion mot ett beslut då är det 
extra viktigt att alla också får rätt 
underlag, menar Mattsson. De 
här uppgifterna är avgörande för 
beslutet om Björkbackens ned-
läggning.

– Vi socialdemokrater tror 
att det fortfarande är möjligt att 
rädda Björkbacken, förklarar 
Mattsson. Det är kommunens 
mest populära äldreboende och 
det vore det kloka beslutet, eko-
nomiskt men också för de äldre.

– Självklart är det mer eko-
nomiskt hållbart att ta hand om 
de boenden vi har i kommunen, 
menar hon. Att bygga nya boen-
den så fort det finns ett renove-
ringsbehov är inte hållbart och 
det kommer att belasta skatte-
betalarna och de äldre i form av 
högre hyra.

ooo

Björkbacken är det äldreboende som flest av Tyresös äldre vill bo på. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö, en trygg kommun

TRYGGHET Tyresö Nyheter har 
granskat antalet anmälda miss-
handelsbrott per 100 000 invå-
nare i Tyresö kommun. Gransk-
ningen visar att antalet brott har 
legat nästan still de senaste tio 
åren.

I en jämförelse med övriga kom-
muner i Stockholms län visar det 
sig att Tyresö är en av de tryg-
gaste kommunerna i länet. Trots 
det utmålas Tyresö ofta som allt 
otryggare.

– Det är klart att det är proble-
matiskt att det sprids en bild av 

ökad brottslighet i Tyresö, menar 
Christoffer Holmström (S), kandi-
dat till kommunfullmäktige. Sam-
tidigt är det ett misslyckande att 
antalet misshandelsfall inte mins-
kar över tid.

– Varje enskilt fall är ett för 
mycket, fortsätter han. Vi behö-
ver stärka arbetet för att alla 
tyresöbor ska kunna vara trygga 
i kommunen.

Arbetet med att öka trygghe-
ten i Tyresö har kommit en bit på 
vägen. Men Holmström menar att 
det går att göra mycket mer.

– Vi socialdemokrater vill 

Christoffer Holmström (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattson (S) tror att det fort-
farande är möjligt att rädda Björk-
backen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

bekämpa brottsligheten direkt, 
säger han. Med ökad kameraöver-
vakning, kommunala trygghets-
vakter men framförallt behöver 
vi ha en polisstation i Tyresö. Men 
för att vi ska lyckas på lång sikt 
så behöver vi stärka det förebyg-
gande arbetet.

– Vi måste bryta trenderna med 
en nermonterad socialtjänst och 
en skola som inte fångar upp alla 
elever, fortsätter han. Men vi måst 
också stärka föreningslivet, fram-
förallt för att fånga upp de ungdo-
mar som ligger i riskzonen.

ooo Källa: BRÅ
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När det gäller äldreomsorgen i Tyresö, finns det bara 
en sak som oroar Dick Bengtsson, ny moderat ord-
förande i Socialnämnden. Och det är att regeringen 

vill begränsa privata företags möjlighet att ta ut obegrän-
sade vinster ur skattefinansierad hemtjänst. Det sa han när 
ledande kommunpolitiker nyligen utfrågades om bristerna 
i äldreomsorgen. Om vinstbegränsning genomförs då kom-
mer, hävdade Bengtsson, privata hemtjänstföretag att läg-
gas ned och många att förlora sin hemtjänst.

I verkligheten behöver inget privat hemtjänstföretag läg-
gas ned. Ägare av privata hemtjänstföretag kan fortsätta 
ta ut sju procent av operativt kapital, plus statslåneränta. 
Små företag med lågt operativt kapital får ta ut en vinst på 
45 000 kronor per år. Ingen förlorar sin hemtjänst, om inte 
ett fortsatt högerstyre i Tyresö tänker strunta i att garan-
tera hemtjänst för alla. För övrigt finns det stora brister i 
kommunens äldreomsorg.

Men det som förvånar mest är att Dick Bengtsson ens 
vågar ta upp frågan om privata vinster i välfärden. Alla 
skandalerna i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset 
(NKS) borde vara avskräckande. Bygget har kantats av fel-
räkningar, fördyringar, jäv, dubbla stolar, miljardnotor från 
konsulter och utbetalning av miljoner utan giltiga verifika-
tioner. Skattepengar forsar ut från Landstinget och ned i 
privata fickor på ägarna till byggbolaget Skanska/Innisfree 
och privata affärsbanker. Hela ansvaret för detta har den 
moderatstyrda högermajoriteten i Landstinget. Snacka om 
skattefinansierade vinster ur välfärden!

Sjukhuset var år 2002 kostnadsberäknat till 5,3 mil-
jarder. Vid byggbeslut 2008 var byggkostnaden plötsligt 

beräknad till 14,5 miljarder. Men eftersom högermajorite-
ten accepterade att det fanns endast ett anbud så fick Skan-
ska/Innisfree och dotterbolaget Swedish Hospital Partner 
rätten att utan konkurrens bygga och driva fastigheten till 
2040. Byggnotan hamnade på 22,8 miljarder. Därefter har 
kostnadsutvecklingen fortsatt att galoppera, bland annat 
via 100 tilläggsavtal utanför offerten.

Därtill kommer konsultarvoden på 250 miljoner till Bos-
ton Consulting Group som bara bidragit med trassel En 
detalj; 100 000 kronor för att sätta upp en hylla på en vägg! 
När det blev offentligt visade det sig möjligt att sänka pri-
set till 2 000 kronor – men först efter en förhandling i sex 
månader!

Nu beräknas kostnaden för bygge och drift till år 2040 
bli 61 miljarder kronor. Men! Om inte Ilja Batljan, tidigare 
socialdemokratisk landstingspolitiker, hittat ”felräknings
pengar (?)” på 7,8 miljarder så hade summan idag varit 
nära 69 miljarder. Finansiärerna är dessutom, på grund av 
principen Offentlig-Privat-Samfinansiering, OPS, garante-
rade 11,6 procent i ränta på sitt utlånade kapital i en tid då 
Riksbanksräntan är under noll procent.

De borgerliga partiernas politik går numera enbart ut på 
att privatisera och mjölka oss alla på skattepengar. NKS-
affären är det värsta exemplet! Dick Bengtsson borde av 
ren självbevarelsedrift akta sig för att försvara kapitalägar-
nas rätt att taxera ut vinster ur skattefinansierad välfärd.
Bror Perjus

Källor: Stockholms Läns Landstings hemsida, Svenska Dagbla-
det och Dagens Nyheter.

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Dick Bengtssons enda problem ”Begränsad vinst ur välfärden”

De borgerliga partiernas 
politik går ut på att 
privatisera och mjölka 
oss alla på skattepengar.

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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Träffpunkter för äldreNedrustningen av de kommunala skolorna

Bygg fler hyresrätter

Efter den senaste debatten i kom-
munfullmäktige om träffpunkter 
för äldre har det uppstått en viss 
förvirring om socialdemokratins 
inställning. Men vi socialdemo-
kratiska ledamöter i socialnämn-
den – där äldrefrågorna hanteras 
– kan försäkra att vi kommer, med 
en tillräckligt stor valseger den 9 
september, att omedelbart påbör-
ja arbetet med att införa träff-
punkter för äldre i våra fyra kom-
mundelar, Bollmora, Trollbäcken, 
Krusboda och Östra Tyresö. Det 
är ett socialdemokratiskt vallöfte!

Den borgerliga majoriteten i 
fullmäktige lovade i debatten att 
en enda ”mötesplats för äldre” 
ska inrättas under det här året – 
obestämt var och hur. Sverigede-
mokraternas tandlösa motion i 
ärendet är också en reträtt i för-
hållande till vår motion.

Det är vi socialdemokrater som 
driver på och vi lovar träffpunkter 
med generösa öppettider, omfat-
tande verksamheter och aktivi-
teter som drivs av kommunen ”i 
samverkan med seniorer, fören-
ingar och studieförbund”. Det är 
den modell som fungerar mycket 
framgångsrikt i Haninge, och den 
modellen kan förstås utvecklas 
ytterligare i Tyresö. Vi har med 
oss de äldres organisationer, 
PRO, SPF och Finska föreningen, 
med cirka 3 000 medlemmar.

Träffpunkterna bryter ensam-
het, förbättrar hälsan hos äldre 

och bidrar till att äldre kan vara 
vitala och aktiva i allt högre åld-
rar. I ett längre perspektiv blir det 
inte en kostnad för kommunen 
utan en besparing av skatteme-
del. Att bry sig om pensionärerna 
i Tyresö ska vara en självklarhet, 
inte någon form av vinstintresse. 
Vi socialdemokrater vill att alla 
i Tyresö ska kunna njuta av sina 
bästa år.

Vår personliga uppfattning är 
också att en utbyggnad av Kul-
turcentrum Kvarnhjulet, enligt 
det förslag som föreningen med 
samma namn lagt fram, också kan 
bli en värdefull träffpunkt – men 
då inte enbart för äldre utan en 
träffpunkt för alla generationer. 
Vi är övertygade om att många 
äldre har stor glädje av att möta 
både medelålders och ungdomar. 
Och att få tillgång till ett samlat 
kulturutbud på ett smidigt sätt 
gör också åldrandet mera ange-
nämt och utvecklande.
Carl Johan Karlson (S) 
gruppledare socialnämnden, 
talesperson i äldrefrågor
Barbro Rådberg (S)  
ledamot socialnämnden
Bertil Johansson (S)  
ledamot socialnämnden
Margitha Applegate (S)  
ledamot socialnämnden
Jesper McNae (S)  
ersättare socialnämnden
Gisela Jansson (S)  
ersättare socialnämnden

De kommunala skolorna i Tyresö 
har inte prioriterats så som de 
borde. Istället för att köpa in sto-
lar så att alla elever kan få sitta 
så väljer kommunen att köpa in 
datorer som de ger till alla högsta-
dieelever. Alla dessa datorer har 
produktfel och fungerar inte som 
de ska. De allra flesta datorerna 
har problem med batteriet eller 
att de stänger av sig själva, och 
eleven får inte på datorn igen. De 
har samlats in och genomgått en 
revidering men de fungerar fort-
farande inte.

Kumla skola, skolan som jag 
själv går i, ser exakt likadan ut 
som den gjorde när den byggdes 
och sedan renoverades år 1967. 
Sedan skolan byggdes har ing-

enting renoverats och miljön har 
inte förbättrats sedan dess.

Skolorna i Tyresö klarar inte 
ens av att hålla sin egen budget 
av pengarna de får av kommu-
nen. Kumla skola ligger back på 
2 miljoner kronor. Hur påverkar 
det här oss elever? Matsalen togs 
över av kommunen och det är inte 
längre skolan som ansvarar över 
maten. Mat som ingen elev äter; 
har börjats servera vilket leder till 
att massor med föda slängs och få 
elever i högstadiet äter maten.

Istället för att prioritera sko-
lorna och hjälpa dem, planerar 
kommunen att riva Fornuddens 
skola och bygga en helt ny skola 
på samma ställe. Detta kommer 
inte att lösa problemet eller för-

bättra de kommunala skolornas 
situation på brist av skolmaterial 
och möbler. Att vi elever sitter 
och fryser i klassrummet månda-
gen till torsdagen efter helgen, att 
vi elever sitter på trasiga stolar i 
musiksalen som väntar på att få 
braka ihop och att vi elever går 
med en suck till matsalen för att 
se vad de i köket har kokat ihop 
för lustig gryta. Eftersom ingen 
konsumerar maten i skolan blir 
eleverna trötta och får svårare att 
koncentrera sig vilket leder till att 
det blir en stökig miljö i klassrum-
met. Detta måste på något sätt 
förmedlas till kommunen så att 
de kan inse vad konsekvenserna 
av deras handlande påverkar oss.
Izabella Onofri, 15

Jag ser fram emot att kunna flytta 
hemifrån, precis som de flesta 
i min ålder, men idag känns det 
nästan omöjligt. I alla fall att flytta 
hemifrån och bo kvar i Tyresö.

Jag är en av över 20 000 sökan-
de som idag står i bostadskö till 
en hyresrätt i Tyresö. Över 20 000 
väntar idag på en bostad men 
de nya lägenheter som byggs är 
bostadsrätter. Bostadsrätter som 
många av oss som står i bostads-

kön inte har en möjlighet till att 
köpa.

Den stora efterfrågan på hyres-
rätter kan leda till att hyrorna för 
dessa höjs till en nivå som ligger 
långt bortom mångas budget och 
ekonomi.

Hyresrätter är en bra boende-
form för oss som inte har ekono-
min till att få låna för att köpa en 
egen bostad. Men när det finns för 
få hyresrätter generellt eller när de 

hyresrätter som fortfarande inte 
har ombildats till bostadsrätter har 
hyror som är orimliga för oss, vad 
ska vi göra då? Det är något jag vill 
fråga dem som styr i vår kommun.

Visst finns det ungdomar som 
lyckats få tag i en bostad åtmins-
tone temporärt, antingen genom 
att de får tag i ett andrahandskon-
trakt eller för att de har föräldrar 
som har ekonomi för att köpa en 
lägenhet eller åtminstone värde-

fulla kontakter som kan hjälpa till 
att hitta en bostad. Möjligheten 
till att få flytta hemifrån begrän-
sas helt klart till dem som redan 
är privilegierade, och så bör det 
inte vara i ett jämlikt samhälle.

Jag vill att Tyresös politiker 
börjar fokusera på att bygga 
hyresrätter, inte bara för oss 
ungdomar med hemifrån-längtan 
utan alla med en sämre ekonomi.
Angelika

Ä
ntligen vår!
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Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per-
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi-
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu-
dien är klar för final i World Pho-
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi-
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

Oppositionen inte 
välkomna när 
Drottning Silvia 
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte 
Tyresö den 13 februari för att 
certifiera Tyresö kommun inom 
demensvård. Trots att demens-
certifieringen är ett kommunö-
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre-
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo

Inga, Siklöjevägen
– Jag tycker inte om sommartid, 
det är mera praktiskt med en tid 
året runt!

Anup, Siklöjevägen
– Jag tycker sommartid är bra, 
det blir tidigare till jobbet och 
barnen får mer.

Börje, Farsta
– Jag vill gärna ha sommartid 
året runt!

Robban, Rotvik
– Det är bara jobbigt, man blir 
jetlaggad.

Dan, Bergfoten
– Jag bry mig egentligen inte om 
sommartid.

Jindra, Trollbäcken
– Nej, jag vill ha fast tid, det är 
jobbigt eftersom jag jobbar tidigt 
så det blir en stor omställning för 
mig när man ändrar klockan.

?Vad tycker  
du om  

sommartid?

FOTO: JOHANNA SCHAUB

Socialdemokraterna 
har störst förtroende 
i skolfrågan
När väljarna får definiera vilket 
parti som har bästa politiken i 
den viktigaste frågan, skolan, vin-
ner Socialdemokraterna – strax 
före Moderaterna.
 Av de som anger ett bästa 
parti anger 38 procent Social-
demokraterna och 35 procent 
Moderaterna. 13 procent anser 
att Liberalerna har bästa skol-
politiken. Ser man till de som 
har valt skolan som den vikti-
gaste frågan blir dock skillnaden 
större. 41 procent anger då att 
Socialdemokraterna har bästa 
skolpolitiken medan bara 26 pro-
cent väljer Moderaterna.
 Utfallet är kanske inte helt 
oväntat men ändå ett bakslag för 
den styrande alliansen förklarar 
Martin Nilsson, politisk analytiker 
i Tyresö Nyheters redaktion:
 – Moderaterna har lagt stor 
kraft på att vinna skolfrågan och 
i början på mandatperioden såg 
det bra ut. Skolresultaten gick 
tillfälligt upp, den styrande alli-
ansen valde att blåsa faran över 
och gav i stället sparbeting på 
skolans område.
 – Då vände skolresultaten ner 
igen och Tyresö stoltserar idag 
med en plats långt ned på nedre 
halvan i Stockholmsregionen.

Skolan – valets viktigaste  
fråga i Tyresö
VAL När väljarna får säga sitt är 
skolan valets viktigaste fråga 
i Tyresö. Även äldreomsorgen 
och bostadsfrågan engagerar 
samtidigt som överraskande få 
placerar tryggheten som den vik-
tigaste frågan.

Tyresö Nyheter har låtit NOVUS 
undersöka hur väljarna ser på 
valet. 500 tyresöbor har fått svara 
på frågan om valets viktigaste 
fråga. Som klar etta kommer skol-
frågan. Nästan var tredje respon-
dent (31 procent) väljer detta 
alternativ. Lägger man därutöver 
på de som väljer svarsalternativet 
barnomsorg och förskola är det 
mer än 40 procent som pekar ut 
skolan som viktigaste lokala val-
frågan. Framförallt är det kvin-
norna och väljare som röstar på 
Liberalerna, Centern och Social-
demokraterna som tycker detta 
är valets viktigaste fråga. Är du 
man och moderat eller sverigede-
mokrat tycker du oftare att andra 
frågor är viktigare.

Bostad näst viktigt
Valets näst viktigaste fråga är 
bostadspolitiken. 19 procent 
anser att det är viktigaste frågan. 
Man skulle kunna tro att det är 
Tyresös ungdomar som priorite-
rar frågan men det är faktiskt de 
äldre som är mest engagerade i 
frågan. I föräldragenerationen 
till barnen som ska flytta ut är det 
nästan 30 procent som uppger 

frågan som valets viktigaste. Det 
är kanske inte så konstigt. Under 
2000-talet har det sålts ut lika 
många hyresrätter som det byggts 
nya samtidigt som befolkningen 
ökat. Resultatet – fler hemmabo-
ende ungdomar utan en realistisk 
väg ut i vuxenlivet.

Äldreomsorg engagerar
Att äldreomsorgen skulle enga-
gera kanske inte heller förvånar. 
Debatten om att lägga ner kom-
munens enda kommunala äldre-
boende, Björkbacken har enga-
gerat. Nu anger 16 procent av väl-
jarna detta som valets viktigaste 
fråga.

Under 2018 har debatten om 
tryggheten gått het i Sverige. I 
Tyresö anses frågan inte speciellt 

viktig. Bara 4 procent anger frå-
gan som valets viktigaste.

Inte heller miljöfrågan eller 
flykting- och invandrarpolitiken 
anses som särskilt viktiga frågor. 
Det kan vara ett tecken på de 
svårigheter som Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna kan möta 
i kommunvalet. Utanför de egna 
kärntrupperna är de få som väl-
jer dessa frågor som valets vikti-
gaste.

Valets viktigaste fråga ger 
naturligtvis inte svaret på hur det 
kommer gå i valet – men det ger 
ett svar på vilka frågor som kom-
mer diskuteras och det ger en 
indikation på att det kan gå bra 
för de partier som har starkt för-
troende i dessa frågor.

ooo

Nyboda skola är en viktig fråga i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER
Martin Nilsson, TNs politiska 
analytiker. FOTO: TN

Vilken lokal fråga i Tyresö anser du vara allra viktigast just nu?

Trollbäckens Bilvård AB firade 10 år
JUBILEUM I mars firade Troll-
bäckens Bilvård ABs 10-årsjubi-
leum. En framgångssaga i dubbel 
mening. Joey Bou, som ursprung-
ligen är libanes, kom till Sverige 
för 23 år sedan och firar nu jubi-
leum med sin välskötta firma.

Joey berättar att för tio år sedan 
hade han gått långtidsarbetslös 
i flera år efter att ha jobbat med 
bilvård i hela sitt yrkesliv. Han 
tänkte att det må bära eller brista 
”jag får starta eget”.

– I värsta fall blir det konkurs, 
men bättre att satsa på eget före-
tagande än att gå arbetslös, säger 
Joey Bou.

Det fungerade och här firar 

Joey och personalen jubileum. 
Trollbäckens Bilvård har förutom 
rekond och lackskyddsbehand-
ling i olika former även däck och 
däckhotell med plats för 100-tals 
uppsättningar. Det var tufft i bör-
jan, men gick vägen.

Firmans måtto är nöjda kun-
der vilket många vittnar om på 
deras facebooksida. Uttryck som 
”Lämnade in min bil som hunden 
dreglat och lerat ner hela baksä-
tet på under tre års tid. Hämtade 
ut den efter en invändig rekond 
och motortvätt. Bilen var som ny 
igen.”

Nu fortsätter företaget på sitt 
andra decennium.

ooo Jubileumsgrillning utanför verkstaden. FOTO: TN
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Det är nu ungefär fem månader kvar till hela Sverige 
går till val. Det är ett viktigt val på många sätt, även 
för oss tyresöbor. Vår kommun har sedan 1998 

letts av Moderaterna. I grund och botten tycker jag att 
Tyresö kommun är en bra kommun att bo i. Här finns allt 
en behöver. Det är alltid nära till naturen och vi har bra 
kommunikationer in till stan. Dessutom är Tyresö kom-
mun huvudsakligen tryggt och säkert.

Samtidigt märks det att Moderaterna har styrt i 20 år i 
Tyresö. Steg för steg har de kommunala äldreboendena 
lagts ned eller sålts ut. Det sista kommunala äldreboen-

det Björkbacken håller just nu 
på att avvecklas. Vår kommun 
är den enda i vårt län som inte 
har träffpunkter för äldre. På 
skolans område fortsätter pla-
neringen för stora skolfabriker, 
istället för mindre lokala skolor i 
varje kommundel, såsom det var 

när många av oss växte upp i kommunen på 70-, 80- och 
90-talet. Dessutom lyckas inte Moderaterna göra något åt 
den otrygghet som sprider sig i delar av kommunen. Även 
om jag älskar mitt kära Tyresö verkar inte kommunen all-
tid finnas där, när medborgare behöver hjälp. Tyresö har 
utmärkta förutsättningar, men levererar ofta medelmåt-
tigt. Kort sagt, Tyresö kan bättre!

En avgörande skillnad mellan Socialdemokraterna 
och Moderaterna i det kommande valet är att vi Socialde-
mokrater vet att politik kan göra skillnad. I vår kommun 

behövs stora trygghetssatsning-
ar. Äldre ska känna sig trygga 
att åldras och veta att det finns 
en plats på äldreboende när det 
är dags. Föräldrar ska känna sig 

trygga med att skolan är en drogfri miljö, oavsett vilken 
skola dina barn går i och kvinnor (och män) ska känna sig 
trygga på kvällarna överallt i vår kommun. Dessa problem 
kommer inte lösas av en marknad med en osynlig hand, 
utan av en handfast politik som bygger äldreboenden, ser 
till att det finns fler lärare som har tid att ställa krav i sko-
lan och införande av trygghetsvakter.

Därför är jag säker på att Tyresö kan bättre! För alla 
som tycker som jag är Socialdemokraterna alternativet. 
Som riksdagsledamot har jag varit med och röstat igenom 

den statsbudget som nu gäller i 
vårt land. Bland annat har de 
generella statsbidragen höjts 
i flera steg. Det innebär mer 
pengar till kommunerna, som är 
tänkt att användas till mer per-
sonal i skola och äldreomsorg. 
Av någon anledning verkar de 

pengarna inte komma de verksamheter till del som är vik-
tigast för Tyresö kommun. Därför behöver Tyresö styras 
av politiker som varje dag kämpar för bättre välfärd, lag 
och ordning och en snabbare integration. Tyresö behöver 
styras av socialdemokrater.
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 38-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

”Steg för steg har de 
kommunala äldre
boendena lagts ned 
eller sålts ut.”

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig-
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

”Tyresö behöver stora 
trygghetssatsningar.”

”Tyresö behöver styras 
av politiker som varje 
dag kämpar för bättre 
välfärd.”

Anita Mattsson (S):

”Alliansen planerar 
för skolfabriker”

I lokalförsörjningsplanen för 
grundskolan beräknas ett stort 
behov av nya grundskoleplatser i 
framförallt centrumområdet. Men 
även små ökningar i östra Tyresö 
och i Trollbäcken beräknas.

Lösningen som presenteras i 
lokalförsörjningsplanen är stora 
skolor med elever hela vägen från 
förskoleklass till nionde klass, så 
kallade f-9 skolor. Vilket enligt 
beräkningarna riskerar att istäl-
let skapa överskott i Östra Tyresö 
och Trollbäcken.

– Vi socialdemokrater tycker 
att det är fel väg att gå, säger Anita 
Mattsson (S), kandidat till kom-
munstyrelsens ordförande. Att 
bara inrikta sig på att bygga stora 
skolfabriker riskerar att utarma 
kommunens mindre skolor.

– Många barn och föräldrar 
föredrar mindre skolor, fortsätter 
hon. Då är det ledsamt ifall det slu-
tar med att vi bara har stora sko-
lor med runt 1 000 elever i varje, 
det finns ingen valfrihet i det.

Största medborgarintiativet
En ny skola ska snart påbörjas i 
Fornuddsparken, den blev före-
mål för det största medborga-
rinitiativet i Tyresös historia då 
många i Fornudden anser att man 
förstör Fornuddsparken.

Anita Mattsson (S), anser att  
det är en felpanering av den 
moderatledda Alliansen.

– Den skolan kommer att få 
konsekvenser för andra skolor i 
området, menar hon. Mindre sko-
lor, precis som Sofiebergskolan 

kommer att bli tvungna att läggas 
ner.

– Vi socialdemokrater tycker 
att vi istället borde utveckla våra 
mindre skolor, säger hon. Tyresö 
ska inte bli en kommun där min-
dre skolor läggs ner, utan en kom-
mun där vi har flera olika typer av 
skolor.

Slöseri med skattemedel
Den nya skolan i Fornuddsparken 
beräknas också att bli mycket 
dyrare än att bygga ut befint-
liga skolor i området. Kostnaden 
beräknas vara ungefär sex gånger 
större för den planerade skolan i 
Fornuddsparken.

– Det är inte en seriös hantering 
av skattemedel, säger Mattsson. 
När det finns billigare alternativ 
så bör man också titta på det.

– Det handlar om en hållbar 
ekonomisk situation för kommu-
nen.

ooo

Anita Mattsson vill också utveckla mindre skolor. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SKOLA Tyresö är en växande kommun och därför växer också behovet 
av kommunala lokaler. Fram till år 2030 beräknas kommunen växa 
med över 12 000 personer och prognosen räknar med att det då kom-
mer bo över 60 000 i kommunen.
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Med Mastercard blir  
det ännu bättre! 

Som medlem i PRO kan du ansöka om att uppgradera ditt 
medlemskort till PRO Mastercard. Ett betal- och kreditkort 
helt utan årsavgift – och med en kompletterande försäkring 
som ger ett extra skydd vid inköp av bland annat vitvaror, 
elektronik och resor. Hitta alla erbjudanden och ansök på 
PROmervärde.se

Effektiv ränta är 11,30 % vid betalning med 
e-faktura (14,31 % med pappersfaktura) vid en 
nyttjad kredit på 20 000 kr (2016-04-06).

ANSÖK IDAG!

PRO är inte bara en politisk kraft utan även en betydande 
kundkraft. Därför har vi kunnat förhandla fram bra 
erbjudanden och rabatter på bland annat glasögon,  
träning, bilbesiktning, kultur och resor. En lång lista som 
ständigt växer. Hitta alla dina erbjudanden och förmåner  
på PROmervärde.se

Du har ett av Sveriges  
bästa medlemskort.

Trauman från kriget
Boken är berättelsen om när han 
reste från Tyresö till Kobane mitt 
i krigets Syrien. Det är berättelsen 
om sjukgymnasten som inte bara 
fick ägna sig åt fysioterapi utan 
bygga upp sjukhus, agera läkare 
och psykiatriker.

Djupa sår
Hans egna erfarenheter som 
ensamkommande flyktingbarn 
från krig satte djupa sår i honom 
och när kriget i Syrien rasade 
väcktes traumatiska minnen till 
liv. Beslutet att lämna sin familj 
i Sverige och åka till kriget växte 
fram tills han en dag beslöt sig, 
han var helt enkelt tvungen att 
åka.

– Jag vet vad det handlar om, 
jag vet vad jag gått igenom, berät-
tar han för Tyresö Nyheter. Det 
väckte förskräckliga minnen, jag 
hade svårt att äta och sova. Jag 
satt bara och uppdaterade mig på 
när IS-terroristerna närmade sig 
Kobane.

– Deras metoder kunde man se, 
förklarar han. Avrättningar och 
tortyr, det väckte mina minnen. 
Jag tänkte inte som alla andra, alla 
andra som flydde kriget utan jag 
bestämde mig för att åka ner dit.

Kunde göra en insats
Han visste att han kunde göra en 

insats, att han kunde hjälpa män-
niskorna där nere med tanke på 
hans yrke och språkkunskaper. 
Men beslutet att åka, det behöll 
han för sig själv.

– Rädslan för att bli överta-
lad att stanna gjorde att jag inte 
kunde berätta för min familj, 
berättar han. Jag bestämde mig, 
oavsett riskerna, jag var inte rädd. 
Jag berättade för min fru och min 
dotter femton minuter innan jag 
skulle åka, min son berättade jag 
för dagen innan för han skulle 
köra mig till flygplatsen.

I Kobane hamnade han mitt i 
kriget, mitt i skottlinjen under IS 
attacker, men det var redan under 
resan in i staden som han började 
inse vad han gett sig in i.

– Vad fan har jag gett mig in på, 
nu kommer jag att dö, förklarar 
han. Så tänkte jag när jag sprang 
in staden genom en ränna mellan 
turkiska styrkor, kulorna ven och 
man såg bomberna falla över sta-
den.

Men boken handlar främst om 
de trauman som uppstår i krig och 
om det arbetet han gjorde för att 
hjälpa krigsskadade. Om hur han 
byggde upp en rehabiliteringskli-
nik och hans möten med alla de 
människor som han träffade och 
hjälpte.

ooo Dorpec Kobane på plats i Syrien. FOTO: DORPEC KOBANE

KRIG Vilka trauman bär krig med sig? Kan man föreställa sig krigets 
fasor utan att själv upplevt det? De frågorna ger tyresöbon Dorpec 
Kobane sina svar på i hans nya bok ”Kobanesyndromet”.

Inflyttning på 
Temyntan
BOSTAD I slutet av juni och bör-
jan av juli börjar inflyttningen i 
Tyresö Bostäders nya område 
Temyntan. 140 hyresrätter har 
byggts i rekordfart innanför Njup-
kärrsvägen i närheten av Kamo-
millgränd.

I första omgången sker inflytt-
ning av 70 lägenheter, som huvud-
sakligen är mindre lägenheter. 
Nästa inflyttning kommer ske 
efter sommaren. Temyntan är 
de första hyresrätter som Tyresö 
Bostäder byggt sedan Kattfoten 
invigdes 2011.

ooo

Rekryterings-
problem
BOSTAD Var femte företag i 
Stockholmsområdet anser att 
de helt misslyckats med rekry-
teringen och då just på grund av 
bostadsbristen enligt Stockholms 
Handelskammare.

– Ett av de största problemen vi 
har i Tyresö idag är den massiva 
bostadsbristen, säger Anita Mats-
son (S). Det gäller inte bara i Tyre-
sö utan hela Stockholmsregionen. 
Eller egentligen är det bristen på 
hyresrätter som är det största pro-
blemet. Som folk har råd att bo i. 
Den slår mot så många: ungdo-
mar som inte kan flytta hemifrån, 
familjer som separerar, äldre som 
vill ha ett bekvämare boende. Den 
slår också mot företag som inte 
kan rekrytera personal.

ooo
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TAL AV: 

FÖRSTA MAJ-MÖTE

Program: 

11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen 

11.15 Avmarsch mot centrum och Forelltorget 

11.30 Ankomst Forelltorget, Sång Internationalen 

11.35 Möte Forelltorget, tal och musik  

12.30 Avslutning 

Buss till demonstrationen i city avgår från Nordea
cirka klockan 12.45. 

SOCIALT Det totala resultatet 
för socialnämndens verksamhet 
till och med februari i år är ett 
underskott på 2,3 miljoner kro-
nor. Prognosen för helåret visar 
ett underskott på 24,7 miljoner 
kronor. Detta alltså när bara två 
månader har förflutit av 2018.

Vid motsvarande tid förra året 
var resultatet ett underskott på 
341 000 kronor medan det sades 
vara för tidigt att dra några slut-
satser av februariresultatet och 
därmed lägga en prognos för 
helåret 2017. Helårsresultatet för 
socialnämnden för 2017 blev ett 
underskott på 51,1 miljoner kro-
nor.

Under 2016 var resultatet 
för socialnämnden till och med 
februari ett överskott på 5,9 mil-

joner kronor och prognosen för 
helåret var – i februari 2016 – ett 
underskott på 5,4 miljoner kro-
nor. Helårsresultatet för 2016 blev 
ett underskott på 13,4 miljoner 
kronor.

Under 2015 var resultatet till 
och med februari ett underskott 
på 723 000 kronor och prognosen 
för helåret var – i februari 2015 
– ett underskott på 7,5 miljoner 
kronor. Helårsresultatet för soci-
alnämnden 2015 blev ett under-
skott på 22,9 miljoner kronor.

– Under mandatperioden är det 
alltså idag ett sammanlagt under-
skott på 89,7 miljoner kronor 
inom socialnämnden. Läggs hela 
det prognosticerade underskottet 
för 2018 till detta så hamnar det på 
drygt 112 miljoner kronor i under-
skott. Det är uppenbart att det är 
fråga om konstant kraftig under-
budgetering inom socialnämn-
den, säger Carl Johan Karlson, 
gruppledare (S) i socialnämnden.

Han är inte imponerad av de 
ledande moderaterna i social-
nämnden, varken deras förmåga 
avseende budgetstyrning eller 
ekonomisk kontroll.

– Inte heller har moderaterna 
tagit sig an och agerat beträffande 
de kraftigt ökande siffrorna under 
2017 vad gäller barnavårdsanmäl-
ningar och anmälningar gällande 
våld i nära relation, vilket är 
mycket oroande, säger Carl Johan 
Karlson (S).

ooo

Kärvt budgetläget

Carl Johan Karlson (S). FOTO: TN

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

Kommunala hemtjänsten 
får toppbetyg

HEMTJÄNST Varje år genomför 
Socialstyrelsen en granskning 
av hemtjänsten i Sveriges kom-
muner. I hemtjänstens uppgifter 
ingår bland annat omvård, led-
sagning, och matdistribution för 
äldre i hemmet.

Undersökningen går ut till alla 
äldre i hela Sverige. I enkäten 
ställs bland annat frågor om 
hälsotillstånd, bemötande från 
personal, hur kommunikationen 
med handläggare och personal 
fungerat.

Resultaten för 2017 publicera-
des nyligen och den kommunala 

hemtjänsten i Tyresö fick väldigt 
höga betyg. På frågan om vår-
dare tar hänsyn till den äldres 
egna önskemål om hur hjälp ska 
utföras fick den kommunala hem-
tjänsten höga poäng, 92 procent 
positiva svar.

Det är i jämförelse med övriga 
aktörer ett otroligt bra resultat, 
hela 17 procentenheter högre. På 
en annan fråga gällande kvalite-
ten på de utförda tjänsterna fick 
kommunen gott omdöme.

Den kommunala hemtjänsten 
visade sig också ha en större 
andel besök som sker på avta-
lad tid. Även känslan av att hem-

tjänstpersonalen har tid att utföra 
de uppgifter som behövs är hög i 
kommunens egen regi.

Personer som nyttjar den kom-
munala hemtjänsten upplever 
också oftare att de får informa-
tion om tillfälliga förändringar 
och att de blir bemötta på ett bra 
sätt.

På sista frågan om hur nöjd 
man är med hemtjänsten överlag 
svarar hela 93 procent att man är 
nöjd eller mer. Det är ett resultat 
som gör att Tyresö kommun med 
rätta ka vara stolta över den kom-
munala hemtjänsten.

ooo

Kommunal hemtjänst redo att rycka ut. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Kom och fira med oss!
Lördag 3 mars kl. 11–15
Vi bjuder på korv med bröd

Påkostad gala Kultur- och 
idrottsgalan 
Under Tyresö kommuns kultur- 
och idrottsgala 2018 korades 
följande vinnare:
Årets idrottsförening – Tyresö FF
Årets kulturförening – Tyresö Jazz 
& Blues Club
Årets ledare – Susanne Hellevik, 
Tyresö Ryttarförening
Årets unga ledare – Hanna 
Brandt, Hanvikens SK
Årets eldsjäl – Marko Ahola, 
Tyresö Judo och Ju-Jutsuklubb
Årets idrottsprestation – Tyresö 
Hanviken Hockey
Årets kulturpersonlighet – Jenny 
Puronne, fotograf
Årets insats för personer inom 
funktionshindergruppen – Ric-
hard Svennberg, Friskis och Svet-
tis Tyresö
Juryns val idrott – Tyresö hand-
boll
Juryns val kultur– Erik Linder

Tyresö kommuns kulturstipen-
dium 2018 – Hanna Westerling
Tyresö kommuns kulturstipen-
dium 2018 – Lisa Malmgren
Årets brottsförebyggande insats 
– Robert Sezkir och Juan Jose 
Torre Estay
Linda Haglunds stipendium – 
Hannah Hilding

Teater till minne 
av Sven Lionell

Johanna Schaub (S) gruppledare i kultur- och fritidsnämnden, delar ut 
rosor till ensemblen efter föreställningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Perdaniel Söderlind uppträdde på kultur- och idrottsgalan. FOTO: TN

TEATER Under mars satte Tyresö 
Teaterförening satt upp en före-
ställning till minne av Sven Lio-
nell, ett år efter hans bortgång.

– Det var en mycket underhål-
lande föreställning men med flera 
viktiga budskap som väckte frå-
gor om vart vi är på väg, Johanna 
Schaub (S).

Teaterföreningen har gjort ett 
urval från många av Svens olika 
revyer och teaterspel. Musiken är 
skriven av Elisabeth Sellergren.

I samband med föreställningen 
fanns också en minnesutställning 
i entrén till Kvarnhjulet. Där fanns 
bilder från Svens tidigare före-
ställningar och information om 
Tyresö Teaterförenings arbete.

Tyresö Teaterförening star-
tade med Tyresöspelet som sat-
tes upp första gången 1985. Ett 
musik- och teaterspel om Tyresös 
utveckling från 1600-tal till nutid.

Ett mästerverk signerad Sven 
Lionell.

ooo

EKONOMI Kultur- och idrottsga-
lan gick av stapeln den 16 mars. 
Det blev en dyr affär.

Galan kostade 210 000 kronor vil-
ket är nästan tre gånger så myck-
et som gått till kultur och fritid 
under våren 2018.

– Ja, jag tycker att det är upp-
seendeväckande att tre gånger 
så mycket pengar går till en gala 
och inte till det galan uppmärk-
sammar, säger Johanna Schaub 
gruppledare för Socialdemokra-
terna i kultur- och fritidsnämn-
den. Skattebetalarnas pengar 

ska inte gå till galor. De ska gå till 
idrott och kultur.

– Det är oansvarigt att sprätta 
pengar på event när vi ser brister 
inom till exempel lokalförsörj-
ningen för både idrotts- och kul-
turföreningar i kommunen, säger 
Johanna Schaub. Självklart ska 
man kunna fira ibland och att hylla 
de eldsjälar som finns i Tyresö är 
såklart något jag stöttar. Men det 
ska inte få kosta sådana summor 
som dessutom skulle kunnat gå 
till engagerade ungdomar och 
mer utåtriktad verksamhet.

ooo
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– Då förstod jag att politiken 
påverkar min direkta vardag. Som 
barn tror man att ens föräldrar 
styr världen, men det här var ju 
något annat, säger Johanna.

Musikintresset löper som 
en röd tråd i Johannas liv. Från 
Nybodas musikklasser och Tyre-
sö vokalensemble till kör- och 
samhällslinjen på Kungsholmens 
gymnasium, och senast gymna-
siets kammarkör. Just nu är musi-
ken på paus. Sen i början av mars 
arbetar Johanna som politisk 
sekreterare för Socialdemokra-
terna i Tyresö.

Hon minns hur intresset för 
jämställdhetsfrågor väcktes till 
liv under sin gymnasietid.

Jämställdhet ligger högt
I valrörelsen 2014 spelade jäm-
ställdhetsfrågorna en stor roll, 
bland annat med Feministiskt Ini-
tiativ som pådrivare. Debatterna 
påverkade Johanna och intresset 
för politik växte sig allt starkare.

– Det var sån tydlig skillnad 
mellan grupperna av tjejer och 
killar.

En kompis tog med Johanna 
till ett SSU-möte. Efter hand lan-
dade hon i SSU Tyresö där hon 
så småningom tog över ordföran-
deskapet. Föreningen har nu en 
fungerande verksamhet.

– Eftersom vi som är aktiva 
antingen går eller precis har gått 
i skolan så står såklart skolfrå-
gor högt på dagordningen, säger 
Johanna.

Mer resurser i skolan, till exem-
pel i form av specialpedagoger 
och fungerande system för digita-
lisering, är något SSU Tyresö vill 
se.

Men även frågan om hyres-
rätter för unga är en prioriterad 
fråga.

– Idag står 30 000 personer i 
Tyresö i bostadskö. Det är inte 
rimligt om man vill behålla kom-
mande generationer och inte 
tvinga bort dem, säger Johanna.

Nummer fem på listan
I höstens val står Johanna som 
nummer fem på Socialdemo-
kraternas valsedel i Tyresö. Det 

innebär att hon kommer att sitta 
i fullmäktige, kommunens högsta 
beslutande organ. Jämställdhet, 
skolfrågor, rätten till hyresrätter 
för ungdomar, är Johannas hjär-
tefrågor.

– Kommunens största utma-
ning är att det inte finns tillräck-
ligt med resurser för invånarna, 
menar Johanna. Det finns för 
få förskoleplatser, för få äldre-
vårdsplatser och för få vårdcen-
tralsplatser. Vi måste vända den 
utvecklingen. Med engagemanget 
i kultur- och fritidsnämnden ser 
jag också att det är stor brist på 
idrottshallar och fotbollsplaner 
i kommunen, även lokaler som 
lämpar sig för kulturutövning är 

det stor brist på. Föreningarna får 
inte plats.

Ok, om du fick 20 miljoner extra 
för att satsa på något i Tyresö, 
vad skulle du satsa på då?
– Fler äldrevårdsplatser och 
absolut mindre barngrupper på 
förskolorna!

– Mindre barngrupper är något 
som de styrande moderaterna 
lovat sedan länge. Men faktum 
är att barngruppernas storlek har 
ökat i Tyresös kommunala för-
skolor under moderaternas styre, 
berättar Johanna.

– Många föräldrar är väldigt 
oroliga för den utvecklingen och 
jag blir så trött på att man inte 

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

Johanna brinner för jämställdhet, skolfrågor och rätten till hyresrätter för ungdomar. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Johanna Schaub. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

”Hellre småskaliga skolor  
än skolfabriker”
PORTRÄTT Johanna Schaub gick i femman hon blev medveten om hur 
politik påverkar människors liv. Som elev i Nyboda skolas musikklas-
ser drabbades hon av hotet om nedläggning. I åttan var det dags igen. 
Då stod skolan inför en omorganisation som bland annat ledde till 
oönskade personalförändringar.

Jag blir så trött på att man 
inte lyssnar på kommunens 
invånare.

Det är inte rimligt att det står  
30 000 personer i bostadskö i Tyresö.

Kommunens 
största 
utmaning är 
att det inte 
finns till-
räckligt med 
resurser för 
invånarna.

Snabbfakta
Namn: Johanna Schaub
Aktuell som: Kandiderar till Socialdemokraterna i 
valet den 9 september. Idag är hon gruppledare i Kul-
tur- och fritidsnämnden
Ålder: Fyller 20 år den 27 april
Bor: I Trollbäcken, uppvuxen i Fårdala
Familj: Mamma, pappa, lillebror
Sysselsättning: Politisk sekreterare för Socialdemo-
kraterna i Tyresö
Jag själv med 3 ord: Envis, lojal och ansvarstagande
Det här visste ni inte: Sjungit i kör till Andrea Boc-
celli i Globen 2017
Favoritställe i Tyresö: Promenaden från Fårdala 
skola till Alby och Ahlstorp
Favoritapp på mobilen: Snapchat

lyssnar på kommunens invånare.
Även inom grundskolan är 

småskalighet att föredra, tycker 
Johanna.

– Jag ser hellre småskaliga sko-
lor istället för skolfabriker som 
den som planeras i Fornuddspar-
ken.

Har arbetat som simlärare
Efter studenten har Johanna hun-
nit med att arbeta som simlärare, 
både i Tyresö, på Tynningö utan-
för Vaxholm och i Thailand.

– Där gjorde jag flera saker 
som jag aldrig skulle tänka mig 
att göra hemma i Sverige, det 
låter klyschigt men jag ville gå 
utanför min box. Jag åkte bland 
annat zipline och flög parasailing. 
På fritiden här hemma så lagar jag 
gärna mat och går i Alby.

Det inte ovanligt att tyresöbarn 
som känner igen henne från sim-
skolan kommer fram och säger 
hej.

– Det är jätteroligt, skrattar 
Johanna.

ooo
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Förhoppningsvis skiner solen idag, gräset har sträckt på sig 
och den första maskrosen bildat en dunboll. När jag skriver 
är det fortfarande snö, kallt och mycket isigt på Tyresös 

gator. Jag vill ändå tro att våren är på väg. Det finns en lyster i 
ljuset som förvarnar om att det är dags för solglasögonen.

Snart vet jag om bina har klarat övervintringen, i skrivande 
stund håller jag både andan och bägge tummarna, sen glömmer 
jag vintern för våren kvillrar i en, som Astrid Lindgren brukade 
uttrycka sig.

Vårljuset är obarmhärtigt, fönstren är otvättade, bilen likaså. 
Nu syns dammet som letat sig in i skrymslen och vrår. Vårstäd-
ning! Med all snön i vårt avlånga land lär det bli en brusande vår-
flod, som bör fylla på förra årets låga grundvatten.

Jag brukar ta mig en tur ner till Nyfors under vårvintern och 
titta på strömstaren, gärna i sällskap med något av barnbarnen. 
Vi håller varandra hårt i handen på bron över forsen och ser för-
undrade på den lilla fågeln som så oförskräckt dyker i det kalla 
vattnet. Hur kan den vara så orädd, djärv och fryser den inte?

En annan favorit plats är Naturum i Tyresta. Även där ska man 
helst ha ett barn i handen. Vem törs sticka in handen i björnens 
käft? Och kommer det stora stenblocket att falla ner eller inte 
när vi passerar?

April är tiden då gatukontoret börjar samla upp all sand från 
trottoarer, cykelbanor och gator. Hunden gläds åt det. Det grova, 
saltblandade sandkrosset svider i tassarna och hon försöker hela 
tiden hitta den sista smala snöremsan för promenaderna.

Den här tiden kan man även försöka hålla koll på alla nybyg-
gen, en våning till på närmaste flerbostadshus, kranarna svänger 
ivrigt och signalerar till oss fotgängare att nu växer Tyresö.

När snön smälter kommer det fram oväntade saker i drivorna, 
en mössa, en navkapsel, vovven hittar allt möjligt som kanske 
är ätbart. Det är dags att reflektera lite över talesättet ”Vad som 
göms i snö kommer upp i tö”.

Vårljuset och dagsmejan avslöjar även konsekvenserna av 
ogenomtänkta beslut, borttagna 
busshållplatser, nerlagda äldrebo-
enden, stora barngrupper på dagis, 
kortsiktiga sparkrav, landstingets 
upphandlingar på Nya Karolinska, 
nermonterad välfärd, listan blir 
oändligt lång!

Vi radiomakare har börjat gå ut 
i centrum lite mer regelbundet och göra barometrar om vad ni 
kommuninnevånare tycker i olika frågor. Vi tycker det är stimu-
lerande och roligt att möta er. Fler möten och fler program och 
programidéer. Jag kommer att diskutera med både kommunens 
parkansvariga och slottsträdgårdsmästaren. Det är viktigt hur 
det ser ut runt omkring i närmiljön. Det finns faktiskt forskning 
om att sjuka människors tillfrisknande går väldigt mycket fortare 
om de har vacker natur att titta på.

Ut med er alla tyresöbor, så håller ni er friska och mår bra. 
Ladda batterierna längs våra promenadvägar, hämta kartor i ser-
vicecentret, ta fram cykeln igen, gå med i stavgångsgrupp eller 
sätt dig i en solig glänta en stund. Ta en gofika ute på Notholmen, 
nu är det vår.

ooo

TN-doktorn:
Snart vet jag om bina  
har klarat övervintringen 

”Ut med er alla 
tyresöbor, så håller 
ni er friska och 
mår bra.”

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 45-årig tradition i kommunen

Den ideella lokaltidningen
Tyresö Nyheter söker nya utdelare!

Vill du bli en i teamet som delar ut tidningen  
i sitt område – och samtidigt få lite motion?

Kontakta: Christoffer på redaktion@tyresonyheter.nu eller 070-752 22 75
eller Lennart på lennart.jonssonbror@gmail.com eller 070-530 27 08

KULTUR

BOK ”Hasse Gynge MINNS” 
är titeln på en bok som Hasse 
Gynge gav ut för över ett år 
sedan där han berättar om sitt 
långa och händelserika liv.

 
Hasse Gynge är en av Tyresös 
mest framgångsrika företagare 
och byggde tidigt upp en egen 
brädgård som sedan växte till ett 
stort byggvaruhus – Trollbäckens 
Trä (numera Bygma).

I ett aktuellt program på Tyre-
söradion berättar Hasse om sin 
uppväxt i Trollbäcken, om hur 

han hellre körde timmer med häst 
än gick i skolan och hur det kom-
mer sig att han har så många fina 
gamla bilar.

Han är och har varit en av Han-
vikens SK:s största sponsorer 
som bland annat coachade Linda 
Haglund. Hans familj flyttade 
till Trollbäcken redan 1932 och 
Hasse kan det mesta om Troll-
bäckens historia.

Han intervjuas på Radio Tyresö 
av programmakare Gunnel Agrell 
Lundgren.

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.

Hasse Gynge MINNS

Hasse Gynge är aktuell i Tyresöradion. FOTO: GUNNEL AGRELL LUNDGREN

Hasses bok ”Hasse Gynge 
MINNS” som Hasse har ett lager 
av. Det är bara att ringa honom!

Hasses visdomsord:
Om man vill undvika oro;
Lev!!!
Tänk inte på framtiden.
Lev från morgon till kväll!!!Hasse och hans pärla. FOTO: GUNNEL AGRELL LUNDGREN
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Mathias Tegnér invald i 
Stockholmsidrottens styrelse
LEDAMOT Mathias Tegnér har 
varit en aktiv idrottsutövare 
sedan unga år och han har spe-
lat ishockey, fotboll, innebandy 
och bordtennis. Hjärtat ligger 
hos ishockeyn och sedan han 
själv slutade spela har han varit 
domare. Men nu tar Mathias Teg-
nér plats Stockholmsidrottens 
styrelse.

Stockholmsidrotten är idrottsför-
eningarnas samlade stödorgani-
sation i Stockholmsdistriktet. De 
jobbar för att leda utvecklingen, 
företräda, stödja, utbilda och 
bilda idrotten. Mathias Tegnér har 
sedan 2015 varit ledamot i Stock-
holms ishockeyförbunds styrelse 
och nu breddar han sitt uppdrag 
för att utveckla idrotten i hela 
Stockholms län.

Fortfarande aktiv
Mathias Tegnérs idrottande hand-
lar inte enbart om styrelsearbete 
utan han är fortfarande aktiv 
ishockeydomare och som spelare 
inom Korpen i Tyresö. När Tyresö 
Nyheter frågor om han har någon 
nytta av domaregenskaperna, 
kommer svaret snabbt.

– Absolut. Jag lär mig även 
mycket om mig själv, ledarskapet 
och hur man hanterar svåra situa-
tioner och hitta vägar framåt som 
de flesta accepterar. Det är kon-
fliktlösning i praktiken och beslut 
som jag måste fatta på hundrade-
lar

Brett engagemang
Engagemanget inom idrottsrörel-
sen kommer från flera utgångs-
punkter.

– Först och främst är idrotten 
extremt viktigt för folkhälsan och 
hela samhället. Jag brinner för att 
både barn och vuxna ska ha bra 

möjligheter och villkor att idrotta. 
Vi behöver på ett enkelt sätt göra 
olika idrotter lättillgängliga och 
då handlar det om tillgång till 
anläggningar men också att fler 
ska ha råd att utöva sin drömi-
drott, säger Mathias Tegnér.

Mathias har i flera år varit aktiv 
inom Stockholms ishockeyför-
bund. I den egenskapen driver 
han på för att hela Stockholmsre-
gionen ska få fler ishallar.

– Det saknas ishallar i hela 
länet, men framförallt i Stock-
holms stad råder akut brist, vilket 
påverkar all verksamhet negativt, 
säger Mathias Tegner och fortsät-
ter. Utöver anläggningar arbetar 
vi med att göra ishockeyn mer 
tillgänglig för alla. Vi vill att fler 
tjejer börjar spela ishockey och 
vi vill att de killar och tjejer som 
börjar spela ska fortsätta längre.

Vill få fler att fortsätta
Ett recept för att få fler att spela 
längre upp i åldrarna är att för-
söka minska tävlingshetsen, 
minska antalet spelare som byter 
förening i unga år. Dessutom job-
bar Stockholms Ishockeyförbund 
med att hålla nere kostnaderna 
för att spela ishockey. Så att fler 
har råd att fortsätta med sporten.

Vad kan du bidra med inom 
Stockholms Idrottsförbund?
– Förutom en gedigen idrottsbak-
grund har jag andra viktiga erfa-
renheter, jag har både arbetat i 
näringslivet som ekonom på Hen-
nes & Mauritz och är sedan 2014 
riksdagsledamot, säger Mathias 
Tegner. Jag tror att dessa erfa-
renheter är viktiga i arbetet för 
Stockholmsidrotten.

ooo

Mathias Tegnérs är fortfarande aktiv som ishockeydomare. FOTO: STEFAN REINERDAHL

Seger för TFF
FOTBOLL Det blev en knapp men 
rättvis seger för Tyresö FFs her-
rar, när man på lördagen spelade 
mot Spårvägens GoIF. 3–1 blev 
slutresultatet efter mål av Lukas 
Brikell, Kevin Salomonsson och 
Jesper Falk. Det avslutande målet 
var snudd på episkt med snyggt 
förarbete innan bollen hamnade 
hos Falk ute vid sidlinjen. Falk 
slog på ett mäktigt skott i målvak-
tens bortre kryss.

ooo

HSK vann rättvist
FOTBOLL Hanvikens SK vann 
även de sitt genrep. Förra säsong-
en spelade både Älta och HSK 
i trean. Grannarna från Nacka 
hängde kvar medan HSK laddar 
om haubitsen i Division 4. Detta 
spelade mindre roll då lagen möt-
tes på lördagen. HSK vann med 
2–0 båda målen inprickade av 
Joakim Kuppari i andra halvlek. 
Matchen i matchen mellan brö-
derna David och Adam Quist, 
vanns således av David, vilket vi 
på TN verkligen gläds åt.

ooo

Medeltiden

DÅTID Medeltidsdagarna i Tyresö 
har blivit en tradition. Platsen 
för medeltidsdagarna heter Lilla 
Tyresö och ligger nära Tyresö 
slott och kyrka. I år äger dagarna 
rum den 19 till 20 maj.

ooo

Attefallsåtgärder
Slaggvägen 12 nybyggnad av komplementbyggnad
Rödhakevägen 7 tillbyggnad av enbostadshus
Bromsvägen 6 tillbyggnad av enbostadshus

Bygglov
Öringhamnsvägen 54 nybyggnad av enbostadshus och kom-

plementbyggnad samt rivningslov för 
rivning av befintlig byggnad

Rödingevägen 9 tillbyggnad av enbostadshus
Vid korsningen Tyresövägen/Åvägen tillfällig åtgärd för bode-

tablering
Kyrkvägen 7 skylt
Ekängsgränd 1 utvändig ändring av flerbostadshus
Flåhackebacken 58 tillbyggnad med skärmtak och utvändig ändring av enbostadshus
Kringelkroken 20–22 Marklov för schaktning/fyllning av tomtmark
Näsbyvägen 17 G nybyggnad av tvåbostadshus (två lägenheter), stödmurar och marklov
Bollmoravägen 100 utvändig ändring av flerbostadshus.
Radiovägen 28 ändrad användning och utvändig ändring av industribyggnad
Näsbyvägen 17 E nybyggnad av tvåbostadshus (två lägenheter), stödmurar och marklov
Näsbyvägen 17 D nybyggnad av tvåbostadshus (två lägenheter), stödmurar och marklov
Näsbyvägen 17 F nybyggnad av tvåbostadshus (två lägenheter), stödmurar och marklov

Grenvägen 13 B nybyggnad av enbostadshus

Fornstigen 5 tillbyggnad av enbostadshus

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mathias Tegnér. FOTO: EMILIA TÖYRÄ
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Dags igen att lösa Tyresöradions och Tyresö Nyheters Musikkryss. Du 
hittar programmet på tyresoradion.se. Musiken är välkända melodier 
från visor och pop till jazz och klassiskt. Trisslotter går att vinna om du 
skickar in rätt svar. Kryssrutan finns också på Tyresöradions hemsida, 
där du också kan fylla i ditt svar digitalt och skicka in det direkt. Gör 
det så att vi har det senast måndagen den 30 april som är valborgsmäs-
soafton. Krysskonstruktör är Björn Malmberg som också tar emot din 
lösning på adressen Gudöterrassen 964, 135 53 Tyresö. Lycka till!

M
usikkryss 2–2018

Bitter förlust i Skara

Tyresös målspruta Olivia Svalstedt togs om hand av Caroln Friberg och Carolina Järlstam. FOTO: CLAUS MEYER

Tyresö bordtennis 
klara för division 2

Laget från vänster: Jonas Ahlgren, Charlie Sjöblom (spelande lagledare), 
Maxime Rod, Johan Borg, Marc Applegate och Fredrik Andersson. 
 FOTO: TBTK.SE

PINGIS Lördagen den 7 april 
kvalificerade sig Tyresö BTKs 
A-lag till division 2 i de nationella 
serierna.

TBTK avslutade säsongen väldigt 
starkt. Efter ett spännande kval-
spel slog Tyresö ut Back BTK och 
Boo KFUM. Laget har bara spelat 
tillsammans i ett par säsonger 
men ser nu fram emot att fortsät-
ta kämpa tillsammans till hösten i 
den högre serien.

– Vi är jättestolta över lagets 

framgångar. Det betyder mycket 
att spelarna nu får skörda fram-
gången av allt slit de har lagt ner, 
säger Sara Dahlstedt, ordförande 
i TBTK.

Bordtennis har långa anor i 
Tyresö och klubben har en omfat-
tande barn- och ungdomsidrott 
i Skrubbahallen och Bollmora-
hallen. Majoriteten av spelarna i 
A-laget har varit aktiva i klubben 
ända sedan de var barn och flera 
är också tränare på olika nivåer.

oooNär Sara Odden laddar för skott, 
med sina armar, två och en halv-
meter bakom sin egen kropp och 
snärtar upp ytterligare två snygga 
mål fram till 4–1. Då känns hand-
boll som den enklaste sporten i 
världen och ett elitserielag från 
Mellansverige som det enklaste 
motstånd. 

Det som började som en lekfull 
och kul match med Tyresöögon 
sett slutade i bitter frustration. 
Tyresö hade greppet om händel-
serna och en målvakt som inledde 
med att klistra Skaras första straff 
minuten senare så tog Evelina 
Eriksson ett friläge och satte lik-
som ribban. Tyvärr så hade inte 
hennes lagkamrater en lika bra 
dag som hon hade.

Hårt försvar
Tyresö hade en fyramålsledning 
efter 20 minuter, men då började 
Skara att spela allt hårdare i för-
svaret. Ja, nu talar vi om riktigt 
hårt spel. Tänk Sovjet–Ungern i 
OS 1956. Tyresö vek inte ner sig 
men båda lagen tvingade varan-
dra att ta svåra och dåliga avslut. 
Det tuffa spelet gangnade nog 
hemmalaget mer än gästerna. 

Sakta men säkert närmade sig 
Skara i målprotokollet. Magra 8–7 
i paus, vittnar om en en match 
med många mindre bra avslut och 
två mycket bra målvakter. Helen 
Van Beuren i Skaras mål var utan 
tvekan matchens stjärna.

Läge för time out
Tyresö gjorde ett litet ryck i bör-
jan på andra och gick fram till led-
ning 11–8 med tjugo minuter kvar 
att spela.

Där någonstans började saker 
och ting gå väldigt snett. Fem 
minuter senare så har Skara kom-
mit ikapp för första gången sedan 
matchen startade. När Västgötar-
na bara någon minut senare tar 
ledningen så tar Thomas Hedlund 
time out.

Därefter följer ett antal indivi-
duella misstag som gör att Tyresö 
inte orkar hålla jämna steg med 
Skara. Först bränner Olivia Sval-
stedt en straff. Den efterföljande 
kontringen räddas av Evelina 
Eriksson som sätter igång spelet 
på Sara Odden som blir avblåst 
för stegfel. Även denna gång räd-
dar Eriksson och nu kvitterar 
Svalstedt till 12–12.

Två fina räddningar. En bort-
kastad straff. Ett bortslarvat 
anfall. Det som normalt sett skul-
le ha inneburit två mål upp inne-
bar istället en krystad kvittering. 
Och nu kom Skara på bred front. 
Anförda av merparten av de 927 
åskådarna på läktaren så plund-
rade man gång på gång Tyresös 
försvar och stänkte in fem raka 
mål. Matchen slutade 17–15 till 
hemmalaget.

– Vi gör en jättebra första halv-
lek och vi startar den andra bra. 
Det är ett maffigt tryck från publi-
ken matchen igenom men jag tror 
inte det ät där det ligger. Saker 
och ting går i stå offensivt.

– Kanske kom vi igenom för 
enkelt i början. När de började 
spela tufft så föll vi hårt, rakt på 
dem.

Du klistrade en straff?
– Ja den hade jag läst in mig på, 
men resten gick in verkade det 
som.

Nya friska tag
Nu blir det alltså till att åka hem, 
slicka såren och tagga till inför ons-
dagens tredje och direkt avgörande 
match. I vanlig ordning så anord-
nas det transport för supportrar 
som vill åka med. Det går bra att 
boka in sig via klubbens hemsida.
Niklas Wennergren

HANDBOLL När Johanna Hellgren iskallt kastar in bollen till Vilma 
Matthijs på linjen, som vräker sig in i straffområdet och kastar in 
2–0-bollen efter fyra minuter så såg alla hur enkelt handboll kan vara. 
I en perfekt värld alltså.

Evelina Eriksson limmar en straff 
mot Skara. FOTO: CLAUS MEYER

Inledningsvis var allt frid och fröjd. Nästan så att Sara Odden och Olivia 
”Svalen” Svalstedt kunde flyga. FOTO: CLAUS MEYER

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu
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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
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

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

VÅRPROMENADER
Varje onsdag till den 23/5. Info & 
anmälan: Ebba Berglund, ebba@filu-
ren.com, 073-965 43 65. Start vid 
Gudö bro och runt Långsjön i 2,5 tim. 
Ta med fika. Arr: STF Södertörn.

MINIBIO
Fredagar kl 15–16 på biblioteken 
i Tyresö centrum, Trollbäcken och 
Strand. Film för små barn 2–6 år. 
Ingen anmälan eller avgift.  
Arr: Tyresö kommun.

KLÄDBYTARDAG
14/4, 13–15. Förnya garderoben: 
Lämna in max 5 hela och rena plagg 
– dam, herr, barn och välj ut 5 nya 
plagg. Inlämning från kl 12. Kontakt: 
AnnJeanette 0709-80 67 63. Plats: 
Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B.  
Arr: Naturskyddsföreningen.

JAZZCAFÉ
18/4, 13.30–15.30. Dansa och lyss-
na till gammal jazz från förr. Kvarnhju-
let, sal Nyfors, Entré: 60 kr inkl kaffe 
o kaka. CD utlottas på biljetten.  
Arr: Tyresö Jazzband & ABF

TRÄDGÅRDSFÖREDRAG
18/4 kl 19–21 i Kvarhjulet, Pluggvä-
gen 6B. Om att beskära prydnads-
buskar och träd. Lars Engström, 
landskapsingenjör från Uppsala, 
visar bilder och berättar. Avgift 90 kr 
inkl fika. Anmälan till 0733-225 449 
Arr: Tyresö Trädgårdssällskap

DRAGSPELSJAZZ
3/5 kl 19.30. Med Pierre Eriksson 
trio. Kvarnhjulet. Biljetter vid entrén 
150 kr/120 kr, under 30 år gratis. 
Förband kl 18.45, Marcus Wärnheim 
trio. Möjlighet till förtäring.  
Arr: Tyresö Jazzclubb.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Hur bor vi i 
Tyresö?

Är tyresöborna nöjda med sina bostäder? 
Vill de flytta? Har man börjat bospara till 
barnen? Det var några av frågorna som Gun-
nel Agrell Lundgren, Niklas Wennergren och 
Ann Sandin-Lindgren ställde när de gick ut i 
Tyresö centrum och ställde frågor om boendet 
i serien Tyresöbarometern.

Tyresös parker 
och grönytor

Miljön omkring dig är viktig. I det här program-
met träffar vi Esther Östlin som är arbetsle-
dare för kommunens parkenhet. Det härliga 
gäng som ser till att papperskorgarna töms, 
planteringarna blir vackra och ogräsfria samt 
rondellerna spektakulära. Programmakare: 
Lena Hjelmérus

Nu är det de 
äldres tur!

Tillsammans med oppositionsrådet Anita 
Matsson beskriver PRO:s ordförande Christi-
na Tallberg vilka frågor Sveriges pensionärer 
tycker är viktigast i landet och i kommunen. 
Att pensionerna måste höjas och att trygghe-
ten för de äldre måste bli bättre. Programle-
dare för Radio S: Ann Sandin-Lindgren.

Hur tar man sig 
ur mobbing?

Den unga och förtjusande sångaren och gitar-
risten Emma Larsen gästar studion och berät-
tar om sin uppväxt i Krusboda och Granängs-
ringen. Om hur man tar sig ur mobbing och 
istället lär sig spela gitarr. Hur man får Lena 
Endre och Timbuktu att ställa upp i sin musik-
video och varför man gör just en video inför 
OS i Sotji. Programledare: Niklas Wennergren.

Rädda Barnens 
ungdomsrapport

Annika Nilsson från organisationen Rädda Bar-
nen ger oss en inblick i deras nya rapport Barns 
rättigheter i Tyresö – hur är läget? Det handlar 
om hur barn och ungdomar upplever vår kom-
mun men också det verkliga utfallet när det till 
exempel gäller hur många ungdomar som kla-
rar skolans kunskapskrav. Reporter Leif Bratt.

Odla med TTS  
– våren är här!

Nu börjar trädgårdsprogrammen och först ut 
är Tyresö Trädgårdssällskaps nya ordförande 
Riitta Johansson som tillsammans med Lena 
Hjelmérus presenterar TTS:s alla aktiviteter.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

När brandkåren gör hembesök
Hur skulle du själv reagera om 
två brandmän knackar på dörren? 
Som det ska visa sig blir de flesta 
glada när brandmännen Henrik 
och Filip från Räddningstjänsten 
i Tyresö gör hembesök en solig 
söndag i mars för att prata om 
brandskydd och testa brandvar-
naren.

Tyresöradions Jerker Petters-
son följer med i det tionde avsnit-
tet i serien Blåljus Tyresö.
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Kryss nr 2  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
1 maj 2018 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2018”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2018
1:a: Ebba Berglund, Lyckogången.
2–5: Ann-Mari Karner, Borevägen.
Solweig Palbring, Långsjövägen.
Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.

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 2” 
och skicka senast 
den 1 maj 2018 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Bertil!
Förra bild gåtan föreställde 
taket ovanför Träffpunk-
ten i Tyresö centrum, 
vilket Bertil Sundmark på 
Forellvägen mycket riktigt 
skickade in.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2018.

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Gammelström. 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 Gammelström 
lördagen den 7 april 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto FOTO: TYRESÖ NYHETER
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– säker och  
bekväm förvaring!

Checka in på vårt
Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
Lördagsöppet 10–14 i april.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

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

• Lämnar du in  
din bil hos oss 
för reparation så 
släcker vi tvåan 
åt dig – enkelt 
och smidigt.

Däck och bilverkstad

Däck-
 hotell

TYRESÖ RUNT

Avgiftsfri konfirmation
KYRKA Inför kyrkovalet 17 
september 2017 hade Socialde-
mokraterna i Tyresö sju vallöften 
som man ville prioritera de kom-
mande åren. Ett av vallöftena 
var att konfirmationen ska vara 
avgiftsfri.

– Vi har här i Tyresö de senaste 
åren haft mellan 120 och 140 unga 
som har deltagit i konfirmations-
verksamheten och som också 
hösten 2017 kunde välja mellan 
fyra olika alternativ när det gäller 
verksamheten, konstaterar kyrko-
rådets ordförande Iréne Pierazzi.

– Två av dessa har ett inslag med 
en veckas konfirmandläger i svens-
ka fjällen, antingen på sommaren 
eller vintern. Den tredje varian-
ten innehåller bland annat ett tio 
dagars sommarläger i Östergöt-
lands skärgård och den fjärde kall-
las ”Borta bra men hemma bäst”. 
Det betyder att den gruppen har 
sin konfirmandverksamhet helt 
och hållet på hemmaplan i Tyresö.

Vallöftet infrias
– Vi håller vad vi lovar, understry-
ker Iréne Pierazzi. I vårt konfir-
mandarbete har vi en unik möj-
lighet att nå våra ungdomar. Det 
betyder att sedan årsskiftet är 
alla avgifter som rör konfirmatio-
nen avskaffade. Alla som vill ska 
kunna delta i verksamheten och 
ha en möjlighet att konfirmeras i 
Tyresö församling.

ooo Sedan årsskiftet är konfirmationen avgiftsfri i Tyresö. FOTO: TN

Utredning för 
MTB-bana tillsätts

CYKEL I Tyresöinitiativet där 
invånarna i Tyresö kan föreslå 
åtgärder i kommunen direkt till 
Tyresös politiker har Max Ahston 
lämnat ett förslag där han vill 
se anläggning och skyltning av 
Mountainbikestigar.

Banor med olika svårighetsgrader 
som passar både nybörjare och 
mer avancerade cyklister före-
slås. Skyltning av stigar skulle 
göra det enklare att veta på vilka 
stigar det är lämpligt att cykla. 
Mountainbikecykling är en sport 
som växer i Sverige och i kom-
munen.

Förslaget har i Tyresöinitiati-
vet fått 139 röster och kommen-
tarer som ”vore fantastiskt” och 

”superförslag” och mountainbike-
cykling omnämns också som ”den 
nya folksporten”. Kommunen 
kommer att utreda möjligheterna 
till att anlägga en mountainbike-
bana samt att tydliggöra var stig-
cykling kan ske.

– Jag ser positivt på att man 
utreder förslaget, säger Johanna 
Schaub, gruppledare för Social-
demokraterna i kultur- och fri-
tidsnämnden. Det är viktigt att 
vi utvecklar möjligheter för flera 
olika typer av sporter i vår kom-
mun.

– Att förslaget dessutom har 
fått så stor respons tyder på att 
det finns ett stort intresse för den 
här typen av verksamhet.

ooo

Snart går det kanske att styra åt skogen vid Barnsjön. FOTO: TN
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