Alla har ett ansvar
n Var och en har ett ansvar för demokratin. Ett ansvar som kan

tas i söndagens val. Demokratin varar inte för evigt om den inte
vårdas. De fria val vi tar för givet i Sverige och som saknas i
många länder, kräver ett deltagande för att fungera. Det är inte
okay att strunta i valet. Ledare, sid 2

”Jag är här
för att stödja
barnen, de
tyckerdet är
en viktig dag.”

Therese Hög, sid 5

Det handlar om välfärden
n Ta tillbaka kontrollen över välfärden, bryt segregationen och

skapa fler jobb genom att leda klimatomställningen. Socialdemo
kraternas fokus i detta val är tydligt och står i bjärt kontrast till
högeralternativet som vill fortsätta privatiseringar och fortsätta
försämra tryggheten. Debatt, sid 4
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Tyresöborna
väljer rödgrönt
n I en undersökning NOVUS
genomfört på uppdrag av
Tyresö Nyheter stöder de fles
ta ett rödgrönt styre. Sid 3

Prideparad på
skolan
n Stämningen var hög när
Sofiebergsskolans paradera
de i regnbågens färger. Sid 5

Tyresö först
n Tyresö ska bli en klimat
neutral kommun. För nå dit
behövs förändring. Sid 5

Certifierad
utbildning
n Vård- och omsorgsutbild

ningen på C3L, kommunens
vuxenutbildning har fått en
kvalitetsstämpel genom att
man klarat föreningen Vårdoch omsorgscollage hårde
krav. Sid 6

Festival i centrum
n I lördags genomfördes
Tyresöfestivalen i Stadspar
ken. Efter två års uppehåll
på grund av pandemin kunde
ett 60-tal föreningar visa upp
sina verksamheter. Sid 7

Spännande
fotbollshöst
Maxi framför sitt pågående arbete med motiv från Italien.

FOTO: MIA LINDSTRÖM

Ung och redan etablerad
n Maximilian Svensson är trots sin

ungdom ingen okänd konstnär. Han
har visat upp sin akvarellkonst
både i teve och i olika tidningar.
– Målandet började som ett ”safe
space”, berättar Maxi, som ett
säkert ställe att befinna sig på när

skolan inte var en trygg plats. Han
ville vara hemma.
Skolan är fortfarande en utmaning på flera sätt. Maxi går på estetiska programmet där han varje
termin måste bevisa att han kan
blanda färger och hantera penseln.

– Det finns liksom inte utrymme
för enskilda anpassningar och det
blir därför dåligt med utmaningar.
Flertalet lärare känner faktiskt
inte till Maxis etablerade konstnärskap, trots att han redan har flera
stora utställningar bakom sig. Sid 8

n Tyresölagen i fotboll har lite
olika lägen inför höstsäsong
ens spel. Oavsett vilket lag
som man har i hjärtat kom
mer säsongen att bli spän
ningsfylld. Sid 9

Konst i Tyresö:
grind

Sid 2

NÖDROP FÖR UKRAINA
Ge en gåva
som räddar liv.

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut!
Behoven är stora och fortsätter att öka.
Våra lokala partner finns på plats och stöttar
befolkningen. Humanitära insatser pågår och
fler förbereds. Din gåva behövs!

SWISHA TILL

900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act
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I söndagens val ställs stabilitet, mot minskade klyftor och för ökad jämlikhet
där alla ska vara med och där alla har en plats mot en blåbrun politik som
leder till ökad splittring och där SD låtsas som att klimathotet inte existerar.
I Tyresö kan, om det går illa, Socialdemokraternas sanering av ekonomin
och stora satsningar på välfärden bytas mot stor osäkerhet.

Demokrati kan
inte tas för givet
S

öndagen den 11 september är det val. Det
är en högtidsdag då vi genom vår röstse
del får möjlighet att vara med och påverka
Sveriges framtid. Detta val är verkligen ett ödes
val, både avseende demokratin och klimatet.
Med ett ryskt invasionskrig i Ukraina och beho
vet av konkreta åtgärder för att rädda klimatet
är utmaningarna väldiga.
Antingen får Magdalena Andersson fortsatt
förtroende att leda Sverige eller så kommer
Moderaterna att bilda regering med stöd av
Sverigedemokraterna. Stabilitet, mot minskade
klyftor och för ökad jämlikhet, ett Sverige där
alla ska vara med och där alla har en plats ställs
mot en blåbrun politik som leder till ökad splitt
ring och där SD låtsas som att klimathotet inte
existerar.
Men även i Tyresö spelar det roll vem som
styr. I fyra år har Socialdemokraterna styrt
tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna.
Tillsammans har de skapat ekonomisk stabi
litet, gjort reella satsningar på barnens skola
och i äldreomsorgen. På skolans område har
också ett omfattande program tagits fram för
renovering av gamla skollokaler till moderna
lärmiljöer. Det röda laget vill också att våra skat
tepengar ska gå till barnens utbildning och inte
till vinster som flyttar utomlands. Fler platser i
äldreomsorgen har också skapats.
Ingen vill väl tillbaka till tiden när Modera
terna styrde och Tyresö tvingades att placera
äldre i andra kommuner på grund av platsbrist.
Socialdemokraternas Anita Mattsson har också
ställt sig i frontlinjen för ett tryggare Tyresö med

tydliga satsningar bland annat genom projektet
Ett tryggare Granängsringen.
Vi bor i ett land där vi har rätt att uttrycka
vår åsikt, rätt att rösta i demokratiska
val. Viktiga rättigheter som vi också har
ett ansvar för att vårda. Idag finns det
politiska krafter som vill splittra och
inte ge alla den rätten. När vi röstar så
behöver vi fundera på vilken sida av historien vi vill vara.
Hedi Fried, författare, psykolog och förintelseö
verlevaren skrev för några år sedan: ”Språkbar
riärer förflyttas, det som inte kunde sägas igår
skriks ut idag, ogenerat. Det som var otänkbart
igår blir sanning idag. Vi får inte blunda, men
samtidigt får vi inte bli rädda. Rädslan förlamar,
och det är också vad dessa grupper väntar sig. Vi
får inte låta oss skrämmas. Hände det där, kan
det hända här. Och på ett mycket enklare och
effektivare sätt dessutom. Med hjälp av datorns
ettor och nollor tar det ingen tid att isolera
misshagliga grupper. Nu, om någonsin, måste vi
ingripa. Var och en av oss, både individ och sam
hälle, måste agera. Det viktiga är att vi inte låter
oss irriteras av högerpopulisterna, utan istället
stärker individerna i tron på demokratin. Var
och en av oss har möjlighet att göra något litet.
Till att börja med – medvetandegöra våra egna
fördomar så att vi slipper agera ut dem.”
Tänkvärda ord att bära med sig till vallokalen
den 11 september.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat
Valtider är löftestider. Forskning visar att svenska politiker
– i en jämförelse med andra länder är bra på att hålla sina
löften. Frågan är om det kommer gälla efter detta val?
Medan statsminister Magdalena Andersson pekat på de
allvarliga tiderna och hållit tillbaka mängden löften har
oppositionen (SD, M, KD och L) vräkt på hårt.
Mängder av satsningar på exempelvis rättsväsende och
försvar (som det råder bred enighet om) kombineras till
höger med stora löften om skattesänkningar.
Allt ska betalas med sämre trygghet vid arbetslöshet
och sjukdom samt genom att sänka Sveriges bistånd för
exempelvis klimatåtgärder. Men högern är inte överens
om någon finansiering. Tvärtom de har kommit överens
om utgifterna – men är inte eniga om en enda krona för att
betala dem.
Risken är alltså uppenbar – återigen – för en borgerlig
lånecirkus med underskott.
Samt – när det väl hänt – att välfärden i form av skola,
vård och äldreomsorg får ta smällen.
Det är för övrigt det enda område där högern inte enats
om nya utgifter.
Är det en slump eller ett illavarslande tecken?
ooo

ooo

Kommunfakta: Dagens ställning i Tyresö

Diagrammet nedan visar hur det ser ut idag. Efter söndagens val kommer det att se
annorlunda ut. Du bestämmer hur.

Konst i Tyresö

Mandatfördelning i Tyresö kommun

Den vackra grinden vi Bollmora
dalens kyrka är signerad Marie
Aspkil 2017.
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NYHETER
När tyresöborna själva får välja:

Svagt stöd för styre
med M och SD i Tyresö
SYMPATIER Om tyresöborna får välja stöder de flesta att kommunen
bör styras av ett rödgrönt styre. Att Moderaterna styr med Sverigedemokraterna underkänns av väljarna och varannan tyresöbo skulle bli
mindre benägen att rösta på Moderaterna om de försökte skapa en
sådan majoritet. Detta framgår av den undersökning NOVUS gjort för
Tyresö Nyheter.

Den första delen av Sverigede
mokraternas vitbok som pre
senterades i somras visade att
partiet grundades av nynazister
och rasister och nyligen kom en
rapport som visade att partiet har
överlägset flest kandidater som
varit i kontakt med högernatio
nalistiska extrema miljöer. Med
den bakgrunden är det kanske
inte förvånande att många andra
partier varit tydliga att de inte vill
samarbeta med Sverigedemokra
terna.

Ministerposter till SD?
Från att ha varit en enig front
valde dock Kristdemokraterna
och Moderaterna tidigare denna
mandatperiod att inleda ett sam
arbete med Sverigedemokraterna
och nu pågår diskussionen om SD
ska ha ministerposter eller inte.
Hur det ska bli i Tyresö är ännu
oklart. Moderaterna och Kristde
mokraterna har inte varit tydliga
med vilken majoritet de vill se
efter valet men de som bevistat
ett kommunfullmäktigesamman
träde de senaste åren har med
egna ögon sett hur relationen med

Sverigedemokraterna stärkts.
Även om Moderaterna och
Kristdemokraterna skulle välja
ett sådant samarbete för att
vinna makten är det inte säkert
att de har väljarna med sig. Den
Novus-undersökning som Tyresö
Nyheter beställt visar att hela 30
procent av Moderaternas egna
väljare skulle bli mindre benägna
att rösta på partiet om ett sådant
besked gavs innan valet.

Otydliga besked
Bland mittenväljarna i Libera
lerna och Centerpartiet skulle
75 procent av väljarna bli mindre
benägna att rösta på Moderater
na.
Det är med andra ord inte för
vånande att Moderaterna och
Kristdemokraterna inte tydligt
tagit ställning i frågan. Röstför
lusterna kan bli stora.
Vilka vill då tyresöborna se
som styrande av vår kommun?
Det alternativ som vinner
störst stöd är ett rödgrönt styre
(27 procent) följt av ett allians
styre (22 procent) och ett blockö
verskridande styre (21 procent).

Svenonius ligger på minus
I förra Tyresö Nyheter redovisade
vi hur tyresöborna har förtroende
för sina lokala politiker av alla
kulörer, men att det inte gäller
för regionstyrelsens ordförande
Iréne Svenonius (M) där betyd
ligt fler väljare är negativa. I detta
nummer kan vi redovisa att det
inte bara är personen Svenonius
som är impopulär. Hela styret bör
bytas ut om man ska lyssna på
tyresöborna.
54 procent av tyresöborna
instämmer i att den nuvarande
politiska ledningen i regionen

Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M) – huvudmotståndare i tyresö
valet.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ett styre med M och SD kommer
på fjärde plats (18 procent).

Föga förvånande resultat
Föga förvånande är det väljarna
till vänster som vill se ett rödgrönt
styre. Exempelvis föredrar 78
procent av Miljöpartiets väljare
ett sådant alternativ. På samma
sätt är det knappast förvånande

att väljarna till höger vill se alli
ansstyre eller M/SD-styre. Det
starkaste stödet för blocköver
skridande samarbete finns i Cen
tern och Liberalerna. Väljarna i
båda dessa partier föredrar ett
blocköverskridande samarbete
före ett alliansstyre enligt under
sökningen.
ooo

mensskydd

SKOLA Ordförande i barn- och
utbildningsnämnden Klara
Watmani (S) har tagit initiativ
till gratis mensskydd i Tyresös
grundskolor.

Iréne Svenonius (M).

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: ANNA MOLANDER

inte bör ges fortsatt förtroende att
leda regionen efter nästa val. Bara
28 procent av väljarna vill ge M/L/
KD/C/MP-styret fortsatt förtroen
de. Även i Moderaterna är det fler
som vill byta ut nuvarande styre
än behålla det.

Om det nuvarande styret tap
par sin majoritet talar mycket för
att det skulle bli en socialdemo
kratisk regionstyrelseordförande
i form av Aida Hadžialić. Partiet
har lovat att ett nytt styre skulle
märkas genom ökade anslag till
sjukhusen och vårdcentraler
na. Precis som i många val kan
dock majoritetsförhandlingar bli
krångliga i regionen och det kan
dröja innan det framgår om nuva
rande styre under Iréne Sveno
nius byts ut.

Kan bli maktskifte
Förra valet tappade Moderaterna
närmare 60 000 röster i regionva
let. De flesta gick dock till andra
partier i det borgerliga blocket
vilket gjorde att Svenonius kunde
sitta kvar.

TRYGGHET Från den 1 juli 2022
ska den som har hemtjänst erbju
das en fast omsorgskontakt.Syftet
med det är att man som omsorgs
tagare ska få en ökad känsla av
trygghet och kontinuitet och att
en ökad individanpassad omsorg
ska komma till stånd.
Tanken är att en omsorgs
kontakt även ska fungera som
samordnare mellan olika vårdoch omsorgsgivare. Från 1 juli
2023 ska den som utses till fast
omsorgskontakt ha yrkestiteln
undersköterska. I Tyresö har de
allra flesta omsorgstagare redan
en fast kontaktperson, och tan
ken är att de tjänsterna ska vida
reutvecklas.

Rätten till heltid
i vården

REGIONALT I sexton år har
moderaterna med stöd av Liberaler, Centerpartister och Kristdemokrater styrt region Stockholm. De senaste fyra åren därtill
med stöd av Miljöpartiet. Nu vill
tyresöborna byta styre. Det visar
NOVUS-undersökningen som
Tyresö Nyheter gjort.

Aida Hadžialić (S).

Fast
omsorgskontakt
i hemtjänsten

ooo

Tyresöborna vill byta regionstyre Gratis

Regionen ansvarar huvudsak
ligen för sjukvården och kol
lektivtrafiken i vårt län. Under
de senaste åren har inte minst
sjukvården debatterats högljutt.
Förlossningskris, landets längsta
akutköer och personalbrist har
knappast bidragit till nuvarande
styres popularitet.

3

ooo

ARBETE Kommunens äldreom
sorg har utbildat vårdbiträden till
undersköterskor. Tack vare stat
liga medel har kommunen utbil
dat 21 vårdbiträden. Sju personer
har utbildats till specialistunder
sköterskor inom psykiatri och
missbruk. Samtliga har erbjudits
heltidstjänster. Övrig personal
har också erbjudits möjligheten
till heltid. Även de privata aktö
rer som finns i kommunen har
erbjudits ta del av stadsbidragen
och möjligheten att erbjuda per
sonalen heltidstjänster. Men det
är ytterst få som har utnyttjat den
möjligheten.
ooo

NS KAN
TILLSAMMA
LLNAD!
VI GÖRA SKI

Vill du vara med?
Välkommen att
kontakta oss:

Från höstterminen tillhandahåller
samtliga kommunala grundskolor
i Tyresö gratis mensskydd. I upp
draget beskrivs det att tillgången
i hemmet är inte alltid självklart,
likaså möjligheten att införskaffa
det själv.
– Mensskydd är en lika själv
klar sanitär produkt som toalett
papper eller blöjor, säger Klara
Watmani.
För att respektera elevens inte
gritet erbjuds mensskydden utan
att gå via en vuxen.
ooo

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74
Krusboda/Fårdala:
Björn Persson
073-247 29 35
Jerry Svensson
08-712 50 21
Bollmora
Niklas Wennergren
073-673 32 00
Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92
S-kvinnor
Klara Watmani
070-390 78 70

Klara Watmani (S).
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Valet handlar om välfärden och demokratin

V

alet är viktigare än någonsin. Mot Socialdemokratin
och övriga partier i mitten och vänster finns en koali
tion som inte enas i annat än viljan att ha makt och
att dela upp Sverige i vi och dem.
Vår agenda är i detta val är tydlig.
1. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över
välfärden. Skolor och sjukvård finns för att ge välfärd
efter behov. Att låta skattepengar slösas bort på vinster
till utländskt ägda riskkapitalbolag (som nu investerar
tungt i svensk skola och svensk vård) är obegripligt.
Vi vill stärka bemanningen i vård och skola – vi prio
riterar det över både skattesänkningar och vinstuttag.
Den svenska högern prioriterar tvärtom och Mode
raterna i region Stockholm, under ledning av Iréne
Svenonius, vill nu både privatisera sjukhus och införa
försäkringslösningar i vården. Det blir en amerikanise
rad vårdmodell där bara de som har pengar kan få den
bästa vården. På samma sätt har Moderaterna i Tyresö
vid varje enskilt tillfälle agerat för att privatisera och
sälja ut äldreomsorg. I riksdagen är Sverigedemokra
terna och Moderaterna drivande för att fortsätta priva
tisera välfärden.
2. Vi vill vända på varje sten för att bryta segregationen
och stoppa brottslighet. Vi vill ha fler poliser och själv
klart ska det finnas polisstation i Tyresö. Hela vår region
har under lång tid lidit av att regeringen Reinfeldt skar
ner polisutbildningen i Stockholm. Glädjande nog utbil
das det väldigt mycket fler poliser nu. De ska få de bästa
förutsättningar för att bryta organiserad brottslighet.
Mycket har skett de senaste åren men vi vill fortsätta ge
polisen de verktyg de behöver.
Samtidigt behöver vi förebygga att unga dras in i
gängmiljöer. Då måste det förebyggande arbetet stär
kas. Viktigast är en skola som inte lämnar något barn
efter men även socialt förebyggande arbete som fältas
sistenter och stöd till fritidsgårdar och föreningsliv är

Det är ett historiskt val. Högeralternativet är mer höger
än någonsin.

Vi behöver rösta.
För nu är det på allvar.
viktigt. Vi kommer fortsätta och förstärka detta även
när högern vill spara på förebyggande insatser.
3. Vi vill skapa fler jobb genom att leda klimatomställ
ningen. Den mänskliga påverkan på klimatet måste
minska. Alternativet är katastrofalt. Det vi ser kan vara
bara början på värmeböljor, översvämningar, missväxt
och klimatflyktingar. Men det kan också vara början
på en omställning som skapar jobb och begränsar vår
klimatpåverkan. Tyresö, Stockholm och Sverige ska
leda omställningen. Vi vill underlätta för elektrifiering,
cykling och kollektivtrafik. Högerpartierna i Tyresö ser
det som ett hot mot bilismen och rätten att släppa ut
koldioxid. Vi tror tvärtom att elektrifiering, omställning
och nya jobb gör att vår region blir rikare och att prisök
ningar på transporter kan stoppas. Framtiden är inte att
lita på Putins fossila bränslen.

FOTO: PRIVAT

Dagens ris …
… till er som ockuperar säten
reserverade för äldre eller andra
som behöver sitta. Ta en titt
upp från era mobiltelefoner och
erbjud platsen om det kommer
någon som ser ut att behöva den.
Senior bussresenär

Nu märks det att valrörelsen kom
mit i gång på allvar. I ett inlägg i en
annan lokaltidning går Ulf Perbo
(KD) mot strömmen och tror att
tyresöborna och i synnerhet båtä
garna vill vara miljöbovar. Tillåt
mig att tvivla.
Själv uppfattar jag oss som
goda miljövänner som på alla sätt
vill verka för att skydda vår natur
inklusive vår skärgård från ned
smutsning.
Vi har sett många exempel på
motstånd mot förändringar. Visst

Bra med bro-enighet

Tyresöeken står vid centralköket
och vi följer trädet under året.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vårt Tyresö och vårt Sverige kan bättre.
Anita Mattson
kommunstyrelsens ordförande (S)
Mathias Tegnér
riksdagsledamot (S)
Martin Nilsson
ordförande Socialdemokraterna i Tyresö och
kandidat till region Stockholm

KD:s Ulf Perbo vill fortsätta släppa ut koldioxid

Värna demokratin
– gå och rösta
11 september!

Septemberek

Moderaterna och Kristdemokraterna är överens med Sveri
gedemokraterna om att fortsätta privatisera välfärdsverk
samheter. En högerregering kommer fortsätta försämra
tryggheten för sjuka och arbetslösa. Det är själva högerns
ideologi. Klyftorna kommer öka.
Moderaterna och Kristdemokraterna har i detta val
bestämt sig för att släta över allt som handlar om Sveri
gedemokraternas historia och ideologi. Ett parti som fötts
ur rasistiska och nazistiska grunder gör nu anspråk på att
vara regeringsparti. Ulf Kristerssons ledarskap och vilja att
ta avstånd från rasism och främlingsfientlighet har visat sig
vara allt annat än starkt.
Mot det står Magdalena Anderssons ledarskap för ett
jämlikt och demokratiskt samhälle.
Jimmie Åkesson, som har svårt att välja mellan Putin
och Biden, kan snart vara Sveriges utrikesminister. Samma
parti som vägrar stå upp för rättigheter för HBTQI-perso
ner kan snart inneha justitieministerposten. Det parti som
dagligen fortsätter att hetsa mot människor med rötter i
andra länder kan de facto dominera en ny högerregering.
Vi som tror på ett öppet, demokratiskt samhälle som hål
ler samman behöver rösta för det. Vi som inte tror på stora
sparkrav på välfärden och som inte vill se ökade klyftor – vi
behöver rösta den 11 september. För nu är det på allvar.

I dessa valtider är de politiska
partierna mestadels upptagna
med att föra fram sina olika bud
skap och argumentera varför
det egna förslaget är bättre den
andres.
Skönt att veta att det också
finns frågor där partierna faktiskt
också är helt överens. Jag tän
ker på den föreslagna bron mel
lan Fornudden i Trollbäcken och
Skogås i Huddinge.
Det var ett förslag som dök upp

var det gny över rökförbud på
krogen och på allmänna kommu
nikationer, men nu är det huvud
sakligen tacksamma röster vi
hör. Samma sak gällde när fartbe
gränsningar på våra vägar inför
des, det har sparat människoliv
och de flesta är tacksamma.
Vi ser att bilister går över till
elbilar, flygindustrin gör försök
med eldrift, allt fler tar cykeln
till hjälp för kortare sträckor, att
då försöka smutskasta båtägare
och påstå att de vill ha frihet att

använda sina gamla båtmotorer
i ytterligare 23 år verkar mer än
naivt.
Men det kan ju också vara ett
smutsigt drag i den lokala valkam
pen. Ulf Perbo har tidigare arbetat
för Bil Sweden, men på den tiden
var det förbränningsmotorer som
gällde.
Med vänner som Ulf Perbo
(KD) behöver nog inte tyresöbor
och båtfolk några fiender.
Lars Kumlin (S)
plats 38 i kommunvalet

Dagens rosor …

från huddingesidan. Flera av oss
boende i Trollbäcken kände stor
tveksamhet.
Och efter att kommunen tittat
närmare på idén och bland annat
gjort ekonomiska beräkningar
visar det sig att alla partier kom
mit till samma slutsats: Nej till
bron mellan Fornudden och Sko
gås.
Tack och lov för denna tydliga
politiska enighet!

Den första av dagens två rosor vill
insändarskribenten ge till de som
satt upp de fina infartsskyltarna
vid kommungränserna.
Härligt att varje dag påminnas
om vilken fantastisk kommun vi
bor i!

Den andra till Tyresö C. När jag
nyligen besökte Tyresö centrum
upptäckte jag att det fanns en
hundparkering. Mycket uppskat
tat av såväl vår fyrfota vän som
husse och matte. Tack för ett bra
initiativ, Tyresö C!

Trollbäckenbo

Tyresö-frälst

Hundägare

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

Tillsammans
fortsätter
vi rädda liv
i Ukraina.

Swisha till

123 129 50 21

Swisha till

Människor i Ukraina flyr för sina liv.
De behöver akut nödhjälp.
Swisha idag!

123 129 50 21
Människor i Ukraina flyr för sina liv.
De behöver akut nödhjälp.

Bli
Bli månadsgivare
månadsgivare på
på
rodakorset.se
rodakorset.se
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Regnbågens färger
fyllde Sofiebergsskolan
STOLTHET Det var uppsluppen stämning på skolgården när eleverna
samlades för Sofiebergsskolans Prideparad. Barnen hade målat sina
ansikten, gjort flaggor och gick i en parad för att fira allas rätt att
älska vem man vill och vara som man är. Under läsåret arbetar eleverna med olika teman och prideparaden blev en stor avslutning på
temaarbetet kring HBTQ+ frågor.

Rektor Linda Mattsson om initia
tivet:
– Vi har haft ett motto där vi hyl
lar kärleken och där alla får vara
som de vill. Vi har arbetat utifrån
diskrimineringsgrunder och detta
är från grunden kön och sexuell
läggning.

Viktig dag
Vid sidan av paraden väntade för
äldrar på sina barn som deltog i
paraden. En av dem var Therese
Hög som deltog för att stödja bar
nen:
– Jag är här för att stödja bar
nen, de tycker det är en viktig dag
och de vill gärna att vi föräldrar
ska tycka att det är viktigt. Bra att
skolan belyser detta som de gör.

Vilken är den
viktigaste frågan
när du röstar
på söndag?
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Alla Tyresös förskolor och
grundskolor har en gemensam
värdegrund. Målet är verksam
heter där alla barn och elever är
trygga, känner delaktighet och
har förutsättningar att nå sin fulla
potential.
Klara Watmani (S), ordförande
i barn- och utbildningsnämnden:
– Vilken energiinjektion det
har varit att vara här idag. Para
den och arbetet inför den är ett
kreativt sätt att arbeta med sko
lans värdegrund. Det var stolta
och glada barn som gick i paraden
idag.
Paraden avslutades med upp
skattat scenframträdande av tyre
sötalangen Kiana, dans och jubel.
ooo

?

Thomas Langborg, Tyresö
Strand
– Sveriges energiförsörjningssys
tem är en viktig fråga för mig.

Rektor Lind Mattsson framför firande elever.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Dhahujo Rajadeavan, centrum
– För mig är ekonomin den vikti
gaste frågan.

Rektor Linda Mattsson leder paraden från en cykel.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Klara Watmani (S) är imponerad över det kreativa arbetssättet.

FOTO: TN

Tyresö först i Sverige med att
beräkna konsumtionsutsläpp
MILJÖ Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Det innebär
att kommunen som geografiskt
område inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser. För
att nå dit behöver vi förändra hur
vi reser, bygger, värmer våra hus,
vilka maskiner vi använder, vad
vi äter och hur vi hanterar vårt
avfall.

Som en del i detta arbete har
kommunen beställt en analys av
vilken klimatpåverkan den egna
verksamhetens inköp ger upphov
till. Siffrorna presenteras i Sval
nas digitala verktyg där man dels
kan se klimatpåverkan nedbru
tet per verksamhet,samt i olika
inköpskategorier. Med hjälp av
detta kommer alla kunna fördjupa
sig i vilka leverantörer och inköp
som genererar störst utsläpp och
därmed kunna sätta aktiviteter
för att minska sina utsläpp i enlig
het med målet att bli en klimat
neutral kommun.
– Med klimatanalysen får kom
munorganisationen koll på de
konsumtionsbaserade utsläpp
den ger upphov till. Detta är ett
viktigt steg för att på ett trovärdigt
sätt kunna skala upp arbetet med
att informera och stödja invånare

Dennis Ståhlberg, centrum
– Ekonomin är en viktig fråga.

Kommunorganisationens klimatavtryck 2020

0,7 ton

CO2e per medborgare

34,6 kton

CO2e totalt för organisationen
● Fastigheter
18,1 kton
● Tjänster
7,7 kton
● Energi
3,2 kton
● Varor
3,0 kton
● Mat & logi
1,4 kton
● Transporter & resor 1,0 kton
● Övrigt
0,2 kton

och företag att på samma sätt ta
tag i sina konsumtionsbaserade
utsläpp, säger Marie Åkesdotter
(MP), ordförande i hållbarhetsut
skottet

Tyresö är först
Klimatanalysen visar att Tyresö
kommuns inköp under 2020
genererade 34 600 ton utsläpp
av koldioxidekvivalenter. Dessa
utsläpp fördelas i olika kategorier
som visas nedan:
Tyresö är den första kommu
nen i Sverige som har beräknat

5

52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %

sina utsläpp med hjälp av den
här metoden. Klimatanalysen har
finansierats med medel från kom
munstyrelsens särskilda anslag
för att stärka kommunens klimatoch miljöarbete.
– Detta är en välkommen ana
lysmetod som skapar transparens
mot tyresöborna i hur kommunens
utsläpp ser ut. Det gör mig också
stolt att Tyresö är först och visar
framfötterna i den gröna omställ
ningen, säger Anita Mattsson (S),
kommunstyrelsens ordförande.
ooo

Birgitta Boström, Krusboda
– Energi och kärnkraften är en
viktig fråga för mig.

Kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S).
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Agneta Forsberg, centrum
– För mig är tryggheten den vikti
gaste frågan.
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Tyresös röst i Riksdagen

S i Region Stockholm vill ta tillbaka kontrollen över sjukvården
OMSORG Vallokalerna har
öppnat igen och väljarna ska
återigen, eller för första gången,
lägga sin röst på det parti de vill
ska styra politiken de kommande
fyra åren. I Region Stockholm
hoppas Socialdemokraterna på
valvinst och går till val under
parollen att det är dags att ta tillbaka kontrollen över sjukvården.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen.
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är
uppväxt i Öringe. Innan riksdagsarbetet arbetade han
på Hennes & Mauritz som ekonomichef och var med
när företaget expanderade i Malaysia och Australien.
På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig
till civilekonomoch i Sveriges riksdag är han ledamot
i näringsutskottet, samt sitter i riksbanksfullmäktige.
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande
i både Stockholms ishockeyförbund och Hanvikens SK.

J

ag minns känslan av total frihet som berusande. Där
på eftermiddagen, efter att ha tagit studenten från
Tyresö gymnasium, låg hela världen vid mina fötter.
Med ett glas champagne i handen på studentmottagning
en i Öringe, tänkte jag att jag kunde göra precis vad jag
ville. Välja min egen väg i livet, kort sagt. Jag vet att många
tänkt som jag när de tagit studenten.
Jag tänker att den berusande frihetskänslan skapades
av kontraster. Sista terminen innan studenten präglas ofta
av både hårt pluggande och mycket festande. Uppsatser
ska skrivas, prov ska klaras och läxor ska läsas, samti
digt som studentskivorna duggar tätt. Jag minns det som
att jag överlevde min sista termin på gymnasiet genom
hårda prioriteringar och genom
att kunna skilja det viktiga från
”Den berusande frihets- det oviktiga.
Att skilja det viktiga från det
känslan skapades av
oviktiga
har såklart visat sig
kontraster.”
vara oumbärligt hela livet, inte
bara i studenttider utan också i
en valrörelse. Det slår mig att årets val har handlat om
flera viktiga frågor som vi hanterar i Sveriges riksdag,
som kriminalitet och energi, som inte brukar vara fokus
i svenska valrörelser. Den fråga som väljarna i opinions
undersökningar om och om igen har pekat ut som den
viktigaste, faktiskt under ett helt decennium, har dock
lyst med sin frånvaro, nämligen sjukvården. Det förvånar
mig, men jag tror det kan bero på att många verkar missta
sig på vem som styr sjukvården.
Grundläggande lagar som styr vården fattar Sveriges
riksdag beslut om, men de viktiga besluten om driften av
sjukvården beslutas av de olika regionerna, som också
har egen beskattningsrätt. Här i Stockholmsregionen
betalar vi den högsta skatten i landen, men samtidigt är
vårdcentralerna få och köerna till akutsjukvård extrem.
Sjukvården i Stockholm har styrts av moderatledda
konstellationer de senaste 16 åren. Det gläder mig att
Tyresös starka kvinna Anita
Mattsson (S) har tagit i hand
”Viktiga besked för
med Aida Hadžialić, kandidat till
finansregionråd, att ett nytt när
många tyresöbor som
kommit i skymundan.” sjukhus ska byggas i Handen,
där det också ska finnas en gyn
mottagning. Dessutom ska det
finnas kvällsöppna vårdcentraler i Tyresö. Det är viktiga
besked för många tyresöbor, men det slår mig att frågan
kommit i skymundan i den lokala valrörelsen.
När jag tänker tillbaka på den yngling jag var, där på
studenteftermiddagen i juni 1998, så inser jag att den
totala frihet som jag kände då inte helt finns kvar, efter
livsval kring barn, villa och Volvo. Men å andra sidan tror
jag mig idag vara ännu bättre på att skilja det viktiga från
det oviktiga. I detta regionval är det viktigaste av allt att
göra Iréne Svenonius (M) arbetslös. Det är viktigare än
det mesta annat.
Mathias Tegnér

Ett av Socialdemokraternas löf
ten till väljarna är en satsning på 3
miljarder kronor för att förstärka
sjukhusen och satsa på vårdper
sonalen för att korta vårdköerna.
– Under de 16 år som Mode
raterna styrt i Region Stockholm
har larmen om överfulla akut
mottagningar och överbelastad
personal kommit ofta. Det är inte
värdigt Sveriges rikaste region.
Vård ska ges efter behov, i tid och
i hela länet, från Nynäshamn till
Norrtälje, säger Aida Hadžiali ć
(S), oppositionsregionråd.
För att korta vårdköerna måste
mer vårdpersonal anställas. Där
för har Socialdemokraterna lan
serat ett 33 punktsprogram för en
bättre personalpolitik. I program
met finns förslag på bland annat
fler kollegor, höjda löner och bätt
re schemaläggning.
– Det räcker nu. Vårdperso
nalen förtjänar bättre än varsel

Aida Hadžialić (S).

och sparkrav. Vi vill satsa på att
förstärka personalens villkor
så att fler vill och orkar jobba i
Region Stockholm, det gör perso

FOTO: ANDREAS LIND

nalen inte idag med Irene Sveno
nius misslyckade personalpolitik,
säger Aida Hadžialić.
ooo

Vård & omsorg på C3L blir College
UTBILDNING Efter lång tid och hårt arbete har nu C3L, kommunens
egen vuxenutbildning, blivit certifierade av Vård- och omsorgscollege.
Det är en kvalitetsstämpel med krav på arbetslivssamverkan och
själva utbildningen.

Bland annat ingår samverkan
med arbetslivet, att de nationella
riktlinjerna för handledarutbild
ning uppnås och att utbildningen
innehåller de saker som krävs för
att utbilda kompetenta underskö
terskor. Något C3Ls utbildning
alltså klarat av.
– Det här är ytterligare en kva
litetsstämpel för C3L, säger Chris
toffer Holmström (S), ordförande
i gymnasie- och vuxenutbild
ningsnämnden. Det är hårda krav
för att få certifieringen och det är
väldigt roligt att C3L når upp till
kraven.

Föreningen Vård- och omsorg
scollege skapades 2008 av Kom
munal, SKR, Sobona, Vårdföreta
garna och Fremia. Syftet var att
öka kvaliteten på utbildningarna
och försöka göra det mer attrak
tivt att bli undersköterska.
– Det är ju lite extra kul för
mig, berättar Christoffer Holm
ström. Eftersom jag själv är utbil
dad undersköterska och har varit
med i Kommunal sedan jag var 17
år gammal.
– En mer attraktiv utbildning
och skyddad yrkestitel är två
saker vi bör göra för att säkra

Sofia Carlström, vårdlärare på C3L,
och Christoffer Holmström (S),
ordförande i gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden, är glada över
att C3L nu är vård- och omsorgs
college.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

kompetensförsörjningen till sjuk
vården och äldreomsorgen.
ooo

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
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch 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.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.

VÅRT TYRESÖ
KAN BÄTTRE

BYGG ETT NYTT
KOMMUNALT ÄLDREBOENDE
FLER LÄRARE
ISTÄLLET FÖR VINSTER
FLER POLISER
KAMEROR OCH FÄLTASSISTENTER
Anita Mattsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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63
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Lennart Jönsson

Ingela Carlsson
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Sarah Mellqvist

Peter Inghe

Elisabeth Sigerstad

Rozgar Watmani
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Anita Jonsson

49
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Mikael Löthen

Jazmin Rumie

48

José Blanco Garcia

Irene Pierazzi

Mia Lindström

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.

VÅRT TYRESÖ
KAN BÄTTRE

KLIMATOMSTÄLLNING
FÖR FRAMTIDENS JOBB
#8 Mathias Tegnér, Riksdagskandidat

DET RÄCKER NU!

VI SKA TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER
SJUKVÅRDEN I REGION STOCKHOLM

VI VILL HA:

KVÄLLSÖPPET PÅ VÅRDCENTRALER
GYN-MOTTAGNING I HANDEN
STÄRKT FÖRLOSSNINGSVÅRD
#4 Martin Nilsson

#8 Anders Linder

#11 Maria Karlsson

#13 Mikael Fallmo

#16 Annika Höglund #21 Eija Räty

#24 Sophie Edström
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Tyresöfestivalen är tillbaka med bravur
FEST Efter två års uppehåll arrangerades återigen Tyresöfestivalen
i Stadsparken. Festivalen arrangeras av Tyresö kommun och är en
mötesplats för tyresöbor, föreningar, lokalpolitiker och kommunala
verksamheter. Under en dag fylldes stadsparken av aktiviteter, underhållning och samtal. Tyresö nyheter var på plats och samtalade med
några av utställarna.

Tyresö teaterförening ställer ut
på festivalen för att kunna visa
sina produktioner, att de bland
annat har satt upp Hemsöborna,
barnföreställningar och revyer.
Sven Lionell som var deras tea
terpappa gick bort förra året,
men föreningen hoppas kunna
arrangera Tyresöspelen nästa år.
Föreningen har också precis satt
igång arbetet med föreställningen
Momo-kampen om tiden. Lika
aktuell föreställning idag som
alltid, att barn och ungdomars
fantasier som stryps lite. Fören
ingen avslutar med att berätta att
de behöver fler folk och att alla är
välkomna att bli medlemmar.
Vid Tyresö utlands- och freds
förening står Inrid, Karin, Fer
nando och Erika. De är med och
ställer ut på festivalen för att nå
ut med information. De skickar
också med en uppmaning om att
fler borde bli medlemmar i deras
förening.

Vid ett annat bord står Birgitta
och Eivor från Svenska Turistför
eningen (STF).
De är med på festivalen för att
de vill få andra att bli intresserade
i att ge sig ut i naturen och såklart
också bli medlemmar och se hur
mycket STF erbjuder.
– Vi har ju inte bara vandringar
utan också kultur och naturaktivi
teter. STFs program finns på bib
lioteket och på hemsidan, säger
Birgitta och Eivor.

Glada färger och härliga rytmer.

ooo

Tuff. Från vänster Ingrid Renström, Karin
Österdahl, Fernando Quiroga och Erika
Husberg.

Lova Andreason, Maria
Tyresö teaterförening. Från vänster
nde) och Kicki Lundgren.
föra
(ord
on
reas
And
Samuelsson, Karin

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började
byggas i början av 1960-talet
Då hade kommunen bara cirka
6 000 invånare. De flesta bodde
i villorna i Trollbäcken. Tio år
senare var invånarantalet över
27 000 och staden i skogen,
som Bollmora kallades, hade
vuxit fram med sina många
bostadsområden. Med denna
artikelserie presenteras ett
antal av dessa.

Diamant
gången
Bostäderna i kvarteret Dia
manten som ligger väldigt nära
Öringesjön är ett radhusom
råde i två plan som byggdes
av Tyresö bostäder i början av
1980-talet. Under 2014 sålde
Tyresö Bostäder området som
då omvandlades till bostadsrät
ter. Fortfarande är ett 30-tal av
bostäderna hyresrätter.
Byggdes
Upplåtelseform
Antal bostäder
Antal hus
Våningar

1981–1982
Bostadsrätt
158,
tvåor till femmor
29
2
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TN-doktorn:

Val, val, val
och val
Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare,
specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. Hon är även St Lukasterapeut.
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö.
Radiomakare vid Tyresöradion.

D

et är inte lätt att finna temat i en krönika. Redaktionen
föreslog: Något om val. Javisst sa jag. Val = stort däggdjur.
Jag var nog 3 år när John Lindgrens norska blåval kom till
en skolgård i Västerås, minnesbilden är mycket vag annat än att
den var stor och jag var rädd. Minns inte om jag var inne i den.
Däremot var en valsafari 1999 utanför Island mycket minnesvärd,
inte för att vi såg någon val utan på grund av den kraftiga sjö
gången och att man måste se till att kräkas i medvind.
Sydkapare har jag sett i Kapstaden och Hermanus i närheten.
Stora valar med kraftiga utblås som kom relativt nära. Sydkapare
är nyfikna och en kalv var med.
Späckhuggare stod ett slag på önskelistan men efter ett radio
program nyligen om en seglarfamilj, som jagades av dylika i Bis
caya avstår jag.
Valfrossa skulle man kunna skriva om eller valobservatör.
Någonstans i bakhuvudet minns jag ett gammalt rymdmått som
heter val. Wikipedia rådfrågas. Ser man på! 1 Val rymmer 80 eller
40 kast. 1 kast är 4 strömmingar
som sättes mellan fingrarna och
”Valfrossa skulle man
kastas i en större behållare. Om
kunna skriva om eller
det var stora strömmingar blev
det 40 kast per val, små ström
valobservatör.”
mingar gav 80 kast per val. Lite
opraktiskt vid prissättningen och lär mest ha använts i vår del av
skärgården. Nu finns ingen strömming alls, och ve och fasa ingen
surströmming. Nya tider, ny prissättning, ny marknadsliberalism.
VAL anges även vara en förkortning för aminosyran valin. Det
hade jag totalt glömt. Jag minns kylan hösten 1969 när jag skri
vit upp alla aminosyror och deras förkortningar och klippt lap
par som jag strödde ut i mitt studentrum för att försöka plugga
in alla bokstavskoder. En hel termin läste vi enbart medicinsk
kemi, stora tjocka obegripliga böcker med formler och kemiska
reaktioner. Biomedicinskt Centrum i Uppsala var nybyggt och
lukten av målarfärg blandades med osande, rykande, centrifu
gerade blandningar i dragskåp. Jag fick hål i min labbrock sedan
jag stuckit ner handen med syra på fingrarna. Fingrarna klarade
sig men inte rocken.
Val som filosofiskt ord, etiska val, svåra val och ställningsta
gande, situationer utan givet svar. Många nätters nattlig vånda,
gjorde jag rätt? hade jag kunnat göra annorlunda? Ett slags val
feber och valvaka som väldigt många unga läkare brottas med
idag. Ibland finns det inget rätt eller fel bara mer eller mindre bra
beslut. Eller lite bättre beslut för den delen. Vale var även min
barndoms norska dialektord för toppröse där man såg ut över
vida världen. Målet för en dryg vandring, uppåt, uppåt.
Mytologins Vale ”han som påstår”, Odens son utses till att häm
nas Balders död genom att döda mördaren. Rena gängkriminali
teten. Vale, Lokes son en annan
”Gör ditt val och gå och stridslysten gud förvandlas till
varg och fjättrar sin far Loke.
rösta. Det är viktigt.”
Tvi vale. I en av de mest kända
Eddadikterna finns Valans spå
dom, en koncentrerad världshistoria som faktiskt har ett ljust
slut om en bättre värld.
Nu är det valdags, kanske också ett löfte om en bättre och mer
rättvis värld. Gör ditt val och gå och rösta. Det är viktigt.
ooo

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com
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”Målandet började
som ett safe space”
Han har som tolvåring suttit i teve och tålmodigt
visat Malou och morgonsoffan hur man målar
i akvarell. Tv4 och SVT har gjort reportage om
honom. Tidningar har skrivit om den unge akvarellmålaren. Ska vi verkligen störa den snartartonåringen i sommarens sista suck?

Min oro stillas av det varma väl
komnandet av Maxi och pappa
Niclas. Jag förstår snart att det
haglar förfrågningar över Maximi
lian ”Maxi” Svensson. Sållningen
är stenhård och jag känner mig
stolt att få sitta vid det vita köks
bordet med huvudpersonen mitt
emot.
– Målandet började som ett
”safe space”, berättar Maxi, som
ett säkert ställe att befinna sig på
när skolan inte var en trygg plats.
Han ville vara hemma.
Skolan är fortfarande en utma
ning på flera sätt, berättar han.
Maxi går sista året på estetiska
programmet där han varje termin
måste bevisa att han kan blanda
färger och hantera penseln.
– Det finns liksom inte utrym
me för enskilda anpassningar och
det blir därför dåligt med utma
ningar.
Kompisar, det sociala livet
efter skolan och det faktum att
han kan använda skolans resurser
på rasterna för att måla, gör ändå
att han fortsätter att gå dit. Flerta
let lärare känner faktiskt inte till
Maxis etablerade konstnärskap,
trots att han redan har flera stora
utställningar bakom sig. Den mest
uppmärksammade ägde rum på
Lars Lerins egen utställningshall
Sangrund, något som väckte en
hel del uppmärksamhet.
– Jag är lite trött på jämförelsen
mellan mig och Lars Lerin, men
jag förstår att den lever kvar. Det

Maximilian – Maxi –
Svensson
Ålder: 17
Bor: Sofieberg
Familj: Lillebror, mamma och
pappa
Bästa egenskaper: Kreativ och
snäll mot alla
Finaste sommarminnet: Familjens road-trip i Europa
Bästa stället i Tyresö: Udden vid
Vikingsgravarna
Instagram: maxi_svensson

är en bra story, säger Maxi med
ett leende när jag frågar om Lerininspirationen.
Det finns en varsamhet över
konstnärskapet. Maxi Svensson
säljer inte sina tavlor, med undan
tag för dem som visas på vernis
sage. Han medverkar endast
i arrangemang anordnade av
seriösa aktörer, såsom Hjärt- och
Lungfonden, Musikhjälpen och
Radiohjälpen. 2019 kontaktades
Maxi av Aviciis pappa, med för
frågan om att delta med ”live-mål
ning” under en donationskonsert
för psykisk ohälsa.
– Det där var en ”once in a lifeti
me”. Det är ju väldigt ensamt som
konstnär och det skulle vara kul
att göra mer sådant i framtiden,
säger Maxi.
Och framtiden ja. Efter studen
ten hoppas Maxi komma in på
en konsthögskola. Han nämner
Royal College of Art i London,
men även konstskolor i Norge,
Italien och Frankrike.
Maxis motiv är ofta knutna till
naturen. Med skogar och sjöar
runt knuten i Tyresö är det inte
svårt att förstå var inspirationen
kan komma från. I somras reste
familjen runt i Europa med sin
husbil. Maxi samlade inspiration
för nya tavlor och har ett helt
lager av skisser och bilder.
– Varje natt satt jag och målade.
Jag gillar att måla saker jag varit
med om. Hemma gör jag sen seri
er och större bilder.
– Det spelar roll var man befin
ner sig rent fysiskt, menar han.
Omgivningen ger inspiration och
det blir roligare att måla. Men,
ibland måste man bara sätta sig
ner och jobba, menar Maxi.

På arbetsbordet trängs färger och
material.
FOTO: MIA LINDSTRÖM

Efter vårt samtal över köks
bordet får jag komma in i Maxis
ateljé. Det är som att stiga in i en
annan värld. Det liksom ångar av
kreativitet. Här trängs olika mate
rial, papper och färg. På hyllor och
i lådor ligger färdiga och påbörja
de alster. Skisser från sommarens
besök i Italien står på staffliet.
– Jag kan sitta och måla många
timmar i streck. Jag märker inte
ens att jag är hungrig förrän jag
tappar tålamodet över någon
detalj. Då är det dags för paus och
mat, så får jag fortsätta när jag
lugnat ner mig, berättar Maxi.
Från att huvudsakligen ha
målat i akvarell, målar Maxi allt
mer i olja. Jag får se några stora
oljemålningar, bland annat en
med lillebror – en kopia av sin
bror – och mamma i vattnet vid
Tyresö slottspark.
– De stora dukarna gör att jag
kan få ont i armen, men det är en
speciell känsla med det stora for
matet, säger Maxi.
Han är aktuell som illustratör
till boken En hemlig sommar
natt med text av Ester Roxberg.
Hans bilder för tankarna till Ilon
Wiklands karaktärer. Maxis kusin
fick stå modell för den blonda
flickan i boken. I julas kom den
första boken ut, Den magiska jul
katten.
– Min önskan var att bilderna
skulle kunna agera självständigt,
att boken nästan kan fungera utan
text, säger Maxi och berättar att
han någon gång i framtiden skulle
vilja publicera en ren konstbok.
En sak står mycket klar; det här
är inte det sista du läser om Maxi
Svensson.
Mia Lindström
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Maxi har illustrerat två barnböcker
som fått fina recensioner.
FOTO: MIA LINDSTRÖM

Här tillbringar Maxi många timmar varje dag. Ibland så länge att han glöm
mer att äta.
FOTO: MIA LINDSTRÖM
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Spännande höstdrama i tyresöfotbollen
FOTBOLL Minns ni när ert lag
låg och skvalpade i tabellmitten
hela hösten och du kände dig
nöjd med det? Nej, det trodde
inte jag heller. De flesta som gillar fotboll älskar dramatiken oavsett om det är för uppflyttning
eller degradering. Det kan bli
mycket av den sistnämnda biten
för tyresölagen i höst. Mer än ett
lag ligger i riskzonen för att bli
degraderade.

TFFs herrar ligger sämst till
Sämst till ligger Tyresö FFs herr
lag till. Näst sist i Division 2 Södra
Svealand och endast fyra poäng på
de senaste fyra matcherna. Laget
inkasserade en tung förlust på
fredagskvällen när Reymersholm
vann med 2–0 på Zinkensdamm.
Laget har nu fyra poäng upp till
kvalplatsen som Hanvikens SK
innehar, med en match mindre
spelad. Viken spelar mot bottenla
get Newroz efter denna upplagas
pressläggning, och kanske kan de
förbättra sina aktier i Bredäng?
Tungt för Hanvikens damer
Hanvikens damer har en tung
period i sin första säsong i tvåan
på mycket länge. I helgen var det
jumbomöte mot Viljan Strängnäs.
En match där tre poäng var mer
eller mindre ett måste. Dessvärre
fick HSK bara med sig en poäng
i en match som slöt 1–1, båda
målen gjorda på straff.
– Evelina Gustavsson går
fram och slår in straffen iskallt i
87:e minuten, säger lagkaptenen
Johanna Nilsson till Tyresö Nyhe
ter. Visst har vi en tung period
just nu, men det är ju det som vi
behöver lära oss att komma ur. Vi
måste sluta titta på tabellen helt
enkelt. Min uppfattning är att vi
fokuserar på att vi släpper in mål
och på så sätt går ner oss.
Det finns dock flera räddnings
plankor strax ovanför i tabellen,
men då måste Viken börja vinna
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HSKdagen
FEST Den 10 september återuppstår en historisk begivenhet
i Tyresö. Det är kommunens
största idrottsförening, som
återupplivar sin HSK-dag på Trollbäckens IP.

Glädje efter Ida Ahlboms 3–1-mål.

igen i stället för att vara rädda att
förlora.

Svängigt för Tyresö United
Tyresö United har haft en svängig
första säsong i Division 4. Star
ten var bra men hösten har varit
tung för laget och man hade inför
helgen fem raka förluster. Nu
tog man en tung bortaseger på
Brantbrink i helgen och kanske
är laget på uppgång igen? En som
definitivt är det är Robin Wellman
Puekker som hittills satt femton
mål för de röda. Anmärknings
värt att inte klubbarna i de högre
divisionerna har erbjudit honom
ett femsiffrigt belopp för en signa
tur. Nåväl Söderfyran har två lag
som sladdar i tabellen så nedflytt
ningsspöket kan man nog hålla
borta utan problem.
Bollmora lever farligt
Bollmora IKF lever även de
farligt. Division 5 Södra är ett
getingbo där det endast skiljer
åtta poäng mellan Skogås/Trång
sund på nedflyttningsplats och
tabellfyran High Valley FC på fjär
deplats. Bollmora har hamnat i

FOTO: KATARINA BROMÉ

en poängtorka men tog en viktig
seger mot hopplösa bottenlaget
Årsta FF och man möter ju de lag
som man tampas med så man har
alla möjligheter att reda ut det för
egen maskin.

Karma för TFFs damlag
Det lag som får ha strålkastarna
på sig är Tyresö FFs damlag, men
även de har haft det tungt i serien
i höst. En säker sjupoängsledning
har sjunkit till en futtig poäng mot
ett jagande Boo FF på andraplat
sen.
– Karma, skrattar Robin Carlén,
tränare i Tyresö. Låt oss säga att vi
i våras fick med oss trepoängare
när vi spelade rätt dåligt och kan
ske inte var värda vinsterna. Nu
har det jämnat it sig och det får
vi leva med.
Kan hända har Carlén rätt och
ska vi vara ärliga så kan ju inte
Tyresö fortsätta med att skänka
bort sina målsprutor till de All
svenska lagen och fortfarande tro
att allt ska gå som en dans. De har
också ett tufft program kvar med
matcher mot tunga pjäser som
Smedby AIK, IK Tun och Enskede

Tyresö Nyheter jubilerar

JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka
till Tyresö Nyheter 1979.

För 43 år sedan var det liksom i år också valår.
Socialdemokraterna var sedan sex år i opposi
tion. En av de stora frågorna var ett gymnasiums
vara eller inte vara i Tyresö. På den tiden var det
treåriga mandatperioder och Socialdemokraterna
hade ett mycket framåtsyftande program som gav
dem valsegern. Först i valet 1992 kunde de bor
gerliga partierna igen.

IK. I helgen blev det dock seger
mot Sätra SK i en match som
TFF kontrollerade fullkomligt i
90 minuter. Sofie Thörnqvist satt
ledningsmålet redan efter hörna,
sju minuter in i matchen. Lina
Malmborg utökade efter 20, men
Cornelia Kuoppila reducerade för
Sätra strax före paus. Ida Ahlbom
stängde tillställningen tio minu
ter in i den andra halvleken och
3–1 var sannerligen i underkant.
Ett annat glädjeämne var ju att
Moa Nilsson Barkenheim gjorde
comeback i laget och spelade den
sista kvarten.
– Det hade lika gärna kunnat
vara 6–1 med tanke på alla chan
ser som tjejerna hade i den andra
halvleken, säger Lars ”Dala”
Dahlqvist expertkommentator på
Tyresöradion.

Mellan 10–16 kommer det spelas
otaliga barn- och ungdomsmat
cher i fotboll, A-lagsmatcher i fot
boll och hockey, samt tävlingar i
friidrott. Utöver detta kommer
alla besökare kunna testa på täv
lingsfiske på land, så kallad ”cas
ting”.
Dessutom kommer både mat,
dryck och godis finnas att köpa.
Ett antal hemliga gäster kommer
finnas på scen och däremellan
kommer godisregnen avlösa var
andra.
– För alla som gillar idrott och
glädje så är HSK-dagen något att
besöka. Det kommer vara en bril
jant dag från morgon till kväll.
Det vågar jag lova, säger Mathias
Tegnér, ordförande för Hanvikens
SK.
Som grädde på moset kommer
Tyresöradion att livesända delar
av dagen, och alla nyfikna är väl
komna till deras tält.
Mer information finns på för
eningens hemsida: www.hanvi
kenssk.se.
Niklas Wennergren

Dramatik i höst
Oavsett vilket i lag man har sitt
hjärta så kommer höstsäsongen
bli oerhört spänningsfylld och jag
kan ni kan avbeställa årskortet på
Dramaten. Dramatiken finns här i
kommunen där du bor.
Niklas Wennergren

”Nya” parken invigd

PARK Södra delen av Fornuddsparken, mellan fornlämningsområdet
och Bränneribacken, har rustats upp för att bli mer tillgänglig och
skapa en trevligare miljö. Arbetet har föregåtts av en medborgardialog där tyresöbor fått komma med önskemål om hur parken ska
utvecklas. I veckan var det dags för invigning.

Bland annat har parken fått nya
sittplatser, ny belysning, nya
gångvägar och nya grönskande
planteringar. Parkeringsytan i
parkdelen är även iordningställd
och många nya cykelställ har till
kommit.
– Det är roligt att projektet har
kunnat ta tillvara på flera av de
önskemål som kom in från tyre
söborna i medborgardialogen.
Fornuddsparken är en omtyckt
och välbesökt park. Dessutom
besöks parken och vikingagra
varna av barn från områdets för
skolor och skolor. När vi utveck
lar områden i Tyresö är det viktigt
med en tidig medborgardialog.
Det känns även viktigt att också
de barn som använder parken har
fått göra sina röster hörda, säger
kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S).
Efter önskemål från kom
muninvånarna har gräsytan och
fotbollsmålen längst i söder har
behållits. Kommunen har även
iordningställt bouleplaner, grill

plats, picknickbord och solsto
lar. Ett arbete har även gjorts
med dagvattendikena för att öka
landskapets vattenhållande och
renande förmåga och öka förut
sättningarna för biologisk mång
fald.
ooo

Kommundirektör Cynthia Rune
fjärd, kommunstyrelsens ordfö
rande Anita Mattsson (S) och ordfö
rande i Hållbarhetsutskottet Marie
Åkesdotter (MP) var med vid invig
ningen.
FOTO TYRESÖ NYHETER
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

ALLMÄNNA VAL
11/9, 08.00–20.00, Se ditt röstkort för aktuell vallokal. Söndagen
den 11/9 är det dags för alla Sveriges medborgare att göra sin demokratiska röst hörd och gå och rösta.
Ta med röstkort och legitimation.
I Tyresö finns förutom de 32 vallokalerna också möjligheten att förtidsrösta i Servicecenter i kommunhuset. Ifall du har tappat bort ditt
röstkort kan du få ett nytt där. Ifall
du är osäker på vad du ska rösta på
så står alla partier i centrum hela
veckan. Arr: Valmyndigheten.
NATURGUIDNING PÅ KLÄVBERGET
15/9, 10.15–14.15, Klövberget,
Brevik. Vi vandrar på Klövbergets
hällmarker på en förkastningsbrant
med en storslagen utsikt över
Kalvfjärden. På hällmarkerna växer
mäktiga gamla grovstammiga tallar
och i de fuktigare partierna finns
en frodig granskog med lavklädda
grenar. Via en vindlande trappa tar
vi oss ner till Kalvfjärdens strand.
Här möts vi av släta hällar och
en frodig ädellövskog. Medelsvår
vandring i kuperad terräng. Cirka
4 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 6 km. Arr: Tyresö kommun
Biljetter: Gratis, anmälan på tyreso.
se/biljetter
ÖPPET HUS PÅ TORPET
18/9, 11.00–14.00, Ahlstorps
båtmanstorp, Alby. Kom och besök
det gamla båtsmanstorpet som
ännu finns kvar i sin miljö med äng
och lada intill. Ett fint utflyktsmål
för familjen! Servering av äppelkaka
med vaniljsås samt korvgrillning.
Arr: Tyresö hembygdsförening Biljetter: gratis, läs mer på tyresohembygd.se.

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/

Vill du göra program på
Tyresöradion?
Tyresöradion drivs helt ideellt
och varje vecka läggs 6–7 nya
program ut av frivilliga pro
grammakare. Även flera för
eningar gör egna program på
91,4 MHz. Nu har radion i år
fått tillskott med tre nya pro
grammakare; Pierre Näsman,
Carina Högberg och Carin
von Walden. Är du själv eller
din förening intresserad av
att göra radio eller podd. Kon
takta Tyresöradion på info@
tyresoradion.se så får du hjälp
att komma igång.

Dr Lenas
sommarsummering

Kan gymnasiet
utvecklas mer?

Nu startar dr Lenas hörna, det medicinska
magasinet, höstterminen med diskussion
om starroperationer, coronaläget, det nya
apkopporviruset och lite gnäll om språkför
vecklingar i vårdsammanhang. Leif Bratt och
Lena Hjelmérus sparrar som vanligt varandra
utan att förtröttas.

För första gången på väldigt många år börjar
fler elever än vad som tar studenten på Tyresö
gymnasium. Christoffer Holmström tog över en
livlös och döende patient för fyra år sedan och
har skapat ett gymnasium som vi kan vara stol
ta över, men inte är han nöjd med det. Det kom
mer mer! Programledare: Niklas Wennergren.

Gunnar minns
politiken från förr

Hur fungerar
rösträkningen?

Fjutt,
vikarie i Forellen

Vikarie i Forellen 1968, en tuff uppgift. När ens
egna barnbarn ska börja högstadiet och frågar
hur det var för oss, så måste man ju berätta
… eller? Hör den hiskeliga historien om den
rödhårige vikarien Fjutt. Hyss eller mordför
sök? Döm själva. Lelle Wiborgh berättar här
krönikan som väckte många skratt.

Direktsänd
Tyresöfestival!

På Tyresöfestivalen den 3 september intervjua
des alla åtta partier i Tyresö kommunfullmäkti
ge. Under 10–15 minuter fick de berätta om sina
tre viktigaste vallöften/frågor som de kommer
att driva efter valet om de får möjlighet. Två
timmar på Tyresöradion där de lokala politiska
frågorna blir tydliga. De svarade också på hur
de tror att valet går lokalt och vilka andra par
tier de kan tänka sig att samarbeta med.

Lyssna på
arkivpärlor!

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk
medlemsavgiftpå 300 kronor
eller mer om du vill.
Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07
Ange ditt namn och din adress.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.

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

I flera program berättar Gunnar Berndtson
för Ann Sandin-Lindgren om hur det var att
på 70-talet aktivera sig i politiken. En tid då
Krusboda, Pluto, Simhallen, Nyboda högsta
dium, Dalskolan, Njupkärr och Berfotens
skola byggdes. Gunnar var ordförande i kom
munfullmäktige 1974–1980 och minns många
starka profiler från den tiden.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Snart är det val! Hur funkar det i Tyresö och
vilka nyheter är för i år? Helene Bergström,
chef för kommunkansliet berättar för Catari
na Johansson Nyman som kommer att arbeta
som röstmottagare under valdagen.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Tyresöradion har ett stort arkiv med över
6 000 inspelade program med olika tyresöbor.
Hälften av dessa finns tillgängliga digitalt på
tyresoradion.se men programmen innan 2012
finns arkiverade på kassetter, minidiskar och
CD:n. Flera av dessa intervjuer har digitali
serats och man hittar dom om man söker på
arkivpärlor. Finns även möjlighet att beställa
privata kopior av gamla inspelningar.

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

11

SEPTEMBER 2022 

KULTUR/NÖJE

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 6”
och skicka senast
den 11 oktober
2022 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bollmoras skyline.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Förra bildgåtan föreställde
skylten på taket av bio Forel
len. Det visste Anna-Lena i
Trollbäcken som skriver: ”Här
har även visats andra föreställ
ningar än bio genom åren. Mitt
första besök var i början av
80-talet, då var det barnteatern
Solen och krokodilen. Senare
på gymnasiet, alltså i mitten
på 90-talet visades musikalen
Hair, uppsatt av elever på gym
nasiet, otroligt bra!”

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen
den 4 september.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

NYSILVER SKIVMINNE
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SÖNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER ÄR DET VAL TILL
RIKSDAG, REGION OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE.
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SKREV
TAUBE
PENDYL
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1:a: Tina Godinho, Sikvägen.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Anita Burman, Bollmoravägen.
Myrenna Berglie, Lummergången.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 5, 2022

FESTEN
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BRINGAR
TUR

LÄTT PÅ
FOTEN

BISAK

BRIE

BIL VIK
SPEL

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
11 oktober 2022 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6, 2022”.

SJÖVILDA

SÖNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER ÄR DET VAL TILL
RIKSDAG, REGION OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kryss nr 6

DE HAR
LÄST I
JOBBET

VAR
DUBBELT
DÖLLING PÅ LYCKO
PÅ LUNDS SAMMA
BERG
FÅGLAR?

Grattis Anna-Lena!

Rätta lösningen på kryss nr 5, 2022.
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TYRESÖ RUNT

Valkompassen för Tyresö
DEMOKRATI Det är tre val som ska göras senast på söndag. Kanske
har du redan bestämt dig för hur du ska rösta i riksdagsvalet. Men hur
är det med valet till kommunen och regionen – har du koll på de viktigaste frågorna?

Förra valet var ekonomin i fokus
i kommunalvalet. Kommunen
visade underskott och fick låna
pengar till driften. Även brister
i skolan och den hotande ned
läggningen av Björkbacken fick
stor uppmärksamhet. Efter fyra
år av goda ekonomiska resultat
och höjd skolpeng är det mindre
fokus på ekonomin och skolan
denna gången. Frågan om det ska
finnas ett kommunalt äldreboen
de är dock fortfarande i praktiken
omtvistat.

Tyresö Nyheter har gjort en
egen valkompass för lokalvalen.
Kolla vad du tycker och vad par
tierna tycker för att veta vad du
ska rösta på. Partiernas åsikter
grundas i denna valkompass inte
i första hand på vad de lovar i val
utan på hur de agerat i praktisk
politik. Vi väger emellertid också
in ställningstaganden som parti
erna gjort i kommun- och region
fullmäktige samt i politiska pro
gram eller i andra medier.
Den 11 september väljer du kurs och riktning på politiken i Tyresö.

oo o

1. Satsningar på skolan och fler nya lärare ska prioriteras framför skattesänkningar.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nja

Nja

Nja

Nja

Kommentar: Svaren grundas dels på de budgetanslag som partierna föreslagit till skolan under de två senaste
mandatperioderna samt de förslag på skattesänkningar som olika partier drivit. Tveksamt avser partier som
föreslår skattesänkningar och inte fullt ut finansierat dem. Det grundas också i att partierna i opposition inte
föreslagit tydligt högre nivåer.

2. Tyresö ska bygga bostäder så att bostadsbristen och segregation inte ökar.
Blandade upplåtelseformer med bostadsrätter, småhus och minst 150 hyresrätter per år.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

3. Tyresö ska sälja ut eller ombilda hyresrätter, även om det innebär svårigheter för de med
lägre inkomster att bo i vår kommun.

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Svaren grundas på beslut under denna och föregående mandatperioder samt om frågan uttrycks i
lokala valprogram.

4. Tyresö ska ha både privata och kommunala äldreboenden i hela kommunen.

Ja

Ja

Nja

Nja

Nej

Nej

Nej

5. Tyresövägen ska breddas och byggas ut för ökad framkomlighet.

Ja

Nja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nja

Nja

Nej

Kommentar: Svaren grundas på hur partierna röstat under den gångna mandatperioden när ärenden om att
utöka antalet fältassistenter har behandlats. I de fall det står tveksamt har partierna röstat olika i olika ärenden
under denna och föregående mandatperiod.

7. Tyresö ska ha biblioteket i alla kommundelar och biblioteket i Tyresö centrum ska vara
öppet på söndagar.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nja

Nja

Nja

Nej

Kommentar: Svaren grundas på beslut i nuvarande och föregående majoritet samt vad partierna föreslagit i sina
budgetförslag. I de fall det står tveksamt så har partierna tidigare varit emot men nu inte drivit söndagsstängt.

8. Kommunalskatten ska sänkas, höjas eller hållas oförändrad?

Höj

Lika

Lika

Sänk

Sänk

Sänk

Sänk

Lika

Kommentar: Svaren grundas på partiernas agerande under mandatperioden och svar till SVT.

9. En gång- och cykelbro ska byggas över Drevviken?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nja

Ja

Nja

Nja

Kommentar: Svaren grundas på partiernas program och svar till SVT.

Nej

Kommentar: Svaren grundas i tidigare mandatperioders beslut om driftsform, om man röstat för upprustning av
det kommunala boendet Björkbacken, om man röstat för att kommunen skulle driva boendet Trollängen samt hur
man agerat i fråga om ett nytt kommunalt äldreboende istället för Björkbacken. Tveksamt avser om man röstat
olika i parametrarna ovan.

Nja

6. Brottsförebyggande insatser ska stärkas genom exempelvis fler fältassistenter och
budgetsatsningar på socialtjänsten.

Nej

Kommentar: Svaren grundas dels på om partierna står bakom byggmålet som länsstyrelsen definierat som nödvändigt för att undvika ökad bostadsbrist och dels på om partierna röstat för de bostadsprojekt som behandlats
under mandatperioden eller inte.

FOTO: FREEIMAGES.COM

Ja

Ja

Kommentar: Diskussion finns om det under rusningstid eller ständigt ska vara ett kollektivtrafikkörfält – men i
sak är så gott som alla partier för en utbyggnad. Oenighet finns om finansieringen där flera partier sagt nej till
bostadsprojekt som bidrar till finansiering. När det står tveksamt så är det för att man sagt ja till utredning av
breddning med kollektivtrafik – men inte tagit ställning i sak.

10. Sjukhus i Stockholm ska privatiseras.

Nej

Nej

Nej

Nja

Kommentar: Svaren grundas på partiernas program. I de fall partierna definieras som tveksamma har de i program uttryckt att driftsform inte spelar roll men i praktiken ofta röstat för privatiseringar.

11. Ska 1177 Vårdguiden drivas i regionens egen regi eller privatiseras?

Egen

Egen

Egen Privat Egen Privat Privat Egen

Kommentar: Svaren grundas på partiernas program och svar till SVT.
.

Ny strandpromenad i Tyresö strand Naturreservat invigt
SPÅNG Under sommaren öppnade den nyanlagda strandpromenaden i
området Strandängarna i Tyresö strand. Strandpromenaden går längs
med strandkanten i Strandängarna och är cirka 500 meter lång.

De sista arbetena beräknas att
vara färdigt i september, men pro
menaden är öppen och boende
i området vittnar om att det nya
promenadstråket har varit flitigt
använt sedan det öppnade.
– Det är kul att det byggs ett rik
tigt promenadstråk längs vattnet i
Tyresö. Barnen uppskattar spång
en mycket. Det blir ett äventyr
varje gång! säger Rickard Ljung,
boende i området.
Strandpromenaden är två
meter bred och går på träspänger

genom vassen. Spängerna har pla
cerats med hänsyn till natur- och
djurliv och följer därför en lite
krokig väg. Där det varit fast mark
är gångstråket grusat.
Strandpromenaden är ett sätt
att göra vattnet mer tillgängligt
för tyresöborna.
Tanken är också att strandpro
menaden ska belysas för att bidra
till ökad trygghet och göra så
att spängerna kan nyttjas större
delar av året.
oo o

NATUR Kommunens åttonde naturreservat, Telegrafbergets naturreservat på Brevikshalvön, är invigt. Det blir med sina dryga 137 hektar
Tyresös tredje största reservat, efter Tyresta och Alby.

– Att gå på spången blir ett äventyr
för barnen, säger Rickard Ljung,
boende i området.
FOTO: PRIVAT

Telegrafberget är ett unikt natur
område. Det är Brevikshalvöns
högst belägna punkt, området har
en stor biologisk mångfald och
värdefulla naturmiljöer.
– Vår natur med närheten till
skog och hav är viktig för tyresö
borna. Genom att göra Telegraf
berget till naturreservat säker
ställer vi de viktiga gröna värdena
för kommunens invånare, säger
Anita Mattsson (S), kommunsty
relsens ordförande.
ooo

Anita Mattsson (S) inviger. FOTO: TN

