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Investeringar kräver disciplin
n Stora investeringar i nya skolor väntas de kommande åren.  
Det är bra att kommunen har redovisat överskott hela den 
senaste mandatperioden. Det minskar lånebehovet och därmed 
kostnaderna. Nu med kärvare tider är det än viktigare det att hålla 
i börsen. Det vinner alla tyresöbor på. Ledare, sid 2

Den fria kulturen hotad
n Länge har vi värnat de gemensamma rummen och ytorna för 
kulturen. Det hotas nu inte bara av begränsningar av Sveriges tele-
vision – även i Tyresö för SD samma politik. Här vill partiet lägga 
ner två av tre bibliotek och därmed begränsa barn, ungdomars och 
äldres tillgång till bra litteratur. Debatt, sid 4

”Hela familjen 
kan vara på 
plats och ha en 
fin stund till-
sammans.”

Robin Grandin, sid 12

Väl mottagna
n De flydde till Moldavien och 
fortsatte till Sverige. Yana 
och 11-årige sonen Kyrylo 
bodde i Odessa men bor nu 
på Björkdalen. Det är 125 
ukrainare som nu har sin 
bostad där. Sid 3

Egna medarbetare
n Den nya politiska led-
ningen i Region Stockholm 
har beslutat om att minska 
inhyrningen för att i stället 
prioritera de egna medarbe-
tarna och investera i arbets-
miljön. Förra året kostade 
den inhyrda personalen 1,2 
miljarder. Sid 5

Centern på väg in
n Centerpartiet har valt en ny 
lokal ledning. Nu pågår sam-
tal med Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet 
om att ingå i den styrande 
koalitionen i Tyresö. Sid 7

Kritik mot SL
n Förändringarna i busstrafi-
ken till och från Tyresö inne-
bär minskad turtäthet för fler-
talet busslinjer och trädde i 
kraft i början av mars. Beslu-
tet har väckt starka reaktio-
ner hos såväl Tyresö kommun 
som tyresöbor. Sid 8

Folkfest vid kval 
n 400 åskådare hade kommit 
för att se TTIBK i den första 
matchen i bäst av tre mot 
Hässelby Hawks. Det är kval 
till Allsvenskan i innebandy 
och tyresölaget vann en 
knapp seger. Sid 12Antalet sökande ökar

n Den första sökomgången till gym-
nasiet är precis avslutad och enligt 
uppgifter till Tyresö Nyheter så 
ökar antalet sökanden till Tyresö 
gymnasium kraftigt. Antalet första-
handssökanden ökar med hela 56 
procent.

Tyresö gymnasium har under 
många år dragits med sviktande 

elevunderlag och dålig ekonomi. 
Efter att ha redovisat underskott 
på nästan 10 miljoner årligen så tog 
det nya styret 2019 krafttag både 
för att få ordning och reda på eko-
nomin, men också för att utveckla 
gymnasiet för att attrahera fler 
elever och erbjuda en ännu bättre 
utbildning.

Sedan dess har ekonomin vänt 
och gymnasiet redovisade ett 
överskott för 2022. Nu har också 
utvecklingsarbetet för Tyresö 
gymnasium börjat bära frukt. Den 
allmänna bilden bland tyresöborna 
har förbättrats sedan 2018 och nu 
har även söktrycket ökat avsevärt.

 Sid 9

Utvecklingsarbetet för Tyresö gymnasium har börjat bära frukt och antalet sökanden har ökat kraftigt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

 
 

 
 

Ukraina, Afrikas horn, Turkiet, Syrien, Pakistan  
– krig, svält och naturkatastrofer slår  
sönder miljoner människors tillvaro varje dag.  
Act Svenska kyrkan samarbetar med partner 
runtom i världen som finns på plats både  
före, under och efter katastrofen.

KATASTROFINSATSER
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NoteratUnder flera år på 1970-talet var Tyresö Sve-
riges barnrikaste kommun. Då var Tyre-
sö en kommun med växtvärk, det sakna-

des bostäder men också skolor och förskolor.
Skolor och ”dagis” byggdes i snabb takt. 

Nu drygt 50 år senare, är inte Tyresö Sveriges 
barnrikaste men är fortfarande en kommun 
som många barnfamiljer flyttar till. Många av de 
bostäder som byggdes under 70-talet har reno-
verats. I Tyresö har också skolorna på olika sätt 
renoverats men flera av dessa har nått sitt bäst-
föredatum. Det började egentligen med Fornud-
dens skola som byggdes ny för ett par år sedan, 
näst på tur står Njupkärrs skola. Den kommer 
att rivas och en ny skola byggas på samma plats. 
Sedan går turen vidare till Stimmet. Planerna för 
en omfattande upprustning av Kumla skola är 
också klara. Att bygga en ny skola eller göra 
stora renoveringar är inte gratis men det är nöd-
vändigt för att Tyresös barn ska få en bra skol-
gång. Alltså en viktig investering som vi gemen-
samt betalar för över skatten. De skolor som nu 
byggs kommer också få en lång livslängd. Kan-
ske kommer de att stå ännu längre än de skolor 
de nu ersätter.

Med de senaste årens stora överskott 
kan kommunens lånebehov minska och 
därmed kostnaden för kommande års 
stora investeringar. Det är bra men det 
finns en hel del orosmoln på himlen.

Den höga inflationen som nu råder gör att kost-
naderna för kommunen ökar inom de flesta 
områden. Inte minst pensionskostnaderna 
påverkas. Räntehöjningarna ger också, i takt 
med att lånen sätts om, ökade kostnader. Kom-
munen påverkas alltså på samma sätt som hus-
hållen och det kommer att bli ansträngt.

Att fortsätta med den stränga budgetdis-
ciplin som kommunens Socialdemokratiskt 
ledda styre visade under förra mandatperioden 
är alltså nödvändigt för att klara de kommande 
ekonomiska utmaningarna. Under åren 2019 till 
2022 blev överskotten i kommunens ekonomi 
över 700 miljoner kronor.

Det senaste året som Moderaterna hade 
ansvar för kommunens ekonomi blev det ett 
underskott på 24 miljoner. Den situationen vill 
ingen ha tillbaka.

ooo

Tyresö rustar för framtidens utbildning genom nya skolbyggen och renove-
ringar. Det är mycket stora investeringar och kräver god hushållning med 
kommunens resurser. Det nuvarande styret har visat prov på att hålla bud-
getar och redovisa ekonomiska överskott under hela förra mandatperioden. 
Det är bra och nu gäller det att fortsätta på vägen med hård budgetdisciplin.

Det går snabbt nu. För ett halvår sedan styrde Moderater-
na region Stockholm. Efter sexton år vid makten tvingas 
de nu vara i opposition och lika dåliga som de var på att 
styra regionen (minns sjukvårdsuppropet, NKS och för-
lossningskrisen) lika bra är de på att vara i opposition. Det 
finns inget som inte är det nya mittenstyrets fel i regionen.

Och visst finns det problem i region Stockholm. Efter 
Irene Svenonius och Kristofer Tamsons styre är både sjuk-
vård och kollektivtrafik underfinansierade. Det nya mitten-
styret höjer inte budgeten tillräckligt snabbt, sägs det.

Det är en ihålig kritik som många kommer se igenom.
Vad som på riktigt är ett problem är att Moderaterna och 

Sverigedemokraterna nationellt lagt sparkrav på sjukvår-
den genom att ge mindre än en tredjedel av vad som krävs 
i statsbidragsökning. Men mot regeringen och SD är de 
lokala Moderaterna tysta.

ooo
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När tiderna blir svåra
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Konst i Tyresö

Konstverket Pink Ribbons av 
Andréa Hösel på Tyresö Konsthalls 
utställning Ultimate Painting  

– next episode.

Kommunfakta: Allt fler nyanlända arbetar eller studerar
Sverigedemokraterna och deras stödpartier i regeringen har bestämt att flykting-
mottagandet ska minskas drastiskt. Inte ens de kvotflyktingar som FN valt ut som i 
särskilt behov av skydd kan räkna med Sverige nu. Motiveringen är att integrationen 
inte klarar den mycket begränsade invandring som Sverige haft sedan år 2016. 
Svårigheter att utbilda nyanlända och få dem i arbete har lyfts fram som ett viktigt 
skäl. Men nu kan Tyresö Nyheter visa att det inte gäller – i alla fall inte i Tyresö. 
Allt fler får jobb eller utbildning allt snabbare. I upp till två år kan nyanlända vara i 
etableringsuppdraget där man ges utbildning, samhällsorientering och arbetsför-
beredande aktiviteter. 90 dagar efter att etableringen avslutats mäter man hur stor 
andel som kommit i jobb eller fortsatt utbildning. Sedan år 2016 har den andelen 
ökat med nästan 50 procent i Tyresö. Och det är glädjande nyheter på riktigt efter-
som vi nu och ännu mer efter krisen behöver fler anställda i både välfärden och i 
många av de nya företagen som växer fram.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat jobba eller studera

Källa: Kolada.se
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Familjelördag
KREATIVITET Den första april 
välkomnas alla kreativa till bib-
lioteket för att skapa nya fanta-
sifulla figurer och kreationer av 
era gamla leksaker tillsammans 
med Maria Westerberg, känd från 
JUNK, SVT. Ta med era egna fär-
diglekta leksaker och ge de ett 
nytt liv! Bra för både plånbok och 
miljön. Barn under 7 år bör ha en 
vuxen med då det kommer fin-
nas varma limpistoler. Fri entré. 
Information finns på Tyresö kom-
muns hemsida.

ooo

Granskning  
av omsorg
PEDAGOGIK En tillsyn av den 
pedagogiska omsorg som bedrivs 
i kommunen har genomförts. 
Pedagogisk omsorg hette tidigare 
dagmamma men har nu precis 
som förskolan en läroplan att 
förhålla sig till. Tillsynsrapporten 
visar att omsorgen i stora delar 
driver en god verksamhet.

ooo

Nyfiken på skatt?
EKONOMI Tyresö kommun har 
för den nyfikne en snurra som 
på ett lättillgängligt sätt visar 
vad din skatt används till i kom-
munen. Tyresöbor kan enkelt se 
hur mycket av skatten som går till 
skola eller kultur och fritid. Den 
totala skattesatsen som tyresö-
borna betalar 2023 är oförändrad 
från förra året på 31,58 procent. 
Skatten till regionen är 12,08 pro-
cent och till kommunen 19,50 
procent. Är du dessutom medlem 
i Svenska Kyrkan tillkommer en 
kyrkoskatt på 0,82 procent. Du 
finner skattesnurran på Tyresö 
kommuns hemsida.

ooo

Yana från Odessa 
kämpar för sin son
INTEGRATION Yana från Odessa i 
Ukraina är en av många mammor 
som bor på Björkdalen (tidigare 
Björkbackens äldrecenter) med 
sin 11-årige son och sin mor. 
De kom till Sverige den 17 april 
förra året.
 – När Odessa blev anfallet 
den 2 april var det ingen som var 
beredd på kriget. Vår son blev så 
rädd och sa ”Snälla mamma, vi 
måste fly!”

Så Yana och sonen och flydde till 
Moldavien som låg närmast. Där 
stannade de i två veckor för de 
hoppades att kriget skulle ta slut.

– Men när kriget fortsatte så 
flydde vi vidare till Sverige där vi 
hade vänner, berättar Yana. Men 
det var svårt att splittra familjen. 
Många valde att stanna.

På Björkdalen bor 125 av de 
300 ukrainarna som finns i Tyresö. 
Det är mest mammor med barn 
och mor- och farföräldrar. Yanas 
man är tvungen att vara kvar för 
att männen måste strida i kriget.

Svenska är nyckeln
Heinz Sjögren(L) som sitter i både 
kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i Tyresö och även är 
VD för handelskammaren för 
Eurasien driver frågan att ukrai-
narna ska få lära sig svenska på 
SFI. Idag lyder de under EU:s 
massflyktsdirektiv och måste 
klara sig att överleva på 71 kronor 
per dag för en vuxen och 37–50 
kronor per dag per barn, bero-
ende på ålder.

– Vi måste agera lokalt – och 
nu! menar Heinz. Vuxenutbild-
ning är en kommunal angelägen-
het och språket är nyckeln till 
integration, inklusive arbete. Kan 
man språket kan man få jobb och 
vänner och kan komma in i fören-
ingslivet.

Nu har kommunstyrelsen tagit 
beslut att skyndsamt utreda om 
att ge möjlighet till intensiv språk-
utbildning i svenska för ukrainar-
na.

– Och det bör vara den beprö-
vade och vältestade SFI-undervis-
ningen, menar Heinz, som också 
ger ett välkänt och allmänt accep-
terat betyg.

Organiserad utbildning
Yana berättar att det är svårt att 
själv sitta och lära sig svenska. 
Hon har gått på en ABF-kurs men 
behöver mer organiserad utbild-
ning.

– Vi behöver intensivkurser i 
svenska på ett strukturerat sätt. 
Det är lätt att klara sig med eng-
elska i Sverige. Men svenskan är 
nyckeln för att integreras och få 
jobb.

Sonen var så rädd för kriget när 
de kom till Sverige och de blev 
båda deprimerade. Men sonens 
största intresse är fotboll och han 
valde att börja spela i Tyresö FC 
Strand. Hela fotbollsteamet gick 
på Noblaskolan i Brevik.

– Min son ville gå med sina 
kamrater så nu åker han buss 
fram och tillbaka till Brevik. Där 
har han lärt sig svenska.

Lever på besparingar
Yana är utbildad programmerare 
och lärare i matematik och hon 
och hennes man hade ett eget 
företag i Odessa.

– När jag kom till Sverige var 

jag deprimerad. Jag vill få ett 
jobb. Nu lever vi från dag till dag.

Pengarna räcker inte ens till 
fotbollsskorna, menar Heinz Sjö-
gren.

– Man tvingas leva på sina 
besparingar. Fler och fler inser att 
kriget fortsätter. Innan man kan 
återvända är det viktigt att få en 
meningsfull fritid. Det ser ut att 
bli värre med kriget. Vi måste inse 
att många ukrainarna kommer att 
stanna

Älskar sina vänner
Yana älskar sina nya fina svenska 
vänner.

– Jag kunde aldrig föreställa 
mig att det som hände den 24 
februari förra året kunde hända. 
Jag bara gråter när jag ser bilder-
na från kriget. Jag tror inte att det 
kommer att bli fred i år. Jag måste 
koncentrera mig på min son. Han 
säger: Mamma jag vill stanna här! 
Pappa kan komma hit.

ooo

11-årige Kyrylo spelar fotboll i Tyresö FC Strand. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Yuliia och Yana är två av mammorna som bor på Björkdalen. FOTO: TN

TILLSAMMANS KAN

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med?
Välkommen att

kontakta oss:
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

Heinz Sjögren driver frågan att 
ukrainarna ska få lära sig svenska 
på SFI. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Dagens ros … 
… till dig som hittade vår bilnyck-
el jag tappade på gatan och lycka-
des leta upp oss för att lämna till-
baka den. Svårt att beskriva hur 
tacksamma vi är till dig!!
Den slarvige

En gång om året samlas svenska folket till en gemen-
sam tv-kväll. Det är när melodifestivalen sänds. Så 
gott som alla tittar och de som inte gör det pratar 

om festivalen.
Vi som är från Tyresö kunde känna stolthet över ”vår” 

artist Kiana men också underhållas av artister från hela 
Sverige.

Ett samhälle behöver sina samlingspunkter där vi möts 
och diskuterar. Ett samhälle behöver också kulturen i alla 
dess former. Viss kultur är bred och når ut till alla – annan 
är betydligt smalare och når en mindre grupp. Båda behövs. 
Vi behöver både roas och underhållas men också utmanas 
och tvingas fundera på viktiga samtidsfrågor. Kultur både 
roar och oroar – precis som det ska vara.

Just eftersom samhället behöver sina ytor att samlas 
kring kan man samtidigt vara oroad för vad som händer 
när den politiska högern får styra. Det finns flera länder 
där högerregeringar begränsat media och stoppat kultur 
som man inte gillat.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning om public ser-
vice. Det är ingen hemlighet att flera av regeringspartierna 
och Sverigedemokraterna vill begränsa public service. 
Sveriges television och Sveriges radio ska enligt högerpar-
tierna inte få sända sådant som är brett och kommersiellt. 

Överst på den listan över den breda underhållningen är 
rimligen melodifestivalen. Så passa på och se den på SVT 
nu – i morgon kan det vara för sent.

Det är dessvärre inte den enda kulturen som extremhö-
gern vill begränsa. De senaste månaderna har vi sett Sveri-
gedemokraterna runt om i Sverige vilja stoppa sagostunder 
på bibliotek och luciatåg för att de inte haft (vad SD tycker 

är) rätt form eller innehåll. Innan dess ville partiet stoppa 
konstutställningar som beskrev nazismen då och nu.

I Sverige har vi haft en tradition av att kulturen ska stå 
fri från politiken. Politiker ska inte bestämma vad som ska 
målas, berättas eller framföras. Den principen utmanas nu.

I Sverige har vi länge värnat de gemensamma rummen 
och ytorna för kulturen. Det hotas nu inte bara av begräns-
ningar av Sveriges television – även i Tyresö för SD samma 
politik. Här vill partiet lägga ner två av tre bibliotek och 
därmed begränsa barn, ungdomars och äldres tillgång till 
bra litteratur.

Tyresö har alltid varit ett starkt samhälle för de många 
mötesplatserna. Starka idrottsföreningar, musikklasser, 
teaterföreningar och bibliotek är bara några av de mötes-
platser som skapat samtal, gemenskap och tillit. Vi behöver 
nu värna det öppna och rika Tyresö när det hotas.

Efter valet ville Moderaterna och Kristdemokraterna 
styra kommunen tillsammans med Sverigedemokraterna. 
Vilken sorts kulturpolitik de skulle fört fick vi aldrig veta 
eftersom de i sista stund förlorade majoriteten.
Martin Nilsson
Ordförande, Socialdemokraterna i Tyresö
Katarina Helling
Gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

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

Vem ska bestämma vad som ska målas, berättas eller framföras?

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

Flera av regeringspartierna 
och Sverigedemokraterna 
vill begränsa public service.

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

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till
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Dags för sänkt hastighet på 
Myggdalsvägen?

Se till att bygga Amaryllis!

Tillökning på Uddby gård!

På Myggdalsvägen är det 40 km/h 
som gäller, ändå kör bilar i 70 
km/h dygnets alla timmar. Förut-
om att detta är farligt och olagligt 
skapar det dessutom mer buller. 
Vad ska krävas för att bilisterna 
håller hastigheten? Sänka till 30 
på hela sträckan?
Trött bilist

Länge har diskussionerna pågått 
om att bygga bostäder i Amaryllis . 
Förutom några fina boulbanor som  
kan få ett ännu bättre läge så är 
”parken” inte mycket att skryta om.  
Otillgängligt, otryggt och mörkt. 
Bilderna på hur det var tänkt att  
bebyggelsen skulle se ut såg super- 
fina ut. Äntligen skulle man kunna 
nyttja naturen utan att slå sig blo-
dig på dåliga stigar eller vara rädd 
för det som lurar i mörkret.

Nu kan kommunens alla ung-
domar som vill bo kvar hemma 
hos mamma och pappa till de 

går i pension tacka Moderaterna 
som vände i frågan. Ann-Christine 
Svensson och hennes Moderatpo-
lare, har de inte insett att vi har 
akut bostadsbrist i både kommu-
nen och länet? Att vi måste bygga 
bostäder så att våra ungdomar 
har någon som helst chans att 
flytta hem ifrån eller nyskilda ska 
ha någon chans att bo kvar kom-
munen? Eller äldre som nu sitter 
fast i villor de inte riktigt klarar av 
för att det inte finns mindre bostä-
der? Det är faktiskt för jäkligt.
Upprörd

Pappa bock och mamma get njuter i solen tillsammans med sin tre dagar 
gamla killing. FOTO: PRIVAT

På plats och räddar liv  
i Turkiet och Syrien.

AKUT: 
Jordbävning

Swisha  
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Tyresöbjörken står på Spiggvägen 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

En av våra läsare konstaterar att våren närmar sig. FOTO: PRIVAT

Vinterbjörken

Vårtecken
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Lars-Åke Hammar,  
Tyresö Strand
– Nej, inget speciellt. Men jag för-
söker handla mer närodlat.

Kerstin Jerndahl, Trollbäcken
– Nej, jag har inte gjort några 
större förändringar, man måste ju 
leva på. Men jag lever också gan-
ska återhållsamt vanligtvis.

Jennifer Seger, Granängsringen
– Ja, jag har börjat veckohandla 
istället för månadshandla för att 
kunna leta erbjudanden varje 
vecka. Jag har också börjat kolla 
upp billiga recept och handlar så 
mycket som möjligt på extrapriser.

Marie-Louise Swalander
– Jag har inte gjort några större 
förändringar, jag måste köpa det 
jag behöver.

Lena Boman
– Man måste ju köpa mat, men 
jag undviker det som har ökat 
mest, exempelvis Tomater och 
Paprika.

?Har du gjort några 
förändringar i dina 

inköp med anledning 
av att matpriserna  

har ökat?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Susann Ronström och Shyi Klin vill att kommunen ska arbeta mer 
proaktivt  inom vården. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Här värnas hälsan  
i kommunen

Högskoleförberedande program utreds
LOKAL Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden föreslår en 
utredning för att se ifall hög-
skoleförberedande program kan 
startas upp i nuvarande gymna-
siets lokaler. Detta efter att man 
försökt hitta andra lokaler runt 
Tyresö centrum utan att lyckas.

– Ambitionen är att öppna hög-
skoleförberedande program 
under mandatperioden, säger 
nämndens ordförande Christoffer 
Holmström (S). Nu kommer vi att 
titta på ifall det är möjligt att göra 
det i Tyresö gymnasiums lokaler, 
det beror helt enkelt på att vi inte 
hittat någon bra lokal i annat läge. 
Det kan bli svårt att få plats men 
vi hoppas att det ska vara möjligt.

Högskoleförberedande pro-
gram har tidigare funnits på Tyre-
sö gymnasium men har av olika 
anledningar lagts ner. När Tyresö 
gymnasiums rykte, ekonomi och 

söktryck förbättras vill det poli-
tiska styret återigen satsa på eko-
nomi- och samhällsprogrammen.

– Situationen för Tyresö gym-
nasium är en annan idag än vad 
det var för bara fem år sedan 
berättar Holmström (S). Vi har en 
god ekonomi, gymnasiet är mer 
attraktivt nu och vi står inför en 
platsbrist i regionen för de hög-
skoleförberedande programmen. 
Det är inte möjligt i längden att 
förlita sig på att andra kommuner 
i regionen ska ta ansvaret. Stock-
holms stad har redan tröttnat på 
bära så stor del av kostnaderna.

– Dessutom bör en kommun i 
Tyresös storlek kunna erbjuda 
sina invånare högskoleförbere-
dande program i kommunen, fort-
sätter han. Vi har ett väldigt bra 
gymnasium i Tyresö så grunden 
att starta högskoleförberedande 
program finns absolut här redan.

ooo
Christoffer Holmström (S), ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Region Stockholm 
minskar beroendet 
av hyrpersonal
ARBETE De senaste fem åren 
har kostnaderna för inhyrd perso-
nal nästan fördubblats i Region 
Stockholm till 1,2 miljarder.

Den nya politiska ledningen har 
beslutat om att minska inhyr-
ningen för att istället prioritera de 
egna medarbetarna och investera 
i arbetsmiljön.

– Vår politik går ut på att vår-
den ska vara jämlik och utgå från 
behov. Därför vill vi ställa om 
regionens beroende av hyrperso-
nal. Vi måste öka kontinuiteten 
för både patienter och vårdens 
medarbetare. Det är viktigt för 
vårdkvaliteten och arbetsmiljön. 
Vi ska ta hand om de som tar hand 
om oss. Vi vill investera i Region 
Stockholms egna medarbetare, 
säger regionrådet Robert Johans-
son (S).

Varför är inhyrning ett problem?
– Vi behöver ha en långsiktigt 
stabil bemanning. Det är den 
egna personalen som står för 
det och för den kontinuitet som 
vården behöver och som i sin 
tur utvecklar vården och står för 
patientsäkerhet. Att arbeta för 
och investera i våra medarbeta-
res arbetsmiljö är ett prioriterat 
uppdrag för oss och det vi spar i 
minskad inhyrning ska gå till vår 
egen personal. Det är också en 
förutsättning för att vi ska klara 
att utveckla, utbilda och hand-
leda, säger regionrådet Robert 
Johansson (S).

Hur kommer ni satsa på perso-
nalen under arbetets gång för att 
minska regionens beroende av 
inhyrd personal?
– Vi vill investera i våra egna med-
arbetare. Att inhyrningen skjutit i 
höjden beror till stor del på pan-
demin, men också på att beman-
ningsföretagen kunnat erbjuda 
villkor som inte vi kunnat ge. Det 
blir en ond spiral där sjukhusen 

tvingas lägga resurser på hyr-
personal, som hade kunnat sat-
sas på de egna. Vi vill att fler ska 
välja oss och vilja vara med och 
utveckla verksamheten. Vi är en 
trygg arbetsgivare, vi har ett nytt 
fördelaktigt pensionsavtal, det 
finns karriärvägar och forskning 
och teknik i framkant avslutar 
Johansson (S).

ooo

Fakta: Inhyrd personal 
År Inhyrd personal  
 inom hälso- och  
 sjukvården (mkr)
2022 1 175
2021 1 027
2020 875
2019 795
2018 673

Källa: Region Stockholm

Robert Johansson (S), personal-
regionråd. FOTO: S-KANSLIET

PATIENTSÄKERHET Alla kom-
muner har skyldighet att ha en 
medicinsk ansvarig sjuksköter-
ska, en så kallad MAS.

Som MAS ansvarar man för att 
kommunens sjukvårdsverksam-
het följer hälso- och sjukvårds-
lagen. Det innebär att hon ska 
säkerställa att patienten får en 
säker och ändamålsenlig hälso- 
och sjukvård av god kvalitet, och 
att se till att journaler förs enligt 
patientdatalagen. Besluta om 
delegering av vissa vårduppgifter, 
se till att det finns ändamålsenliga 
rutiner för säker läkemedelshan-
tering, ha kontakter med läkare 
och andra representanter inom 
hälso- och sjukvården.

– Det här är en tjänst som många 
inte känner till och ofta råder det 
en stor okunskap om vad dennes 
uppdrag går ut på, säger Susann 
Ronström (S) som är ordförande 
i äldre- och omsorgsnämndens 
ordförande.

I Tyresö heter MASen Shyi 
Klint och hon har lång erfarenhet 
av vård och omsorg.

– Jag har gått den långa vägen 
från vårdbiträde till underskö-
terska och därefter utbildade jag 
mig till sjuksköterska, säger Shyi 
Klint. Som sjuksköterska har jag 
haft flera olika befattningar som 
idag är till stor nytta.

Susann Ronström och Shyi 
Klint är helt överens om att man 
måste arbeta mer proaktivt inom 
vården om kommunerna ska klara 
vård och omsorg i framtiden. Man 
borde till exempel se över under-
sköterskan arbetsuppgifter. Med 
rätt handledning bör underskö-
terskorna kunna utföra mer av de 
sjukvårdande arbetsuppgifterna 
inom kommunens ramar, så som 
sker inom regionens hälso- och 
sjukvård.

Shyi Klint lyfter upp den natio-
nella reformen God och Nära 
vård som ligger i startgroparna.

– Tänk Hälsa genom hela livet, 
säger Shyi.

ooo

Shyi Klint är kommunens MAS. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Jag tror inte att det finns någon i rätt ålder som inte 
minns fotbolls-VM 1994? Sommarvärmen. De sena tv-
sändningarna från USA. Bronset.

Jag kom att tänka på sommaren 1994, när jag var i 
Colombia i början av mars. Någonstans i den tropiska 
hettan och fukten nära den venezuelanska gränsen dök 
bara minnet upp.

Under min andra resa till Colombia under de senaste 12 
månaderna kom jag att tänka på den för de flesta svenskar 
fantastiska sommaren 1994. Orsaken är den desto mörka-
re berättelsen om det colombianska landslagets lågmälde 
mittback Andrés Escobar. Denne djupt troende spelare, 
känd för sitt lugn, sitt huvudspel och med smeknamnet 
”gentlemannen” var en centralgestalt i det colombianska 
landslaget och många menar att han var avgörande för 
deras framgångar i början av 90-talet.

Colombia, ett av Sydamerikas mest våldsdrabbade län-
der, verkar nu stå i ett vägskäl. Efter fredsavtalet 2016 
mellan staten och FARC-gerillan har våldet minskat i lan-
det. Samtidigt pågår fortfarande strider i delar av landet, 
exempelvis mellan ELN-gerillan, dissidenter från FARC, 
paramilitära grupper och den colombianska armén. Det 
var i den miljön, i departementet Arauca vid den venezue-
lanska gränsen, som jag kom att tänka på Andrés Escobar 
och händelserna som följde efter att det colombianska 
landslaget åkte ur VM. I det som skulle visa sig vara en 
avgörande match mot USA råkade Andrés Escobar göra 
självmål. Det sägs att Escobars systerson som såg match-
en från hemmet i Medellin ska ha sagt: ”Mamma de kom-

mer döda Andrés”. Han hade rätt. Samtidigt som 
det svenska landslaget förberedde sig för sin åtton-
delsfinal mot Saudiarabien i Dallas, sköts Escobar 
till döds i Medellin. Mördaren sköt honom med sex 

skott. Efter varje skott skrek han ”gol”, det vill säga mål.
I mitt minne är fotboll VM -94 ett fullsatt Rålambshovs-

parken, Glenmark Eriksson och Strömstedt, samt över-
svallande glädje. Numera är det också minnet av att idrott 
kan vara på liv och död. Minnet av Andrés Escobar. Båda 
dessa minnen är sammankopplade. I en globaliserad 
värld hänger saker ihop. Efter mina resor till Colombia 
är jag övertygad om att den colombianska presidenten 
Gustavo Petros vision om en total fred är en förutsättning 
för ett bättre Colombia. Detta, ihop med en jordreform 
och andra jämlikhetsreformer, kommer minska odlandet 
av Coca i landet samt minska knarkkartellernas hand-
lingsutrymme. Det kommer försvåra för den organise-
rade brottsligheten och minska tillgången på narkotika 
också i vår del av världen. På så sätt kan det som sker i 
Colombia också påverka oss här i Sverige. Om de colom-
bianska fredsförhandlingarna i Mexico är framgångsrika 
så inverkar det samtidigt på det som händer på gatan och 
ute i bostadsområden i vårt kära Tyresö. I en globalise-
rad värld hänger saker ihop. Inte bara i mitt huvud, utan 
också i verkligheten.
Mathias Tegnér

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 civilekonom  och 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.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Earth Hour uppmärk-
sammas på nya sätt

Kvällen lördagen den 25 mars 
klockan 20.30 är det Earth hour 
– världens största klimatmanifes-
tation med miljontals deltagare 
över hela jorden. Sedan 2007 har 
det just denna kväll genomförts 
en symbolisk nedsläckning i stad 
efter stad, hus efter hus, rum efter 
rum finns, också här i Tyresö. Men 
Earth Hour har blivit mycket mer 
än så.

Kunskap och inspiration
Tanken med aktiviteterna vid Ahls-
torp är att ge både kunskap och 
inspiration. På Klimatvågen kan 
man väga sina utsläpp och hitta 
en väg till ett mer hållbart liv. I en 
lekfull dragkamp om klimatet för-
klaras växthuseffekten och hur vi 
människor påverkar den. För den 
kreative finns möjlighet att under 
handledning pröva på att skapa 

ett hållbart och lustfyllt samhälle. 
Den som vill kan spela ”Klimat-
kollen” eller gå en ”Tankestig om 
klimatet”. Och den som är hungrig 
kan pröva på att baka stompabröd.

Resurser på plats
Aktiviteterna pågår klockan 
13–16. På plats för att svara på 
frågor finns bland annat naturgui-
de, kommunekolog, hållbarhets-
strateg, naturskolepedagoger och 
Naturskyddsföreningen.

ooo

MILJÖ I samband med årets Earth hour genomförs en spännande kli-
matdag vid Ahlstorp båtmanstorp nära Alby.

”Gol.”

Ahlstorp båtmanstorp ligger naturskönt nära Alby. FOTO: MARTINA KIIBUS
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Ny mandatperiod och här 
är de som leder nämnderna

Centerpartiet inleder samtal  
om att ingå i det politiska styret

Efter valet i höstas har Social-
demokraterna, Miljöpartiet och 
Liberalerna fortsatt att styra 
Tyresö ytterligare en mandatpe-
riod. Detta blev möjligt sedan en 
ordinarie Ledamot för Centerpar-
tiet i kommunfullmäktige, Ray-
mond Moubé med stöttning av 
ersättarna HanneSofia Carlsson 
och Richard Norin valde att byta 
sida och stoppade det planerade 
maktskiftet. Till Tyresö Nyheter 
kommenterade Raymond Moubé 
då beslutet med att:

– Centerpartiet gick till val på 
att stå upp mot främlingsfientlig-
het och rasism och värna indi-
viden, liberalism och den gröna 

omställningen. För mig var det 
inget alternativ att sätta oss i ett 
styre som tar aktivt stöd från Sve-
rigedemokraterna.

– Genom att rösta på att Social-
demokraterna fortsätter att leda 
kommunstyrelsen kan jag som 
centerpartist säga till våra väjare 
att vi står upp för det vi lovade i 
valrörelsen. I de kommande för-
handlingarna kommer vi att driva 
frågor som vi centerpartister vär-
nar, säger Raymond Moubé.

Internt oense
Centerpartiet har under hösten 
internt inte varit överens om par-
tiet ska samarbeta med Social-

demokraterna eller Moderaterna 
och valde därför under en period 
att vara i oberoende opposition.

Nu meddelar Centerpartiet i 
Tyresö att de efter partiets årsmö-
te tagit beslut om en ny ledning 
där ny ordförande i föreningens 
styrelse är Annica Örtenstrand. I 
kommunpolitiken blir Raymond 
Moubé partiets främsta företrä-
dare som gruppledare i kommun-
styrelsen.

Avser inleda samtal
Partiet meddelar också att de 
tagit beslut om att inte längre vara 
i oberoende opposition utan att 
man nu avser inleda samtal med 
Socialdemokraterna, Liberalerna 
och Miljöpartiet om möjligheter-
na att framöver ingå i det politiska 
styret.

ooo

SAMARBETE Centerpartiet som under hösten varit i oberoende oppo-
sition meddelar nu att partiet har ny ledning samt att man också 
kommer att inleda samtal med Socialdemokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet för att ansluta sig till det politiska styret i kommunen.

Raymond Moubé (C). Foto: TYRESÖ NYHETER

Kommunstyrelsen:  
Anita Mattsson (S), 
54 år, Trollbäcken 
– Styrets politik ska 
genomsyras av rik-
tigt bra kvalitet i väl-
färden. Jag ser fram 
emot att vi får nu får 
möjlighet att fortsätta 
det utvecklingsarbete vi 
påbörjat under mandatperioden samtidigt 
som vi tar ansvar för de utmaningar kom-
munen nu står inför.

Stadsbyggnadsutskottet:  
Mats Lindblom (L),  
57 år, Farmarstigen
– Det blir spännande 
att fortsätta driva 
en varsam utveck-
ling av Norra Tyresö 
Centrum, Trollbäck-
ens centrumstråk 
och Granängstorget. 
Det kommer ge oss mer 
levande och trygga kommundelscentrum 
med ett stärkt kommersiellt utbud.

Hållbarhetsutskottet:  
Marie Åkesdotter (MP), 62 år, 
Öringe
– Vi ska hålla i miljö- 
och klimatarbetet, 
där vi gjort stora 
framsteg. Det hand-
lar om arbetet kring 
biologisk mångfald, 
använda resurserna 
på ett ansvarsfullt sätt 
och att nå klimatmålet om 
nettonollutsläpp 2030.

Arbetsmarknads- och 
socialnämnden:  
Ajda Asgari (MP), 
33 år, Bollmora
– Det förebyggande 
arbetet som vi har 
byggt upp ska fort-
sätta och en prioritet 
är att ge stöd tidigt till 
framförallt barn och unga. 
Ett samhälle mår så bra som våra svagaste, 
därför behöver vi rikta stödet till de som 
behöver det mest.

Barn- och utbildningsnämnden:  
Klara Watmani (S),  
30 år, Fårdala
– Efter fyra fram-
gångsrika år ser jag 
fram emot att fort-
satt prioritera skola 
och förskola. Varje 
barn ska ha de bästa 
fortsättningarna för att 
nå sin fulla potential. Att 
vi nu höjer förskole- och skolpengen är en 
viktig del i arbetet

Byggnadsnämnden 
och valnämnden:  
Mari Schaub (S), 
60 år, Trollbäcken
– Nu när ansöknings-
tiderna för bygglov är 
rekordlågt korta ser 
jag i byggnadsnämnden 
fram emot satsningar på till-
syn. Bygga schyst ska vara lätt. Fuska och 
ställa till det ska bli svårt. I Valnämnden Jag 
ser fram emot valet till Europaparlamentet 
i juni 2024 och hoppas att många vill ställa 
upp som röstmottagare. Tyresö växer och 
valdistrikten blir flera. Utmaning att få fler 
att rösta.

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämden:  
Christoffer Holmström 
(S), 38 år, Bollmora
– Det vi framförallt 
vill göra under man-
datperioden är att 
utveckla resurssko-
lan även till natio-
nella program, se till 
att C3L får ett starkare 
kursutbud och ännu flexi-
bilitet i undervisningen samt försöka starta 
upp högskoleförberedande program på 
Tyresö gymnasium.

Kultur- och fritidsnämnden:  
Alexander Enkvist (L),  
29 år, Lindalen
– Vi ser fram emot att 
kunna genomföra nya 
satsningar på ytor 
för spontan idrott 
och kultur, samt 
stötta föreningslivet 
i deras viktiga arbete 
med att ge barn och 
unga en meningsfull fritid.

Äldre- och omsorgsnämnden:  
Susann Ronström (S), 
69 år, Fårdala
– Jag ser fram emot 
att få igång byg-
gandet av ett nytt 
äldreboende och 
fortsätta arbetet för 
bra villkor och trygga 
anställningar i äldre-
omsorgen. Vi behöver 
också bygga fler LSS-boenden.

Tyresö Bostäder:  
Christina Meltzén 
(L), 64 år,  
Farmarstigen
– Tyresö Bostäder 
bör bygga fler bostä-
der än vad man för 
närvarande gör. Vårt 
allmännyttiga bostads-
bolag ska fokusera på sin 
kärnverksamhet – bra och kostnadseffek-
tiv förvaltning av bostäder och inget annat.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljö-
partiet fortsätter att styra Tyresö fyra år till. 
Tillsammans tog de över styret efter valet 
2018 och har sedan dess satt sin stämpel 
på kommunens verksamheter. Bland annat 
har Tyresö nått de bästa skolresultaten på 
sex år, ökat i rankningen över miljöbästa 
kommun, ökat tryggheten i Granängs-
ringen, ökat i Svenskt Näringslivs ranking 
samt levererat stora överskott i ekonomin. 
Nu är det också klart vilka som kommer att 
leda arbetet i de politiska nämnderna kom-
mande mandatperiod.FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Skarp kritik mot att SL drar ner 
på bussturerna till Tyresö
KOLLEKTIVTRAFIK SL och 
trafikoperatören Nobina har i 
ett pressmeddelande aviserat 
förändringar i busstrafiken till 
och från Tyresö. Förändringarna 
innebär minskad turtäthet för 
flertalet busslinjer och trädde i 
kraft i början av mars. Beslutet 
har väckt starka reaktioner hos 
såväl Tyresö kommun som tyre-
söbor.

SL förklarar justeringarna i vårtid-
tabellen med att resandet minskat 
efter pandemin.

– Vi har noga sett över trafikut-
budet i Tyresö, Älta och Haninge 
och sett hur vi kan köra en trafik 
som stämmer ännu mer överens 
med resenärernas faktiska behov. 
Det har lett fram till att vi nu gör 
vissa förändringar i tidtabellerna, 
säger Erik Norling, trafikdirektör 
på trafikförvaltningen.

Det handlar till exempel om att 
det blir två minuter längre mel-
lan vissa turer. Linje 808 kommer 
att försvinna ur utbudet eftersom 
det finns andra linjer som de här 
resenärerna kan åka med i stället: 
linjerna 806, 807, 822 eller 823.

Från Tyresö kommuns håll är 
man dock kritisk till förändringar-
na eftersom det inte främjar kol-
lektivt resande hos tyresöborna. 
Kommunen har också kritiserat 
den bristande samordningen med 
kommunen. Eftersom föränd-
ringarna skett inom ramen för 
det avtal Nobina har med Trafik-
förvaltningen har det inte funnits 
någon kontakt med Tyresö kom-
mun.

– Tyresöborna behöver fler, 
inte färre avgångar och en trafik-
planering som underlättar resan-
det till och från vår kommun. Jag 
är kritisk till hur SL låter ekonomi 
och marknadsincitament styra 
snarare än vilka behov som finns, 

säger kommunstyrelsen ordfö-
rande Anita Mattsson (S).

De tyresöbor som Tyresö Nyhe-
ter kommer i kontakt med vittnar 
om att personer blir stående i bus-
sarna på motorvägen. En annan 
lyfter att det varit rörigt vid Vattu-
gatan på kvällarna.

Region Stockholm har medde-
lat att man planerar att göra om 
nästa avtal som regionen tecknar 
kring busstrafiken med större 
fokus på var SL ska köra, snarare 
än var det är lönsamt. Det nya 
avatalet beräknas träda i kraft 
2025.

ooo
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Minskade bussturer till Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Erik Norling, trafikdirektör på trafik-
förvaltningen. FOTO: GUSTAV KAISER

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

Höga betyg i enkät för 
Tyresös  skolor och förskolor
ENKÄT Under hösten genomför-
des en enkät riktad mot vård-
nadshavare och elever i Tyresös 
förskolor och skolor. I enkäten 
får elever och föräldrar rangordna 
hur man ser på olika påståenden 
och överlag är svaret tydligt – i 
Tyresö är den pedagogiska verk-
samheten god.

– Det är glädjande att resultaten 
visar på att både föräldrar och 
elever ger våra skolor och försko-
lor ett högt betyg. Vi fortsätter att 
prioritera våra unga och det ger 
resultat, säger Klara Watmani, (S) 
ordförande barn- och utbildnings-
nämnden.

Höga betyg
Överlag är det höga betyg som 
levereras i enkätsvaren, det som 
sticker ut mest är kanske den 
kring hur vårdnadshavare ser på 

förskolan. Där anger 92 procent 
att man kan rekommendera för-
skola till andra och att man i lika 
stor andel är nöjda med utbild-
ningen. Ser man till hur elever 
svarat i anpassad grundskola så 
bedömer 93 % av alla elever att 
skolan är bra, att vuxna bryr sig, 
att elever blir behandlade väl på 
skolan och att elever både är tryg-
ga och trivs bra.

– Resultaten är tydliga och är 
ett kvitto på medarbetarnas hårda 
arbete ute i verksamheterna. Vi 
fortsätter arbetet för att ge goda 
förutsättningar så Tyresös barn 
och elever får en utbildning som 
håller hög kvalitet, säger Klara 
Watmani (S), ordförande barn- 
och utbildningsnämnden.

Finns utvecklingsområden
Enkäten visar också att det finns 
utvecklingsområden, bland annat 

att endast 50 procent av elever i 
grundskolan är med på olika akti-
viteter på fritiden samtidigt som 
58 procent av eleverna i grund-
skolan anser sig ha arbetsro.

– Nu granskas resultaten och 

de områden som behöver utveck-
las.

– Målsättningen är att Tyresö 
ska bli Sveriges bästa skolkom-
mun, avslutar Klara Watmani (S).

ooo

Klara Watmani (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden. FOTO: TN

Hundrastgårdar 
utreds
HUSDJUR Kommunstyrelsen har 
beslutat att utreda vilka behov av 
hundrastgårdar som finns i kom-
munen samt var det är lämpligt 
att basera nya hundrastgårdar. 
Bakgrunden är ett antal medbor-
garinitiativ med önskemål om fler 
hundrastgårdar.

Tyresö kommun ser därför ett 
behov av en sammanhållen plan. 
Utredningen beräknas genomför-
as under hösten 2023 och våren 
2024.

ooo

Detaljplan för ny 
gruppbostad
BOSTAD Kommunstyrelsen har 
beslutat att anta en ny detaljplan 
för en gruppbostad på Lönnvägen 
i Trollbäcken. Gruppbostaden 
kommer byggas i en våning och 
rymma 6 lägenheter.

ooo

Se hur skatte-
pengar fördelas
EKONOMI På Tyresö kommuns 
hemsida, tyreso.se, går det nu att 
via ett verktyg fylla i sin månads-
lön före tjänst och få fram hur 
skattepengarna fördelas mellan 
olika verksamhetsområden som 
till exempel utbildning och skola 
och omsorg och stöd.

ooo

God man eller 
förvaltare
SOCIALT Tyresö kommun söker 
nu nya personer som vill bli god 
man eller förvaltare. Uppdragen 
innebär att hjälpa personer med 
exempelvis psykiska sjukdomar, 
neuropsykiatriska diagnoser, 
missbruk eller skulder med eko-
nomisk förvaltning, rättshand-
lingar, personlig omvårdnad. Syf-
tet är att skapa en trygg tillvaro 
och bra livskvalitet för berörda 
grupper.

ooo

Stöd åt Stimmet
STÖD Elever vid Stimmets anpas-
sade grundskola (tidigare särsko-
lan) deltar sedan i höstas i ett pro-
jekt om rörelseglädje.

Projektet som påbörjades i 
höstas erbjuds av Riksidrottsför-
bundet som gett stöd terminen ut. 
Syftet är att uppmuntra till att fler 
får röra sig utifrån sina förutsätt-
ningar.

ooo

Ceremonibyggnad
KYRKA Ny kyrkogårdsbyggnad 
på Strandkyrkogården. Idag 
finns ingen ceremonibyggnad på 
Strandkyrkogården i Skrubba 
strax utanför Tyresö. Därför vill 
kyrkogårdsförvaltningen i Stock-
holm bygga en ny på platsen.

ooo

Erbjudande
TORSDAG Tyresö centrum har 
börjat med Tyresö-torsdag. Varje 
torsdag har Tyresö centrum något 
speciellt att bjuda besökarna i 
centrumet på. Allt ifrån livemusik 
till påsktävlingar till modevisning-
ar utlovas från centrumbolaget.

ooo

8  MARS 2023



NYHETER

Fler har sökt Tyresö 
gymnasium  i första hand

Förhandlingen 
om hyran färdig

SKOLA Med ekonomin under 
kontroll har Tyresö gymnasium 
också haft större möjligheter till 
att utvecklas. Det menar i alla 
fall ordföranden i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Chris-
toffer Holmström (S).

– Så är det, berättar han. När vi 
tog över 2019 så var ekonomin 
katastrof, söktrycket var vikande 
och programmen avvecklades 
utan någon politisk plan på hur 
man skulle vända utvecklingen. 
Ekonomin vändes fort, bara på 
ett år hade underskottet kapats 
med 7 miljoner och 2020 var för-
sta gången på väldigt länge Tyresö 
gymnasium kunde visa ett resul-
tat i balans. Det gjorde att möjlig-
heterna att utveckla blev mycket 
större.

Att faktiskt visa
Men enligt Holmström (S) så har 
gymnasiet hela tiden varit ett 
gymnasium med hög kvalitet och 
förmodligen länets bästa utbild-
ningslokaler för praktiska pro-
gram.

– Arbetet har mer handlat om 
att faktiskt visa hur bra verksam-
het vi har, menar han. Lokalerna 
är fantastiska och ger verkligen 
utrymme till en bra undervisning 
men gymnasiets stora styrka är 
nog personalen.

– Där har vi väldigt mycket 
kompetens och framförallt enga-
gemang, de har gjort och fortsät-
ter att göra ett jättearbete.

Nu verkar det också som att 
ett tydligt trendbrott har skett då 

söksiffrorna från första sökom-
gången visar en stor ökning. Hela 
56 procent fler har sökt Tyresö 
gymnasium i första hand och 
samtliga kategorier av sökanden 
har ökat.

På väg åt rätt håll
– Det är ett kvitto på att vi är på 
väg åt rätt håll, säger Christoffer 
Holmström (S). Det ger också 

större möjligheter att få till hög-
skoleförberedande program i 
kommunen när vi nu ser att gym-
nasiet har blivit mer populärt 
igen. Men även om Tyresö gymna-
sium är en bra skola, har en god 
ekonomi och söktrycket nu ser 
bättre ut så kommer vi att fortsät-
ta sträva efter att göra gymnasiet 
ännu bättre.

ooo

HYRA Nu är årets hyresjustering 
för alla som bor Tyresö Bostäder 
(TYBO) klar. Det har varit tuffa 
förhandlingar som pågått en 
längre tid. TYBO yrkade inled-
ningsvis på 9 procent men efter 
förhandling blir det en höjning på 
4,7 procent.

Hyreshöjningen gäller från 1 janu-
ari och kommer fördelas ut under 
sex månader, det vill säga debi-
teras retroaktivt och fördelas på 
hyresavin från april till september.

– Det var verkligen förvånande 
att vårt allmännyttiga bostads-
bolag kom ett så högt yrkande. 
Många av hyresgästerna har 
redan en ansträngd ekonomisk 
situation. Jag är dock glad att vi 
lyckats förhandla ned yrkandet 
till 4,7 procent, säger Tina Norr-
ström ordförande för Hyresgäst-
föreningen i Tyresö, men tillägger 
att hon är oroad för att många 
ensamstående pensionärer och 
föräldrar kommer att ha svårt att 
få ekonomin att gå ihop.

Tyresö Bostäders VD, Kent 

Lundén kommenterar uppgörel-
sen i ett pressmeddelande:

– Vi har haft en bra förhandling 
med Hyresgästföreningen och 
diskuterat det tuffa rådande läget 
som berör oss alla, även allmän-
nyttiga bostadsbolag. Vi ser en 
högre hyresjustering än normalt 
men om intäkterna inte följer 
med kostnadsutvecklingen går 
det tyvärr ut över hyresgästerna 
i form av minskad service och 
eftersatt underhåll.

Nyproducerade undantas
De nyproducerade lägenheterna i 
kvarteren Hasselbacken, Temyn-
tan, Kardemumman och Töresjö-
vägen samt Trygghetsboendet 
Björkberget och ungdomslägen-
heterna i Granängsringen undan-
tas från den generella hyreshöj-
ningen. Här blir påslaget 2,8 pro-
cent. Höjningen gäller från och 
med 1 januari, med undantag för 
Kardemumman som får den nya 
hyra från 1 april och Töresjövägen 
från 1 juli.

ooo

SYSSLOR Tyresö väntjänst har 
funnits i kommunen i över 30 år. 
Det är en förening som drivs med 
stöd av kommunen.

Vid föreningens start 1992 var det 
i huvudsak promenader i olika 
former som kunde erbjudas. 
Men med åren har verksamheten 
utvecklats, och sedan något år 
tillbaka har väntjänst tagit över 
ansvaret för fixartjänsten från 
kommunen.

Riskfyllda sysslor
Det innebär att om man som kom-
muninvånare är äldre än 75 år 
eller har en funktionsnedsättning 
kan man få hjälp med olika syss-
lor i hemmet, det ska vara så kall-
lade riskfyllda sysslor. Det kan till 
exempel handla om byte av glöd-
lampor, sätta upp nya gardiner 
eller varför inte hämta ner något 
från vinden. Lista kan göras lång.

– Det är en viktig service för de 
äldre i kommunen, säger äldre- 
och omsorgsnämndens ordfö-
rande Susann Ronström (S). 
Kan äldres fallolyckor undvikas 
genom denna service sparas väl-
digt mycket lidande. 

Man kan som äldre även erbju-
das Trygghetsringning vilket inne-

bär att man har kontakt med vän-
tjänst via telefon varje förmiddag.

Sällskapsstöd
I dagsläget är det 20 personer som 
använder sig av trygghetsring-
ningen. Väntjänst har fortsatt med 
promenadhjälp både för personer 
som bor på äldreboendena i kom-
munen och för personer som bor 
i ordinärt boende. 

– Väntjänsten ger också säll-
skapsstöd vid besök på vårdcen-
tralen eller vid sjukhusbesök, 
säger Rosalie Myrdal som arbetar 
i verksamheten. Det anordnas 
också gemensamma utflykter, all-
sång med mera.

Nittio volontärer
Rosalie är den enda som är 
anställd i Väntjänsten. Hennes 
uppdrag är bland annat att sam-
ordna all verksamhet med de just 
nu nittio volontärerna som arbe-
tar ideellt i verksamheten.

– Ett annat relativt nytt upp-
drag väntjänst har är att anordna 
språkträffar för nyanlända i Tyre-
sö, säger Rosalie Myrdal. Det sam-
arbetet sker bland annat i sam-
verkan med etableringscentrum. 
Träffarna sker på kommunens 
bibliotek i Trollbäcken och Tyre-

sö centrum varje vecka. Cirka 
trettio nyanlända deltar på dessa 
möten och då sitter man ofta och 
bara pratar med varandra. 

All hjälp man erhåller från vän-

tjänst är kostnadsfri, men man 
kan inte få traditionella hem-
tjänstuppgifter gjorda genom 
verksamheten. Om man till exem-
pel har behov av städning eller 

handling av matvaror ska man 
ringa till kommunens bistånds-
handläggare och där ansöka om 
hjälp.

ooo

Tyresö väntjänst växer

Rosalie Myrdal och äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Christoffer Holmström (S), ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tuffa förhandlingar mellan Hyresgästföreningen i Tyresö och Tyresö Bostä-
der (TYBO) har lett fram till årets hyresjustering. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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SPEL Gamla, nyinflyttade och 
nyanlända tyresöbor välkomnas 
till en unik, musikalisk historie-
lektion.

I slutet av april uppför Tyresö Tea-
terförening återigen det mycket 
uppskattade musikaliska krö-
nikespelet Tyresöspelet. Före-
ställningen, som sträcker från 
stormaktstiden fram till våra 
dagar, kommer att visas i Bollmo-
radalens kyrka. Här får vi möta 
1600-talets driftiga affärskvinna 
Maria Sofia De la Gardie, markis 
Lagergren och prins Eugen. Vi får 
träffa färgstarka kommunpampar 
och höra om när Bollmora kom till 
och Tyresö blev en stor kommun.

Tyresöspelet som notbok
Karin Andreason, som är ordfö-
rande för Tyresö teaterförening, 
projektledare för Tyresöspelet 
och dessutom spelar en av huvud-
rollerna, har bråda dagar:

– Repetitionerna har pågått 
sedan början året. Det är elfte 
gången vi sätter upp Tyresöspelet, 
senast 2019. Året därefter gav vi 
ut en notbok med texter och bil-
der. Sedan satte pandemin stopp 
för vår kulturverksamhet. Men nu 
är vi igång igen!

Musiker från Kulturskolan
Totalt deltar cirka 80 personer; 
solister, körsångare, dansare 

från Kulturella folkdansgillet 
och musiker. Vid sidan av scenen 
finns eldsjälarna Barbro Lavett 
och Maj-Lis Anderstedt som ord-
nar med kostymerna och mycket 
praktiskt runt omkring. Orkestern 
består av elever från Kultursko-
lan samt några musiker som varit 
med tidigare. Repetitionerna leds 
av dirigenten Kina Sellergren som 
slipar på musiken och texterna.

Historien om Tyresö
Det är helt klart en stor apparat 
att dra igång detta spel. Men Karin 
poängterar att det finns många 
duktiga och engagerade männ-

iskor i Tyresö teaterförening som 
gör det hela möjligt och gör arbe-
tet både lustfyllt och roligt.

– Extra roligt är att vår kompo-
sitör Elisabeth Sellergren ibland 
dyker upp på våra repetitioner. 
Det känns fantastiskt att ha henne 
fortsatt med i processen, säger 
Karin.

Nu hoppas man givetvis på 
full salong. Tyresö växer och nya 
invånare kommer till som kanske 
är nyfikna på att veta mer om hur 
Tyresö såg ut en gång i tiden och 
om hur vårt moderna samhälle 
växt fram.

ooo

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

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Det var ett tag sen sist. Idag blir det tankar om tiden. Tid är 
märkligt begrepp. Den kan gå fort eller mycket långsamt. 
Någon gång på 1990-talet lärde jag mig att tiden ofta upp-

levs som linjär, det vill säga från klockan åtta till fem eller från 
barndom till ålderdom, men att den lika gärna kan vara cirkulär, 
det vill säga som dygnet med att vakna, utnyttja dagen och sen så 
småningom somna till en ny dag. Eventuellt skulle det ha att göra 
med månen och tidvattnet som en återkommande biologisk rytm.

Uttrycket att man lever i nuet anses ofta som en god målsätt-
ning. Det är bra för oss att slappna av och inte stressas av att tiden 
tickar i väg. Det är vanligt att en person med demenssjukdom får 
en cirkulär tidsuppfattning. Även för den som är kognitivt intakt, 
men som lever ensam kan det cirkulära dygnsmedvetandet få oss 
att tappa tidsbegreppet. När dagarna blir för lika flyter de ihop. 
Vårt minne har inget att hänga upp dem på. Tidvattnet kommer 
och går. Låter det där som förlegade gamla tankar?

1999 kom boken Tio tankar om tid av Bodil Jönsson. Den finns 
i min bokhylla. I slutraderna 
skriver hon om 20 år framåt det 
vill säga 2019. Hon ställer frågan 
”Hur kommer mängden genom-
gripande förändringar under 
ett människoliv att ha föränd-
rats?” I dagens nu vet vi. Idag 
finns smarta klockor som själva 
kan notera att jag faller och kan 

tillkalla hjälp till rätt plats. En armbandsklocka som är en dator 
anade vi det? Eller det senaste AI, den artificiella intelligensen 
som med rätt app skulle kunna skriva den här krönikan åt mig. 
Har vi börjat tänka binär tid kontra analog tid, tid mätt i andnings-
frekvens kontra evigheten?

Tid kan kopplas till minnesfunktion. Minne är en lurig före-
teelse. Ett minne kan förvrängas till oigenkännlighet och bli en 
lögn utan att den som minns kan förklara det. Du känner igen det 
här, man börjar fundera eller jämför en gammal upplevelse. En 
natt vaknade jag med en tanke i huvudet. Jag mindes en låt på en 
femtio år gammal LP-skiva. Jag fick för mig att jag skulle plocka 
fram den. Jag visste så klart hur skivan såg ut och var jag hade 
den men ack vad jag bedrog mig. Inte ens färgen på skivomslaget 
stämde och inte innehållet. Jo, låten fanns där men det kändes 
som allt annat från den skivan var utbytt. Grundlurad av minnet.

Tidens genomgripande förändringar. Krig i vårt närområde! 
Inflation och en pressad ekonomi, vem hade kunnat ana det. 

När äntligen covidpandemin har 
blivit hanterlig så rubbas våra 
grundvalar igen av helt andra 
skäl. Nu gäller att hitta ett fokus, 
nåt att fästa blicken på och tro 

på. En annan lärdom från förr var ”pay attention to details”. Det 
har jag haft stor nytta av.

När du läser det här, är jag sannolikt på trädgårdsmässa. 
Egentligen en alldeles vanvettig historia med för mycket folk, 
trötta fötter och parkeringsproblem. Men ack så härligt att dröm-
ma om fröer och konstiga prylar, om udda böcker om exotiska 
växter eller kompostering. Bästa sättet att landa i den cirkulära 
tiden och inse att linjär tid hör till förhistorien och inte nutiden.

ooo

TN-doktorn:
Val, val, val 
och val

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

”Nu gäller att hitta ett 
fokus, nåt att tro på.”

”Idag finns smarta 
klockor som själva kan 
notera att jag faller och 
kan tillkalla hjälp till 
rätt plats.”

Sång och musik sätts samman under ledning av Kina Sellergren. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Karin Andreason och Kina Sellergren är två av nyckelpersonerna bakom 
årets uppsättning av Tyresöspelet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Repetitionerna pågår för fullt inför föreställningarna i slutet av april. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöspelet  
är tillbaka!

Tyresöspelet 2023
Föreställningar: 
 Fredag Lördag Söndag 
 21 april 22 april 23 april 
 19.00 14.00 15.00 
  18.00

Biljett: 
200 kr (unga t o m 16 år 100 kr) 
Köps via webben på kulturbiljet-
ter.se eller tyresoteater.se

Text: Sven Lionell
Musik: Elisabeth Sellergren
Regi och musikalisk ledning: 
Kina Sellergren

KULTUR/NÖJE
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UNDERHÅLLNING Tyresö har fått 
en egen talkshow.

Erik Linder som genom åren gjort 
många konserter i Tyresö, kom-
mer under våren att bjuda in gäs-
ter för prat och musik. Den första 
föreställningen av Scen kväll med 
Linder, som showen heter, bjöd 

på lättsamt prat och både musi-
kaliska soloframträdanden och 
duetter. Gäst var Shirley Clamp 
som fick sitt stora genombrott 
när hon deltog i Melodifestiva-
len 2004 med låten Min kärlek. 
Föreställningen lockade över 200 
gäster till Tyresö Aula där stäm-
ningen var hög och publiken fick 

en trevlig kväll som bjöd på mers-
mak.

Nästa Scen kväll med Linder 
blir den 13 april i Tyresö Aula på 
Tyresö gymnasium. Då gästas 
föreställningen av systrarna Lili 
och Susie. Biljettinformation finns 
på Tyresö kommuns hemsida.

ooo

KULTUR/NÖJE

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.

Bergfoten 
Bostadsrättsföreningen på 
Njupkärrsvägen väster om 
Bollmoraberg bildades 1960-
talet. Under en yttre renovering 
fick husen ett nytt fasadmate-
rial och taken sin nuvarande 
utformning. Området är väl 
försörjt med bussförbindelser 
som gör det lätt att ta sig till 
både Stockholm och till andra 
delar av Tyresö. I kvarteret 
finns tennisbana som också 
går att använda till många 
andra idrotter. I föreningen 
finns också bastu, gym, snick-
erilokal, en medlemslokal och 
en övernattningslokal.

Byggår 1965
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 180
Antal hus 10
Våningar 3

Tillsammans i duett. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Musikalisk talkshow

Erik Linder och Shirley Clamp efter föreställningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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INNEBANDY Första matchen i 
kvalet till Allsvenskan blev den 
folkfest som arrangören hade 
drömt om. Bortåt 400 åskådare 
hade tagit sig till Tyresöhallen 
för att se TTIBK spela första 
matchen i bäst av tre mot Häs-
selby Hawks. Högt tempo och 
hårda närkamper gav också det 
den rätta kvalkänslan.

Redan tidigt i matchen tog hem-
malaget greppet om händelserna 
och 1–0 satt efter 2:49. Lucas Wärn 
snärtade dit den med fint förspel 
av Max Lundmark. Visserligen 
kvitterade Hökarna ganska snart 
men lagkaptenen Linus Wahl-
ström såg till att TT återigen var i 
ledning bara 20 sekunder senare, 
vilket stod sig perioden ut.

Den andra perioden startade 
som den första. Patrik Karelius-
son utökade hemmalagets led-
ning till 3–1 och nu spelade man 
upp hela registret. Propagandas-
pel stundtals och många fina och 
rappa kombinationer. Däremot 
så uteblev resultatet och Hawks 
gnetade sig kvar i matchen. Jonat-
han Segerlund reducerade 6:24 in 
i perioden.

Ett ställningskrig
Oscar Norrman utökade TTs led-
ning till 4–2 fem minuter senare. 
Ett snyggt anfall där Karelius-
son elegant spelade bollen från 
höger till Norrman som snärtade 
in målet.

– Ett ställningskrig mellan 
två bra lag, där vi är lite tyngre, 
sammanfattade sportchefen 
Emil Schönhoff matchen efteråt 
och det är en god summering av 
matchen.

TT borde kanske ha satsat 
mer på att döda matchen än på 
skönspel. Nu bjöds Hässelby in i 

matchen i andra periodens slut-
skede, när Rickard Jarnling satte 
4–3. Till råga på allt så åkte TTs 
Fredric Gustavsson på en utvis-
ning med sex sekunder kvar. TT 
fick således starta tredje perio-
den med en man färre på banan. 
Något som Jarnling föredömligt 
utnyttjade genom att kvittera till 
4–4.

Fanatisk stämning
Stämningen på läktaren var fan-
tastisk, med trummor och flaggor 
som det viftades med, men det 
fanns nog en del darriga ben där 
också.

De darrande benen fick dock 
hjälp av Kapten Wahlström att 
lugna sig. Alexander Rönnlund 
passade Wahlström på mittplan 
och han valde att skjuta ett lång-
skott som lite överraskande satt i 
målvaktens vänstra hörn.

Knappt två minuter senare vis-
pade Fredric Gustavsson in 6–4 
när han höll sig framme på en 

retur från Hawks målvakt Tobias 
Lind släppte ifrån sig.

Här hade matchen kunnat varit 
över, men för att krydda till kval-
stämningen tryckte Niklas Halv-
arsson in 6–5 med 2:30 kvar på 
matchklockan. Här kanske jag gör 
läsarna besvikna men spänningen 
uteblev då TT spelade lugnt meto-
diskt och höll bollen istället för 
att chansa på att skjuta in bollen 
i det tomma målet. De vingklippta 
hökarna från Hässelby fick flaxa 
hem till boet tomhänta.

– Det som avgör är vår tyngd 
och att vi har tre bra femmor, 
säger Emil Schönhoff vidare till 
TN. På onsdag är det en ny match 
och de är tunga på hemmaplan, så 
det blir till att mala på i 60 minu-
ter, men jag har på känn att vi vin-
ner i två raka.

Om det inte går som Emil 
Schönhoff hoppas så spelas avgö-
rande match på söndagen den 26 
mars klockan 14.00.
Niklas Wennergren

Siri och Bianca 
pratar hästar 
med Helena
HÄSTAR Att vara tjej, elva år och tokig i hästar är inte helt ovanligt. 
För Bianca Galeta-Lindblom och Siri Fredriksson är det vardag. En stor 
del kretsar kring dataspelet Star Stable, ridning och stallet i Vendelsö 
där de båda rider. En tredje person som rider där är författaren Helena 
Dahlgren som precis släppt boken Aideens gåva, den tredje boken i 
den andra trilogin om Ödesryttarna.

SPORT/FRITID

FOTBOLL Tyresö FF i samarbete 
med SkandiaMäklarna arrang-
erar den 15 april premiären 
av årets fotbollsskola nere på 
Tyresö vallen.

Nytt för i år är samarbetet med 
flera lokala företagare, Skandia-
Mäklarna, Holmgrens Markiser, 
TryggBil, Coop, Tyresö Centrum 
och Tyresö Gym. Detta för att till-
sammans skapa ett ”happening” 
för hela familjen.

Förutom själva fotbollssko-
lan bjuds föräldrar på kaffe, där 
en professionell barista finns på 
plats, goodie-bags och godispåsar 
delas ut till alla nya fotbollsspe-
lare och DeliCo bjuder alla barn 
på glass.

TFF-älgen
En maskot för fotbollsskolan 
har också presenterats, den än 
så länge kallade ”TFF-älgen”. En 
namntävling kommer inför pre-
miären att genomföras, där alla 
barn i fotbollsskolan får möjlig-
het att skicka in namnförslag på 
den nya maskoten, samt komma 
med en motivering. Det vinnande 
förslaget avslöjas på premiären.

– Tyresö FF är hela Tyresös lag, 
och vi eftersträvar som förening 
att skapa ett ”happening” för hela 
familjen, säger klubbchef Robin 

Grandin. Det är barnens första 
fotbollsträning och för många 
föräldrar också det första tillfäl-
let som fotbollsförälder.

För hela familjen
– Detta vill vi såklart uppmärk-
samma och fira tillsammans.

I dessa oroliga tider är det för 
många föräldrar ekonomiskt 
ut manande.

– Vi har därför valt att skapa ett 
evenemang för alla nya fotbolls-
spelare och fotbollsföräldrar där 
hela familjen kan vara på plats 
och ha en fin stund tillsammans 
där vi får möjlighet att bjuda på 
fika, godis och glass.

Stort intresse
Intresset för fotbollsskolan är 
stort. Tyresö FF hoppas ha ungefär 
180–200 barn i åldern 5–6 år i pre-
miären. Första och sista träningen 
spelas på Tyresövallen, övriga trä-
ningar bedrivs på både Tyresöval-
len och Strandplan, beroende på 
vilken grupp barnen valt.

– Vi har sett ett stort intresse 
senaste veckorna för fotbollssko-
lan, vilket är jätteroligt. Vi ser alla 
i föreningen fram att välkomna 
alla nya fotbollsspelare och fot-
bollsföräldrar in i TFF-familjen 
och vår gemenskap, säger Robin 
Grandin.

ooo

Vi möter upp på Sur och Deg i 
Tyresö centrum för att diskutera 
Ödesryttarna i allmänhet och den 
nya boken i synnerhet.

– Den magiska hästrasen Star-
breed som enbart finns på Jorvik 
är hotad men när det ryktas om 
att ett föl är på väg ger sig Ödes-
ryttarna i väg för att hitta det, 
berättar Helena Dahlgren för Siri 
och Bianca. Givetvis bjuder TN 
på Ryttarkaka för att tjejerna ska 
komma i rätt sinnestämning.

Bianca blev rekommenderad 
böckerna av en lärare redan som 
sjuåring.

– Jag hittade böckerna i mit-
ten av ettan och har väl läst tre, 
tror jag, säger Bianca. Det var 
lite svårt att komma in i den, men 
efter ett par kapitel så lärde man 
sig språket.

– Du började ju tidigt, säger 
Helena. Böckerna är riktade till 
barn mellan åtta och tolv i första 
hand, så jag förstår om det var lite 
svårt.

På elva språk
Numera finns böckerna på elva 
språk och utomlands är det inte 
ovanligt att läsarna är betydligt 
äldre, ibland uppåt 20 år gamla.

– Jag fastnade för dem efter-
som jag spelade Star Stable och 
man fick en extra berättelse, 
berättar Siri. Jag tittar också på 
kartan var karaktärerna är. Om 
de till exempel är i Moorland så 
kan man se hur långt det är till dit 
de ska.

– Ja det blir kul för man kan 
kolla var exempelvis Alex är, och 
var de andra är och var de ska gå 
sedan, fyller Bianca i.

Helena berättar också att hen-
nes spatiala förmåga är något 
begränsad och att kartorna ger 
henne hjälp när hon skriver. Är 
avståndet för långt så är det tel-
eportering som gäller, men hon 
beräknar också hur lång tid det 

tar att förflytta sig med hjälp av 
kartan.

När det blir dags för tjejerna 
att själva ställa frågor plockar de 
fram sina väl förberedda anteck-
ningar.

Är det någon av karaktärerna 
som är baserad på en verklig per-
son? frågar Bianca.
– Bra fråga, alla karaktärerna 
fanns ju in spelet redan innan men 
jag fick skapa dem på nytt när jag 
började skriva. Väldigt mycket 
har jag utgått från mig själv fak-
tiskt. Jag var ju tonåring en gång 
i tiden och levde för stallet. I syn-
nerhet Linda som gillar läsa spök-
historier och har en svart lite katt 
precis som jag. Alex däremot är 
som en idol för mig. Orädd, lojal 
och väldigt framåt och jag önskar 
att jag kunde vara mer som hon.

Vem är du när du läser böck-
erna?
– Ingen speciell men jag är nog 
mest lik Linda, svarar Siri.

– Jag gillar Alex bäst. Att hon är 
kaxig och kör sitt eget race, kon-
trar Bianca som absolut inte är en 
”kaxmaja” i verkligheten.

Fick du hitta på mycket egna 
saker när du skrev böckerna eller 
var du tvungen att följa spelet, 
frågar Siri.
– Både och då det gäller platser 
är det viktigt att spelarna kän-
ner igen sig, men Ödesryttarnas 
bakgrund har jag fått skapa fritt. 
Numera så tänker jag inte så 
mycket på det. Det är mina tjejer 
helt enkelt.

Innan vi skiljs åt så får Siri och 
Bianca varsitt signerat exemplar 
av den nya boken, något som de 
båda ser väldigt belåtna ut med. 
Förhoppningsvis blir det här 
mötet något de bär med sig i fram-
tiden och kan inspireras av.
Niklas Wennergren

När TN bjuder på Ryttarkaka och man får spendera två timmar med sin 
favoritförfattare. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Fotbollsskolan i full gång på Tyresövallen. FOTO: TYRESÖ FF

Familjefest på fotbollsskola

Knapp seger för TTIBK

Lagkaptenen Linus Wahlström blev tvåmålsskytt och lite av en match-
vinnare för TTIBK. FOTO: HUGO NORDGREN
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– Vi var inte så många till att börja 
med. Det var några tjejer födda 
1963, -64 och -65 men det var ett 
väldigt härligt gäng, berättar Åsa 
Johansson som var med från 
starten. Sedan växte det snabbt 
och vi bytte namn till KFUM 
Tyresö (något som var vanligt på 
den tiden) och vi började klättra 
uppåt i seriesystemet. Vi nådde 
nästan Division 1 men sedan läm-
nade den generationen klubben 
och de yngre fick ta vid.

Hur klarade man den genera-
tionsväxlingen?
– Det gick superbra, i början av 
90-talet spelade både herr och 

damlaget i Division 1. Efter det 
hade inte klubben riktigt möjlig-
het att matcha spel på den nivån 
så då blev det lite stiltje. Fram till 
att Jocke Blom kom till klubben 
kan man nog säga.

Blom var inte enbart en eldsjäl, 
utan även en av Sveriges bästa bas-
ketspelare med ett tiotal säsonger 
som proffs och 127 landskamper i 
bagaget. Här fick klubben en rejäl 
kick och medlemsantalet ökade 
och det är den generationen som 
nu spelar i seniorlagen.

– Det var ju tack vare Jocke som 
jag ville spela basket, säger Måns 
Thunvall 22 år och spelare i seni-
orlaget. Han är en underbar män-

niska som fick alla, oavsett vilken 
social bakgrund och sådant, att 
vilja spela tillsammans. En fantas-
tisk människa rakt igenom.

Blom gick ut till skolorna i 
kommunen och besökte dem en 
vecka i taget och fick ungdomar-
na att spela basket.

– Han hade ett oerhört engage-
mang. Han var inte bara kanslist 
utan han tränade i princip alla 
lagen i föreningen också, skjuter 
ordföranden Micke Weining in.

Efter att Joakim Blom lämnade 
föreningen i mitten på 10-talet så 
sjönk medlemsantalet men kring 
2018 gjordes en långsiktig sats-
ning.

– En vision skapades, och man 
etablerade ett U19-lag på herrsi-
dan med ambitionen att i fram-

tiden spela i Basketettan igen. 
Många av de spelarna är kvar vil-
ket gör att det fylls på med ung-
domar som ser att de kan stanna 
i föreningen och att det finns en 
möjlighet att spela på en högre 
nivå, berättar Weining vidare.

Idag har en ny era tagit vid med 
Thomas Massamba som coach 
för A-laget. En spelare med nio 
säsonger som proffs i Europa 
och som representerat BC Luleå, 
Södertälje, 08 Stockholm och 
Jämtland, för att nämna några av 
hans klubbar i Sverige.

– Han hjälper oss också med att 
se till att alla lagen följer en röd 
tråd och låter alla coacher ta del 
av hans erfarenheter som spelare. 
Vi försöker hålla en nivå på alla 
våra lag så att man i förtid vet vad 
man kan förvänta sig, avslutar 
Micke Weining.

Så ett halvt sekel senare. Hur står 
det till med basketen i kommu-
nen? Är det full fart och packat 
på läktaren?
– Jag skulle nog säga ja, svarar 
Måns. Från när vi började spela 
i Division 2 för två år sedan var 
det halvfullt på läktarna, mesta-
dels nära och kära men inte folk 
utifrån som kom och tittade. Den 
senaste säsongen har det varit 
lapp på luckan så att det inte fun-
nits sittplats till alla.
Niklas Wennergren

SPORT/FRITID

Måns Thunvall sätter två av sina 18 poäng i segermatchen mot Skuru IK. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Tyresö Basket fyller 50 år

BASKET 1973 startade eldsjälen Andris Grinbergs, Krusboda SK och 
man spelade hemmamatcherna i Krusbodaskolans gymnastiksal. Gert Andersson 

har gått bort
TACK Ledaren, materialaren och 
vännen Gert Andersson har läm-
nat jordelivet. Gert, eller Gerten 
som han allmänt kallades var 
en trotjänare i Tyresö FF under 
många år. Han startade som så 
många gör som ungdomsledare 
men kom att bli kvar långt efter 
att barnen slutat spela boll. En av 
de vänligaste och mest hjälpfulla 
människor som trampat jorde-
livet. Våra tankar är med hans 
familj och närmaste, men också 
alla de som han berörde under sin 
levnad.

ooo

Tyresöherrarna 
tappade segern  
i slutminuterna
HANDBOLL Tyresö hade chansen 
att säkra kontraktet i matchen 
mot AIK men trots ledning 27–25 
med tre minuter kvar lyckades 
Gnaget kvittera. Med en väl tillta-
gen målskillnad inför sista match-
en mot HF Karlskrona på fredag 
(24/3) har man mer eller mindre 
säkrat det nya kontraktet.

– Det är chill, hälsar sportche-
fen Janne Flinckman.

ooo

50 ÅR
2023
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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 
medlemsavgift  på 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!

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/

EARTH HOUR VID AHLSTORP
25/3, 13.00-16.00, Ahlstorp 
Båtmanstorp i Alby naturreservat.  
Klimatdag – På plats för att svara 
på dina frågor finns bland annat 
naturguide, kommunekolog, hållbar-
hetsstrateg, naturskolepedagoger 
och Naturskyddsföreningen. Vi 
bjuder på kaffe, smörgås och varm 
saft till barnen. Vi använder inte 
engångsmuggar, så ta gärna med 
egen mugg. Vi har ett litet antal 
kåsor att låna. Det kommer finnas 
möjlighet att grilla egen medhavd 
korv, ta med egna tillbehör. Arr: 
Tyresö kommun. Biljetter: Gratis, 
ingen föranmälan.

SPINN OCH TOVNINGSKURS
31/3, 18.00–21.00, Kulturskolan, 
Kvarnhjulet. Fredagskvällar under 
våren. Kom och lär dig att hantera 
världens bästa funktionsmaterial 
– fårull. Här gör vi egna konstverk, 
sittunderlag eller spinner eget garn. 
Både nybörjare och redan erfarna är 
hjärtligt välkomna! Arr: Tyresö natur-
skyddsförening Biljetter: Anmälan: 
Tiina Vinter, 073-627 96 76. 300 
kr/kväll betalas vid anmälan.

NATURGUIDNING VID GAMMELSTRÖM
4/4–31/4, 10.00–13.00, Gam-
melström. Skogen på höjderna norr 
om Tyresö-Flaten är en pärla med 
sina tallhällar, hängande skägg- och 
tagellavar, grovstammiga granar 
och hassellundar. På ett bergskrön 
sträcker sig ett gammalt fort som 
ingick i korvlinjen. Medelsvår guid-
ning i stundtals kuperad terräng. 
Cirka 3 km. Ta med matsäck. Arr: 
Tyresö kommun Biljetter: Det kostar 
inget att vara med men du måste 
föranmäla dig på tyreso.se/natur-
guidningar.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Sommarprata på 
Tyresöradion?

Vill du göra ett eget sommarprogram på Tyre-
söradion? Du spelar max 3 låtar och pratar 
cirka 20 minuter om dig själv, någon spän-
nande upplevelse, dina tankar och erfarenhe-
ter eller allmänna betraktelser kring livet. Du 
kommer att få hjälp med inspelning och redi-
gering. Anmäl ditt intresse senast 31 mars på 
info@tyresoradion.se.

Bindvävsmassage, 
fotografier, Island

I serien ”Personligt med Carina” berättar Åsa 
Oja Hägglund om sitt spännande liv från civil-
ekonom till bindvävsterapeut. Åsa berättar 
vad bindväv egentligen är och hur viktig den 
är för vår kropp. Vi får även höra om en annor-
lunda vänskap mellan Åsa och Kråkan. Åsa 
brinner för djur och natur och ger oss alla ett 
tips vi borde följa – då skulle naturen se lite 
bättre ut.

TUFF gör en 
fantastisk insats!

TUFF:arna Lisa Norgren Benedictsson, Erika 
Husberg och Fernando Quiroga från Tyresö 
Utlands- och Fredsförening berättar om hur 
Tyresös skolor har samlat in pengar till sina 
systerskolor i Indien. Kumla skola, Strandsko-
lan och Hanviken skola har tillsammans med 
andra samlat in över 280 000 kronor. Om inte-
grationsprojekt i Tyresö, TUFF:s historia och 
mycket annat berättar de om för Ann Sandin-
Lindgren.

Operation Stella 
Polaris

I två program berättar Pertti Hänninen om sin 
bakgrund och om en finländsk hemlig under-
rättelseoperation som gick under namnet 
”STELLA POLARIS”. Då Pertti fyllde 60 bör-
jade han nysta upp sanningen om sin pappas 
liv. Under hela Perttis uppväxt levde han i tron 
att pappa Einari bara var vaktmästare på För-
svarets radioanstalt i Sverige, FRA. Program-
makare Pierre Näsman.

Vad kan man göra  
i kommunen?

I serien ”Fokus Tyresö” tipsar programmakarna 
om vad man kan göra i kommunen under mars. 
Om bibliotekens verksamhet med bland annat 
språkcaféer, digital hjälp, skrivarträffar, läx-
hjälp och schack. Om konstupplevelser, musik 
och jazzkväll, teater, naturguidningar och akti-
viteter i Ahlstorp och mycket annat som ordnas 
av kommunen och föreningarna i Tyresö.

Tyresö Historiedag

Återigen dags för Tyresö Historiedag på Tyre-
sö Slott! Docent Håkan Blomqvist och Mats 
Fält (M), berättar om det digra och intressanta 
programmet. Evenemanget går av stapeln fre-
dag 12 maj och kommer bland annat att gästas 
av författaren Ola Larsmo som pratar om ras-
biologins historia. Andra teman under dagen 
är bland annat Ukraina, Arktis och antisemi-
tismens historia. Catarina Johansson Nyman 
är programmakare.

En rektor som sett 
många skolor

Erik Jönsson har varit rektor på många av 
Tyresös skolor. Han började som lärare på 
Forellskolan på 60-talet och sedan var han rek-
tor på Kumla, Forellen och Tyresö gymnasium. 
Om hur Tyresö växte och skolan förändrades. 
Om sitt båtintresse och kärlek till Jämtland. 
Ett samtal med Ann Sandin-Lindgren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Möte med lyssnarna  
i Centrum

 
På torsdagar jämn vecka 
klockan 18–19 kan lyssnare 
och andra intresserade träffa 
Tyresöradions radiomakare i 
Centrum. Då sitter de vid tor-
get på Green Bull och pratar 
med de som kommer förbi. 
Det blir reportage och inter-
vjuer om vad som händer i 
Centrum och på radion.
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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  
11 april 2023 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2023”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2023
1:a: Christer Bakai, Åbroddsgränd.
2–5: Claes  Bäcklin, Diamantgången.
Kjell Möller, Sikvägen.
Anders Huszar, Grenvägen.
Nina Scherzberg, Berghöjdsvägen.

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 11 april 2023 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Monica Christina!
Förra bild gåtan föreställde Prinsvillan vid Tyresö slott. 
Det först öppnade rätta svaret kom från Monica Chris-
tina Eli Svensson på Gudöterrassen.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagensöndagen 
den 19 mars.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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FÖR VÅR 
TRYGGHET

GRÄLET BRITT UDDE I 
ANTARKTIS

FRÅGA 1

DRÖM BILEN

ÄR  
PERSO-
NALEN

NY SPORT

LIRAREN 
COLLINS

FRÄTABILD FRÅN TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ALMANACKA.
FRÅGA 1: TYRESÖ HADE EN DANSBANA. VAD HETER PLATSEN DEN LÅG PÅ IDAG?

GÅR TILL 
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GAMMAL 
BLASKA FÖRDEL
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FOR
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ILLA

BILDAR 
MENING

BRA HA I 
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FÖRE 
MAJESTÄT RUS

KAN MAN 
KALLA 
MURA

TAL I TAL
I FINT 

NAMN
BUSS-

CHAUFFÖR
TRÄNARE

AN -
PASSAR

FINNS 
I ALLA 
BILAR

KYLT KONSTRUKTÖR: 

BOSSESOTARE
Rätta lösningen på kryss nr 1, 2023.
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Kumlabadet, spegelblankt men ännu inte riktigt badvänligt. FOTO: KENTH ERIKSSON
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Mari Schaub-Iggström (S), bygg-
nadsnämndens ordförande. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

TYRESÖ RUNT

Tyresö bygger

Husen söder om Bollmora- 
backen tar form.

Husen växer upp på Pingst-

kyrkans tomt.

Invändigt arbete pågår i det nya 

huset vid Södergården.

Bron över Nyforsviken har andat på båda stränderna 

och anslutnongen med spängerna är på plats.

Ishallsbygget går lite trögt.
Stallet vid Fårdala gård är i stort sett klart och 

hästarna har flyttat in.
Gruppboendet vid Bergaliden ska invigas i april.

De nya husen på Bollmoraberg får en bra vy över Bollmora.

Tyresövägen byggs om vid golfbanan med gång-tunnel och breddning.

Byggnadsnämndens ordförande:

”Nu är jag jätteglad!” Bygga rätt ska vara lätt
Har du frågor kring byggande och fastigheter? Visste du att man kan få 
gratis råd av kvalificerad bygglovshandläggare? Bygglovsrådgivning är 
svaret.

Tyresö kommun erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att 
bygga om, bygga till eller bygga nytt. Du kan boka tid för att träffa rådgi-
vare digitalt eller på plats i kommunhuset på torsdagar klockan 15–17.

■ Information och vägledning inför bygglovsansökan

■ Att läsa och tyda gällande planer

■ Svara på frågor om åtgärder kring Attefallshus

Både privatpersoner och företag kan boka tid för bygglovsrådgivning och 
samtalet är cirka 25 minuter och kostnadsfritt. Det går att boka både 
fysiskt möte i kommunhuset, Marknadsgränd 2 i Tyresö centrum eller ett 
digitalt möte.

Ring Servicecenter för bokning  
på telefon 08-578 291 00.

Här får du information:  
www.tyreso.se/boende--miljo/bygga/ 
har-du-fragor-kring-bygglov/bygglovsradgivning.

Tyresö växer och utvecklas. För närvarande byggs flera 
bostadsprojekt i kommunen. Flera av dem sker i nära 
anslutning till Bollmoraberg. Också andra byggen som 
berikar Tyresö är igång. Dit hör bland annat bron över 
Nyforsviken, stallet vid Fårdala gård och ishallen vid 
Tyresövallen.

BYGGANDE De långa handlägg-
ningstiderna för bygglov är nu 
ett minne blott. Har man alla 
papper i ordning tar det nu bara 
några veckor att få sin ansökan 
godkänd.

Det nya digitala ansökningssyste-
met har blivit en veritabel succé. 
Tillsammans med de satsningar 
som gjorts på kompetenta hand-
läggare har ansökningsköerna 
helt kapats bort.

– Jag ser tillbaka på 2022 och 
framåt mot 2023 med stor glädje, 
säger byggnadsnämndens ordfö-
rande Mari Schaub-Iggström (S).

Byggnadsnämnden verksam-
hetsberättelse för 2022 innehåller 
många positiva besked. Statistiken 
visar tydligt att allt går åt rätt håll.

– Vi hoppas att 2023 ska bli 
ännu bättre med nytt system och 
nya rutiner på plats, Mari Schaub-
Iggström.

Nu kan handläggarna satsa 
också på tillsyn. Det skall vara lätt 
att göra rätt och den som medve-
tet gör fel skall få veta det.

– Tyvärr finns det fastighetsä-
gare som inte tar ansvar utan som 
både bygger utan lov, bygger far-
ligt eller skräpar ned på sina tom-
ter, säger Mari Schaub-Iggström. 
Där krävs fler insatser och de 
kommer.

– Jag hoppas att mitt förslag 
om att ta drönare till hjälp i till-
synsverksamheten ska kunna 
genomföras och underlätta både 
för handläggare och fastighetsä-
gare att göra bedömningar. Ingen 

vill ju ha en soptipp på granntom-
ten och att bygga svart är oschyst, 
säger Mari Schaub-Iggström.

ooo
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