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Nu får det vara nog! 
n Skolans elevpeng lämnas helt 
oförändrad i Tyresö kommun 2014. 
Enda chansen att undvika stora 
uppsägningar är att löneökning-
arna inte blir så stora. Enligt en 

rapport från Lärarnas Riksförbund 
utmärker sig Tyresö som en av de 
kommuner som har lägst löneök-
ningar under 2013 och 2014.

Skolans rektorer rasar nu mot 

en budget som antingen kommer 
innebära kraftiga sparbeting eller 
sämre lärarlöner – som de fasar för 
kommer leda till sämre kunskaps-
resultat i kommunen. Sid 6

Bollmorans 
Arena, kan  
det va nåt?
     Sid 2

Bollmoran …
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– Tyresö måste investera i kunskap, inte dra ned i en tid när resultaten sjunker, säger en bekymrad Anita Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell

Planera tillsammans
n Samordnad planering av gymnasieplatserna i Stockholms län 
skulle spara pengar och öka kvaliteten. Som det nu är finns en 
stor risk att kommunerna står med ett stort antal kostsamma 
tomma platser när elevunderlaget viker. För privatskolorna finns 
också konkursrisken. Ledare, sid 2

apoteket, en huvudvärk
n Trots att fler apotek har tillkommit genom avregleringen har 
den egentliga tillgängligheten inte ökat. Konsumentverkets 
undersökningar visar att direktexpedieringsgraden sjunkit sedan 
avregleringen. Andelen som får sin medicin direkt har alltså 
minskat. Debatt, sid 4

”Utmärkelsen  
är en kick.”

Sabina Karlsson, sid 12

Dyster statistik
n Barngrupperna i förskolan 
har aldrig varit större än nu, 
visar statistik från Skolver-
ket. Sedan 2006 har antalet 
vuxit med över 4 barn per 
grupp. Sid 3

Viktigt arbete hotat
n Kamratstödjarnas dagar 
på Kumla skola kan vara 
räknade. Det bidrag från 
kommunen som funnits tas 
bort. Kommunledningen 
ser en risk i att också andra 
skolor vill jobba förebyg-
gande. Sid 5

Klara besked
n Opinionsundersökning 
visar att en mycket klar 
majoritet av tyresöborna 
hade röstat nej till de höjda 
taxorna inom äldre- och han-
dikappomsorgerna. Även de 
som inte deltog i folkomröst-
ningen. Sid 8–9

stenkross
n Stenkross kan förstöra lug-
net i Lindalen. NCC Roads vill 
starta en anläggning för mass-
hantering med bland annat 
en stenkross på gränsen till 
Tyresö i Lindalen. Sid 10

en skola för alla
n Elever som varit borta från 
skolan under en längre tid, 
till exempel beroende på 
sjukdom behöver stöd för att 
komma tillbaka. Sedan 2010 
finns en återvändarskola i 
Tyresö som kan ge individan-
passad undervisning. Sid 11

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.
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Kommunal

Noterat

Vem ska betala för all den överproduktion 
som nu finns i Stockholmsområdet när 
det gäller gymnasieskolan. Idag finns det 

färre elever än gymnasieplatser. Varje kommun 
är alltså med och slåss på en marknad.

De som kan erbjuda de maffigaste datorerna 
har stor chans att vinna elevernas förstahands-
val. Men konkurrensen finns inte enbart mellan 
kommunerna. Till marknad ska också läggas de 
gymnasieskolor som är fristående eller privata. 
Det gör ju inte att utbudet blir mindre eller att 
valen blir färre för den enskilde. I den mark-
nadsmiljö som uppstått finns det nog en hel del 
föräldrar som vill veta om skolan har tillräckligt 
god ekonomi så att skolan inte läggs ned under 
barnets gymnasietid. John Bauer-koncernens 
konkurs finns fortfarande i allas minne.

Frågan är om måste det vara så här. Är denna 
konkurrens nödvändig för att ge ungdomarna 
en bra utbildning? Finns det inte ett annat alter-
nativ? Skulle det inte vara möjligt att samarbe-
ta? Borde inte politiken ta ett större regionalt 
ansvar?

Alla kommuner i Stockholms län skulle kunna 
bestämma sig för vilket utbud som behövs inom 

gymnasieskolan. Ett utbud som naturligtvis 
behöver ta hänsyn till en rad olika parametrar. 
Kommande ungdomskullarnas storlek, vilket 
behov arbetsmarknaden har, den offentliga sek-
torns behov och vilken utveckling vetenskapen 
står inför är några självklara. När det är klart 
tittar man över utbildningsplatser och skolor. 
Sedan anpassar man utbudet utifrån planerings-
förutsättningarna. Det behövs också en rejäl 
satsning på studie- och yrkesvägledning.

Då finns det fortfarande möjlighet att ha 
kommunalt drivna gymnasium och fristå-
ende gymnasium.

Däremot fattas det beslut regionalt om hur 
många enheter som kan startas. Skulle detta 
vara omöjligt att göra? Kan inte någon ta ett 
politiskt initiativ? Många skattebetalare är nog 
trötta på att behöva betala för tomma skolloka-
ler och sjunkande resultat. Inte kan det vara rim-
ligt att det som är bland det viktigaste samhället 
ska stå för, nämligen utbildning av vår framtid, 
helt ska lämnas till marknadskrafterna. Kan det 
verkligen finnas någon som tycker annorlunda?

ooo

Det finns för många platser i länets gymnasieskolor och det kommer tro-
ligen att kosta för kommunerna. Planeringen av utbildningar och utbud 
borde ske regionalt för att få ut det mesta av skattepengarna. Att det 
dessutom finns privata skolor gör inte det hela enklare. Dessutom kan 
de privata gå i konkurs vilket har skett. Då är det kommunerna som sitter 
med Svarte Petter och har att hitta snabba lösningar.

Bättre och bättre, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik 
Saweståhl (M) när statistiken kom om barngrupperna i för-
skolan. Eftersom barngrupperna ökat och nu är rekordstora 
framstår citatet som udda men det blir begripligt när man ser 
Saweståhls inlägg på twitter.

Ingen händelse är för liten för att twittra om ifall den är 
positiv för Moderaternas styre. Däremot finns aldrig ett inlägg 
som visar på problem eller utmaningar. Att ett parti och en 
kommun behöver en ledning som ser möjligheter är bra – 
men hur är det att ha en ledning som blundar för problem 
och utmaningar?

Om strategin är framgångsrik återstår att se. Tanken är 
förstås att visa på framgång för den förda politiken men lika 
mycket signalerar den en nöjdhet. Och frågan är om Tyresös 
väljare vill ha en bättre skola och förskola eller om de är låter 
sig nöjas med utvecklingen med sjunkande kunskapsresul-
tat?

ooo
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för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Om litet bo du sätta vill
betraktas du som imbecill.
Litet, det kan du väl inte mena
bygg nåt stort, bygg en arena
bygg inte en, nej bygg gärna två.
Sen kunde ingen riktigt förstå
att allt blev så konstigt, läktarn blev gles
ja, allt blev så konstigt och plastigt blev gräs.

S.
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Vill du vara med!
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Ulla Luin
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Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty
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Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

Ont om sommar-
jobb i Tyresö
ARbeTe I Tyresö kommer endast 
100 sommarjobb att erbjudas i 
sommar, uppger kommunstyrel-
sens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl (M) i ett brev till arbets-
marknadsministern. En jämfö-
relse som DN gjort visar att det är 
stora skillnader mellan kommu-
ner. Kommuner med socialdemo-
kratiskt styre erbjuder betydligt 
fler sommarjobb till ungdomar än 
vad moderatkommuner gör.

ooo

Samåkning 
App Tyresö kommer att vara 
testkommun i ett projekt för att 
öka samåkning. Det är en app 
som utvecklats för privatperso-
ner som nu testas på kommunal 
nivå för att öka samåkningen. 
Tyresöborna kommer att via sitt 
Facebookkonto kunna registrera 
vilken sträcka man brukar åka, 
och se vilka som bor i närheten 
och har liknande destinationer. 
Förhoppningen är att detta kom-
mer minska bilåkandet.

ooo

Hållplats byggs om
TRAfik Busshållplatsen vid Gran-
ängsringen flyttades från torget 
och ut på gatan för att de nya SL-
bussarna inte fick plats att köra in 
på torget. Den provisoriska buss-
hållplatsen bedöms vara farlig, 
och det är risk för olyckor. Under 
året kommer en ny busshållplats 
att göras iordning, och nästa år 
kommer torget att rustas upp.

ooo

Nyheter

Historiskt stora barn
grupper i Tyresös förskolor
föRSkOLA inte sedan man 
började registrera storleken på 
barngrupper har de varit så stora 
som nu i Tyresö. 2006 var det 
enligt Skolverkets statistik 15,7 
barn per grupp – nu är det 19,8. 
Samtidigt har personaltätheten 
försämrats.

Skolverket presenterade nyli-
gen en rapport om förskolans 
verksamhet i landets kommuner. 
Medan utvecklingen i landet ser i 
princip oförändrad ut är utveck-
lingen i Tyresö mycket negativ. 
Redan 2011 steg barngruppernas 
storlek kraftigt men nu är ökning-
en ännu större. Tyresö placerar 
sig därmed på 10-i-botten-listan 
bland landets 290 kommuner. 
Ökningen har skett både i privata 
och kommunala förskolor, även 
om ökningen är störst i de privata.

Litet glädjeämne
Ett litet glädjeämne finns att läsa 
ut ur statistiken – personaltäthe-
ten i de kommunala förskolorna 
stärks från 5,3 barn/anställd till 
5,2 barn/anställd. Detta fick kom-
munens ledande Moderata politi-
ker att jubla.

– Bättre och bättre personaltät-
het i förskolan i Tyresö, twittrade 
exempelvis kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl 
(M).

Vad han inte nämnde var att per-
sonaltätheten i de privata försko-
lorna försämrats betydligt mer. 
Totalt sett (avseende både privata 
och kommunala förskolor) för-
sämras därmed personaltätheten 
från 5,6 till 6,2 barn per anställd.

Tveksamma siffror
Siffrorna rymmer en viss tvek-
samhet eftersom kommunen 
uppgett att alla privata förskolor 
inte rapporterat in siffror på rätt 
sätt. Det hindrar inte Socialdemo-
kraterna att tycka att något måste 
göras:

– När vi frågat om nya uppda-
terade siffror får vi till svar att det 
inte finns några andra siffror och 
att det är det som är inrapporte-

rat som gäller, säger Socialdemo             
kraternas vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden Jannice 
Rockstroh.

– Oavsett uppgifterna kring 
personaltäthet är det tydligt och 
mycket oroande att barngrupper-
nas storlek ökat – både i kommu-
nala och privata förskolor. Tyresö 
måste vända den utvecklingen.

kan skada kampanj
Fredrik Saweståhls twitter-inlägg 
fick mycket kritik på nätet för att 
osynliggöra villkoren för barn 
som går i privata förskolor och 
för att vilja mörklägga de väx-
ande barngrupperna. En orsak till 
detta kan vara att de lokala mode-

raterna precis innan siffrorna om 
större barngrupper kom hade lan-
serat en kampanj för mindre barn-
grupper i förskolan. Trovärdighe-
ten i kampanjen skulle sannolikt 
skadas kraftigt när det visar sig 
att åtta år av moderatstyre i lan-
det och kommunen inneburit 
mycket större barngrupper.

Vill vända utvecklingen
Socialdemokraterna i Tyresö 
kräver nu insatser för att vända 
utvecklingen:

– Större barngrupper leder till 
mindre tid med varje barn och 
mindre tid att stödja barnets 
pedagogiska utveckling. Större 
barngrupper i förskolan är den 

långsiktiga grunden för sjun-
kande kunskapsresultat och nu 
måste Tyresö byta politik så att 
förskolans pedagoger får rimliga 
arbetsvillkor, säger oppositions-
rådet Anita Mattsson (S).

De båda har nu i en skrivelse 
till kommunen begärt att kom-
munstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden kallas in 
till ett gemensamt möte för att 
vända utvecklingen. Kommunen 
måste enligt skrivelsen prioritera 
förskolan ekonomiskt samt sätta 
upp tydliga mål om hur stora 
barngrupperna ska vara – något 
som finns i flera andra kommuner 
i dag men inte i Tyresö.

ooo

Anita Mattsson (S) vill ge förskolans pedagoger rimliga arbetsvillkor. Foto: Gunnar Frisell

Guldkantad fallskärm till kommundirektören
AVTAL kommunstyrelsens ord-
förande fredrik Saweståhl har 
tecknat ett nytt avtal med kom-
mundirektören bo Renman.

Det förra anställningsavtalet 
som löpte till november 2015 har 
ersatts med ett nytt som löper till 
september 2019.

För kommundirektören inne-
bär det nya avtalet förbättringar, 
då uppsägningstiden som tidigare 
var 6 månader förlängs till 12 
månader, plus att det inte längre 
är möjligt att säga upp förrän 
oktober 2015.

Avtalet innebär också att om 
Bo Renmans avtal sägs upp innan 
han fyllt 65 år så kommer kom-
munen ändå att få betala pension 
som om han arbetat till 65-års 
dagen, vilket förutom den all-

männa pensionen ger en livslång 
avtalspension om 38 490 kronor 
per månad (i 2014 års löneläge).

Utöver detta betalas en ytter-
ligare pensionsförsäkring under 
hela anställningstiden om ett pris-
basbelopp (2014: 44 400 kronor) 
per år till pensionsförsäkring.

Skulle kommunen säga upp 
avtalet betalas ytterligare en fall-
skärm ut om 6 månadslöner, det 
vill säga 600 000 kronor med en 
månadslön på 100 000 kronor.

– Det känns bra att uppdatera 
avtalet, sa Fredrik Saweståhl när 
han fattade beslutet i kommun-
styrelsen.

Där redogjordes dock inte 
några siffror, och Fredrik Sawe-
ståhl kunde inte heller redogöra 
för hur mycket avtalet var värt.

ooo Bo Renman, kommundirektör med nytt avtal. Foto: tyresö Kommun
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För inte allt för länge sedan var jag i Kalmar för att 
se på Henrik Dorsins nya show, Näktergalen från 
Holavedsvägen. Väl i Kalmar insåg jag till min fasa 

att jag glömt mina öronproppar hemma och fick rusa iväg 
till närmaste Apotek. Jag behöver nämligen öronpropparna 
för att sova, då min fru snarkar. Ja, enligt henne själv, andas 
hon tungt och det är jag som är överkänslig.

Nåväl, besöket på Apoteket fick mig att fundera. Hur 
kommer det sig att jag känner olust inför vår nya apoteks-
marknad? Ska jag vara ärlig, är det faktiskt bara dessa 
öronproppar och halstabletter jag brukar handla på Apo-
teket, så jag kan knappast anses vara en storkkund. Trots 
detta säger min ryggmärg mig att något inte står helt rätt 
till, vilket är konstigt, för enligt Regeringen och Statskonto-
ret borde jag vara nöjd. Tillgängligheten på Apotek har ökat 
sedan avregleringen och störst är ökningen i Stockholm. 
Jag verkar inte ha fattat att jag har fått bättre tillgänglighet.

Men vad betyder egentligen tillgänglighet? Är det verk-
ligen tillgänglighet att jag ska ha fler ställen att köpa öron-
proppar? Jag menar, samtidigt visar Konsumentverkets 
undersökningar att kunderna upplever att direktexpedie-

ringsgraden har sjunkit sedan avregleringen, det vill säga 
andelen som får sin medicin direkt har minskat. Är verkli-
gen fler fysiska Apotek samma som ökad tillgänglighet om 
en inte kan köpa den medicin en behöver?

Det viktigaste är väl att ha tillgång till medicin när det 
verkligen behövs? Tillgänglighet kan inte bara vara att fris-

ka storstadsbor ska få fler platser att köpa hudkräm och 
öronproppar.

Hur var då showen? I mitt tycke är Henrik Dorsin strå-
lande och jag kan varmt rekommendera den.
Mathias Tegnér
Tyresö (S) riksdagskandidat

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

Va, köper du medicin på Apoteket?
Det viktigaste är väl att 
ha tillgång till medicin 
när det verkligen behövs?

Planlöst byggande?
Befolkningen i Tyresö växer. Det 
är ingen nyhet. Det är bara ett pro-
blem: för alla de unga som växer 
upp i Tyresö och vill bo kvar finns 
inga bostäder att flytta till.

Nu har SCB, Statistiska cen-
tralbyrån räknat ut att sedan 2006 
saknas det ungefär motsvarande 
970 lägenheter för att täcka upp 
den befolkningsökning som varit 
fram till 2012. Vad har de borger-

liga, som styrt kommunen under 
dessa år, för plan för bostadsbyg-
gandet? Tänker man fortsätta 
köra samma inriktning som de 
senaste åren? Isåfall får Tyresös 
unga – och de äldre som vill flytta 
till ett annat boende på äldre dar – 
börja leta någon annanstans.

För i Tyresö lär det vara svårt 
att hitta en bostad.
besviken

Vid bankomaten på Alléplan hänger en affisch om en 
Facebook-grupp för alla som inte fått plats för sina barn 
i förskoleklass i Kumla skola. Trots att Kumla är deras 
närmaste skola och de hade valt den i första hand. Grup-
pen undrar var det ”fria skolvalet” och ”närhetsprincipen” 
tog vägen. Det är vi ganska många som undrar. Sedan i 

december har föräldrar i Sofie-
berg oroats över planerna att 
göra om Sofieberg till en ren-
odlad lågstadieskola, utan att 
mellanstadiebarnen erbjuds en 
ny plats i en annan skola. När 
föräldrar reagerade drogs för-
slaget kvickt tillbaka och ska 
enligt ordföranden i barn- och 
ungdomsnämnden ”utredas 
grundligt” innan man tar beslut. 
Fast i själva verket drar två klas-
ser för sexåringar igång i höst så 
omvandlingen är uppenbarligen 
redan igång. Det är i Sofieberg 
barnen som inte får plats i Kumla 

hamnar. Det är ju vettigt att de som bor fem minuter från 
en skola ska gå 17 minuter till en annan skola.

Jag läser insändare i Mitt i Tyresö som är kritiska till 
skolmaten, ett problem som finns på flera skolor men 
kommunen väljer att framhäva den skola i kommunen 
som har fått pris för sin mat. Det är bra, man ska visa sina 
styrkor men för att utvecklas måste man också arbeta 
med det som inte är bra. Det här vet nära på vartenda 

skolbarn för de är vana att prata om 
sådant de är bra på och sådant som 
de kan bli lite bättre på. Och tyvärr, 
Tyresö kommun, det är en hel del ni 
behöver förbättra just nu.

Nonchalansen från de som styr 
över skolan i Tyresö, och i Sverige, 

visar tydligt att det bara handlar om barn, de är inte vik-
tiga. Eller att det bara är lärare, de är inte heller viktiga. 
För varför skulle man annars totalt negligera att det enligt 
SCB om sex korta år saknas 43 000 lärare i Sverige? Det 
är 45 procent av den befintliga lärarkåren. Man gör i dags-
läget absolut ingenting för att locka fler att söka sig till 
lärarbanan (jo, den redan högst betalda lärargruppen 
NO- och mattelärare ska lockas till Lärarhögskolan med 
en examensbonus men i övrigt är det tunt med insatser). 
Och man gör absolut ingenting för att underlätta lärares 
arbetssituation, att behålla oss som ett tag till finns kvar i 
skolans värld verkar inte vara intressant.

Tyresö, och landet i övrigt, borde vilja det allra bästa 
för de som betyder mest. Det man signalerar genom att ha 
för få lärare, inköpsstopp för material, smutsiga duschut-
rymmen, stora klasser, dålig skolmat och låga lärarlöner, 
är att det bara är barn det handlar om och de är uppen-
barligen inte värda mer. Vad kostar det oss i slutänden?
pernilla Alm

Det är bara barn det 
handlar om …

Foto: KristoFer samuelsson

”Man gör i dagsläget 
absolut ingenting för 
att locka fler att söka 
sig till lärarbanan.”

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
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Fler dyra lägenheter?
Jag läste att det ska byggas ett 
höghus till i Tyresö centrum. Bra, 
fler lägenheter behövs så att våra 
ungdomar kan flytta hemifrån.

Men sedan hörde jag att Mode-
raterna har sagt nej till Socialde-
mokraternas förslag att bygga 
små hyresrätter. Istället blir det 
ännu fler dyra bostadsrätter! Är 
detta verkligen sant?

Vilka ungdomar har råd med 
dessa lägenheter? Eller är det 
meningen att hela Tyresö centrum 
ska bli ett stort äldreboende? Se 
istället till att fler har råd att bo så 
blir det trivsammare för alla. För 
visst ska väl Tyresö fortfarande 
vara trivsamt – eller är det ”ute” 
nu?
bekymrad mormor

Slarver

Flytta askkopparna!

Jag blir så less på kritiken mot 
spelarnas löner i Tyresö FF. Är 
övertygad om att det är för att 
det är frågan om tjejer. Hur ofta 
hör man den kritiken riktas mot 
herrlagen, där lönerna är betyd-
ligt högre? Nej, kritiken ska riktas 
mot hur ledningen sköter ekono-
min, och ansvaret är ordföran-
dens. Det är för övrigt samma 
herre som bestämde att bygga 
Nyboda skola, som blev för stor 
och för dyr. Han verkar ha svårt 
att hålla ordning på pengar. Kan-
ske dags för en kvinna att ta över?
fotbollsfan

Varför ska askkopparna i Tyresö 
centrum stå precis intill ingångar-
na? Om man flyttar dem 30 meter 
så skulle vi som faktiskt tycker att 
det luktar äckligt kunna slippa att 
behöva gå precis där rökarna står.
A.

30
 m
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STöd den kamratstödjande 
verksamheten vid kumla skola 
har bedrivits framgångsrikt i 30 
år. Nu är dess existens allvarligt 
hotad.

Eva Henriksson, som har arbetat 
som speciallärare på Kumla skola 
i 43 år, har sett vad verksamheten 
har betytt för elever, lärare och 
föräldrar.

– Den bidrar starkt till en ökad 
trygghet på skolan. Kamratstödja-
ren fyller en viktig funktion under 
skoltid.

Under hösten 2013 uppvakta-
des barn- och utbildningsnämn-
den ordförande Anki Svensson 
(M) med anledning av att kom-
munens bidrag till verksamheten 
hotades dras in.

– Med indraget bidrag kommer 
inte föreningen Hassela Solida-
ritet längre kunna erbjuda den 
utbildning som ges till högstadie-
elever, och inte heller ha råd med 
kamratstödjare, säger Eva Hen-
riksson, som tidigare också varit 
ordförande i föreningen.

Turerna har varit många
Kamratstödjarna hänvisades 
istället till socialnämnden, som 
i februari i år avslog föreningens 
ansökan om bidrag. Sedan dess 
har föreningen haft kontakter 
med förvaltningen och kommu-
nens ledning för att få klarhet i 
om verksamheten ska få fortsatt 
stöd. Svaren har dock uteblivit. 
Fram till för någon vecka sedan, 
då de återigen fick avslag på sin 
ansökan.

– Det är oerhört nonchalant av 
den borgerliga kommunledning-
en att under ett års tid inte ge svar 
till en förening som varnar för sin 
fortsatta existens, säger Jannice  

Rockstroh, gruppledare (S) för 
barn- och utbildningsnämnden.

– Istället upprepar man löftet 
om att frågan ska undersökas 
noggrant och man motiverar sitt 
handlande med att det finns en 
”risk” att även andra skolor skulle 
vilja satsa på förebyggande verk-
samhet i form av kamratstödjare. 
Det är ett oerhört märkligt reso-
nemang.

kan vara slutet
Rektor på Kumla Skola Björn 
Åkerblom är orolig över förening-
ens framtid och önskar att Has-
sela Solidaritet i Trollbäcken kan 
leva vidare.

– Skolans samarbete med Has-
sela utgör ryggraden för vårt före-
byggande värdegrundsarbete, i 
årskurs 6–9. Skolan och Hassela 
delar kostnaden för en kamrat-
stödjare på skolan. Det är ett 
kärvt budgetår och det är ytterst 
tveksamt om skolan kan gå in och 
täcka kostnader om kommunens 
bidrag uteblir.

Kanske står vi nu inför slutet av 
många års uppskattad och fram-
gångsrik kamratstödjande verk-
samhet på Kumla Skola.

ooo

Nyheter

Anki Svensson (M) underkänner Sofieberg:

Små skolor  
dåliga för barnen

Budskapen om Sofiebergsskolans 
framtid har varit väldigt otydliga 
under en längre tid. I kallelsen till 
barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i december före-
slog Anki Svensson (M) att mel-
lanstadiet skulle avvecklas. På 
sammanträdet hade hon ändrat 
sig och skulle utreda frågan vida-
re. Därefter har Svensson tillsam-
mans med kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl 
(M) i ett brev sagt att Sofieberg 
fortsätter som tidigare.

Därefter har emellertid osä-
kerheten ökat igen bland många 
föräldrar när Sofieberg bestämde 
sig för att ta in två paralleller i 
förskoleklass – en intagning som 
långsiktigt är svår att förena med 

mellanstadie i en skola som redan 
är trång.

Ytterligare problem
Ännu mer osäkerhet skapade 
Anki Svensson på kommunfull-
mäktiges sammanträde i mars där 
hon sa att:

– Vi får inte glömma bort vad 
som är ett kanske ett litet större 
problem med Sofiebergsskolan 
och det är att de har en-parallel-
liga klasser vilket inte ger rektor 
rätt förutsättningar för att driva 
en god pedagogik för eleverna 
där. Det finns inga en-parallelliga 
skolor, mer än på landet, nuförti-
den.

Mötte reaktioner
Det moderata angreppet på små 
skolor mötte reaktioner i fullmäk-
tige. Socialdemokraten Martin 
Nilsson undrade om Anki Svens-
son på allvar tänkte driva en verk-
samhet som hon är övertygad om 
ger dåliga resultat.

– Vi Socialdemokrater är tvärt-
om övertygade om små skolor 
kan bidra till mångfalden, säger 
Martin Nilsson. För många elever 
och föräldrar bidrar dessa sko-
lor till närhet mellan lärare och 
elever som ger trygghet och bra 
skolresultat. Därför vill vi ha kvar 
Sofiebergsskolans mellansta-
dium.

inga större skillnader
Att små skolor skulle ha sämre 
resultat visar inte heller den 
forskningssammanställningen 
som Skolverket gjort om små och 
stora skolor: ”Ett viktigt resul-
tat från studien är att inga stora 
skillnader kan konstateras mellan 
små och stora grundskolor trots 
mycket skilda förutsättningar”, 
säger verket i sin sammanfattning 
om kunskapsresultaten.

Något som får Martin Nilsson 
att reagera:

– Moderaterna har inget forsk-
ningsstöd för motståndet mot 
små skolor. Orsaken till deras iver 
att undergräva Sofieberg hand-
lar sannolikt om att de infört ett 
internhyressystem som gör små 
skolor olönsamma.

ooo

Sofiebergsskolans framtid ännu oviss. Foto: Gunnar Frisell

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter 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! www.gourmethuset.com

Tel. 08-798 55 00
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Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

Boka din studentcatering nu!

fakta
det är inte bara Sofieberg som 
är en-parallellig i Tyresö kom-
mun. Även Montessoriskolan 
Vintergatan är en-parallellig.

SkOLA Just när många föräldrar andats ut om Sofiebergs framtid 
kommer nästa orosmoment. barn- och utbildningsnämndens ordföran-
de Anki Svensson (M) underkänner skolans verksamhet och skapar 
därför nya frågetecken om Sofieberg kommer ha kvar sitt mellansta-
dium.

Kamratstödjare hotade

Jannice Rockstroh, gruppledare (S). 
 Foto: PriVat
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HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Sjunkande resultat i 
skolan  möts med sparkrav
ekONOMi 2014 förutses bli 
valåret då alla vill satsa på sko-
lan. Alla utom Tyresö kommun, 
kanske ska sägas. När de styran-
de Moderaternas budgetförslag 
nu blir verklighet visar det sig att 
budgeten för skolan skärs ned, 
något som nu tvingar rektorerna 
till kraftiga sparåtgärder.

I ett brev till skolans föräldrar 
skriver rektorn för Kumla skola, 
Björn Åkerblom, att budgeten blir 
stram och att skolan som följd av 
budgeten kommer tvingas spara 
bort 4–5 tjänster.

Oroar rektorer
Kumla är en av de skolor som 
lyckats allra bäst de senaste åren 
och Åkerblom säger i sitt brev att 
”vi har ett ganska gott utgångs-
läge och kan klara oss förhållan-
devis väl. Men likväl är det tråkigt 
att behöva dra ned på kvaliteten.”.

Åkerblom är dock långt ifrån 
ensam om sin kritik. I ett brev 
till kommunens ledning skriver 
kommunens rektorer om sin oro 
för den budgetram som skolan nu 
tilldelats.

ett år av neddragningar
Tyresö Nyheter har pratat med 
flera rektorer, i såväl kommunala 
som privata verksamheter, som 
mot löfte om anonymitet delar 
uppfattningen – 2014 kommer bli 
ett år av neddragningar i Tyresös 
skolor om inte skolpengen ändras.

Oförändrad skolpeng leder till 
reella neddragningar eftersom 
löne- och prisökningar ska rym-
mas inom samma budget. Ett sätt 
för kommunen att hantera detta är 
att begränsa löneökningar. Detta 
riskerar dock att innebära att 
kommunen blir mindre attraktiv 
som skolkommun. I förra veckan 
redovisade Lärarnas riksförbund 
att löneökningarna i Tyresö under 
2013 och 2014 var lägre än i fler-
talet andra kommuner. Samtidigt 
innebär även små löneökningar 
krav på besparingar.

Nytt hyresersättningssystem
En ytterligare orsak till att vissa 
skolor får besparingskrav är det 
nya hyresersättningssystemet. 
Kumla skola förlorar exempelvis 
närmare 1,3 miljoner kronor bara 
på detta.

inte rätt att spara på skolan
Skolbudgeten måste nu ändras 
tycker delar av oppositionen:

– Det finns få kommuner som 

skär ned på skolans resurser i 
en tid då Sverige tappar i inter-
nationella jämförelser. Och när 
Tyresös skolor tappar än mer är 
det inte rätt politik att spara på 
skolan. Tyresö måste tvärtom 
investera i kunskap, säger Social-
demokraternas oppositionsråd 
Anita Mattsson.

drabbas av högre kostnader
– Hyressystemet har varit ett 
fiasko från första början. Modera-
terna har försökt införa ett mark-
nadssystem som ska få skolorna 
att välja bort lokaler, men istället 
drabbas nu den ena skolan efter 

den andra av högre kostnader, 
säger Jannice Rockstroh, vice 
ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Motsägelsefull kampanj
Moderaterna i Tyresö driver just 
nu en kampanj om mindre klasser 
i skolan.

Barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Anki Svensson 
(M) säger via sin facebook-sida 
att: ”I Moderaternas Sverige kom-
mer barnen att få lite mer tid i 
skolan, lite mer tid med läraren, 
och lära sig lite mer matte. Vi vill 
fortsätta arbetet med mer kun-

skap och mer undervisningstid, 
och mer av tidigt stöd till elever 
som riskerar att halka efter.”

En kampanj och ett uttalande 
som nu helt underkänns av en av 
de rektorer som Tyresö Nyheter 
pratat med:

– Neddragningarna leder till 
större klasser och mindre tid med 
de elever som har störst behov. 
Lärartätheten har sjunkit kon-
sekvent under de senaste åren 
och med denna budget blir det 
än värre. Det verkar som att man 
säger en sak till väljarna men gör 
en helt annan.

ooo

SKOLLEDNINGSNYTT Kumla skola (Anne-Marie, Stephan och Björn)                 mars 2014 Rektor har ordet Budgeten blir stram Det blir neddragningar i skolan supervalåret 2014. Detta beror för Kumlas del på två omständigheter. För det första blir det ingen höjning av skolpengen, vilket innebär att skolorna inte får någon kompensation för löne- och prisökningar. Lärarlönerna beräknas öka med drygt 3 procent under 2014. För det andra kommer skolor, som har gamla slitna lokaler och därför har lägre hyra, bara få behålla en liten del av överskottet. Förra året fick vi behålla hälften. För Kumlas del betydde det ett tillskott på 1,6 miljoner. 2014 får vi behålla 250 000 kr. 
Detta sammantaget gör att jag räknar med att vi behöver göra oss av med 4-5 tjänster under 2014. Vi kommer naturligtvis att vända på varje sten för att hitta sätt att spara som gör att vi kan behålla så många medarbetare som möjligt, då jag är av uppfattningen att personalen utgör skolans viktigaste resurs. Det känns lite märkligt att skära ned på skolans resurser i en tid då Sverige faller som ett sänke vid internationella jämförelser och Tyresös skolor försämrar sina resultat i riket. Men eftersom Kumla befinner sig i topp i Tyresö tror jag att vi har ett ganska gott utgångsläge och kan klara oss förhållandevis väl. Men likväl är det tråkigt att behöva dra ned på kvaliteten. Alla rektorer vid kommunens skolor har i en skrivelse till förvaltningschefen framfört sin oro inför budgeten 2014. Jag informerade Föräldraföreningens styrelse i januari om den ansträngda budgeten. 

Klotter på skolan Förra helgen var det några av våra egna elever som klottrade på skolan. Vi har fått reda på vilka det är som gjort sig skyldiga till skadegörelsen och saken är polisanmäld.  
Berörda elever och deras familjer riskerar dryga kostnader då det är dyrt att anlita företag som sanerar klotter. Den gångna helgen tycks det ha startat ett klotterkrig mellan elever på Kumla och Kunskapsskolan. De klottrar över varandras ”tags” och hämnas genom att klottra på varandras skolor. Rektorerna på berörda skolor har god kontakt och håller varandra uppdaterade. Vore bra om ni föräldrar kan prata med era barn, åtminstone ni som har äldre barn, om det olämpliga att ägna sig åt skadegörelse som antingen blir dyrt för skolan eller för berörda familjer. 

OS på fritids Under sportlovet arrangerades Kumla skolas Olympiska spel. Spelen invigdes med ett fackeltåg. Därefter fick barnen prova på några olika grenar som exempelvis bowling, slalom och en samarbetsövning med hjälp av ett gigantiskt plockepinn. Devisen var ”Den som har roligast vinner”. De flesta blev vinnare!    

I senaste Skolledningsnytt (http://www.tyreso.se/Kumla-skola/Nyhetsarkiv_Kumla/Skolledningsnytt/) från Kumla skola beskrivs den strama budgeten. 

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!
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Framtidens skola
Inspiration och diskussion om skolan i Tyresö

Arrangeras av Socialdemokraterna i Tyresö

Hur kan vi möta våra barn i deras bygge 
av självkänsla? 
Hur hanterar vi situationer då vi känner 
oss förvirrade när det kommer till Inter-
net och all teknik? Hur stöttar vi dagens 
barn när de tittar på oss och undrar:
- Vad ska jag bli när jag bli stor?

Micke varvar gapskratt med allvar. 
Många menar att tårarna kommer av 
blandad sort då han reser runt i landet 
och sprider sina tankar. 
Micke är barnskötare och projektledare 
och har startat många fantastiska projekt 
och företag.  2012 blev han utsedd till 
årets ”uppstickare” i magasinet Shortcut. 
För information om Micke och hans 
tankar och erfarenheter, hälsa på honom 
på www.mickegunnarsson.com

”Så som nu har det aldrig varit, 
så som nu kommer det aldrig mer bli”Framtidsmingel

Välkommen till en inspirerande före-
läsningskväll med fokus på Tyresös 
barn och unga.  En kväll som inte 
kommer att lämna någon oberörd. 
Det handlar om våra barn, relationer 
och prestationer i en tid av snabb 
förändring.

Inleder gör Rädda Barnen, Lärarför-
bundet och Ann Hultman Jakobsson 
i en panel-diskussion kring lärande, 
aktuella skolfrågor och situationen 
för våra barn och unga i Tyresö idag.  
Micke Gunnarsson avslutar kvällen 
med att föreläsa om hur vi kan möta 
våra barn i deras bygge av själv-
känsla och hur vi kan skapa starka 
relationer till våra unga i en alltmer 
föränderlig värld.

Vi Socialdemokrater vill även lyssna 
till dina åsikter om skolan och be-
rättar gärna om våra visioner för 
Tyresö. Vi ses!

Info
När: 28 april

Tid:  18.00 Inledning 
        18.40 Mingel med förtäring
        19.00 Micke Gunnarsson
        20.30 Kvällen avslutas

Plats: Forellbion i Tyresö

Anmälan: sap.tyreso@telia.com
Antalet platser är begränsat och din 
anmälan är bindande!

Du eller aldrig!

VÄLKOMMEN

Varför skola?
Journalisten som blev leg. 1-6 lärare
Ann Hultman Jakobsson lyfter fokus på 
lärande ur ett historiskt perspektiv och 
bidrar med kunskaper om varför lärande 
är föränderligt. Ann är lärare, IKT-pedagog 
och intiativtagare till 
rörelsen #skolvåren. Hon är en aktiv
skoldebattör på sociala medier och 
brinner för lärande ur ett elevperspektiv 
och ställer sig ofta frågan; Varför skola?

Kika in på Anns hemsida för att läsa mer 
om hennes brinnande engagemang för 
skolan och dess utveckling. 

www.frokenann.com
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 Ja
 Nej
 Vet ej

kommunens politiska majoritet valde att inte följa resultatet i 
folkomröstningen med hänvisning till att valdeltagandet  

var alltför lågt. Tycker du det var ett riktigt beslut?

2012 folkomröstade Tyresö om de 
höjda äldreavgifterna. Resultatet i 
folkomröstningen var ett tydligt nej till 
avgiftshöjningen – men knappt var tred-
je valde att rösta vilket fick de styrande 
Moderaterna att strunta i folkomröst-
ningsresultatet. Nu kan Tyresö Nyheter 
genom en Novus-undersökning visa att 
en klar majoritet även av de som valde 
att inte rösta – hade röstat nej. I hela 
befolkningen skulle fyra av fem tyre-
söbor ha röstat nej om det hade varit 
folkomröstning nu.

Tyresö säger nej till 
höjda äldreavgifter

Bakgrunden till folkomröstning-
en var att de borgerliga partierna 
på tvärs emot vad de lovat i valrö-
relsen direkt efter valet 2010 ville 
göra en kraftig avgiftshöjning i 
äldreomsorgen. Folkomröstning-
en gav ett solklart resultat 2012 – 
84 procent röstade nej till höjda 
avgifter medan bara 14 procent 
tyckte att de nya taxorna var bra.

Trots det tydliga resultatet 
valde de styrande moderaterna att 
inte följa resultatet. Argumentet 
för detta har varit att man inte kan 
veta vad de dryga 70 procent som 
inte röstade skulle ha tyckt och att 
det är sannolikt att de som låter bli 
att rösta är mer positivt inställda.

När Tyresö Nyheter nu låtit 
Novus undersöka frågan har vi 
först frågat hur stor andel av de 
507 tyresöbor som svarat om de 
verkligen röstade. På denna fråga 
svarar 33 procent ja och 65 pro-
cent nej (resterande 2 procent 
minns inte) vilket gör att under-
sökningen ligger nära ett repre-
sentativt urval.

Resultatet är dock nedslående 
för de som hade hoppats att fler 
bland de som avstod från att 
rösta skulle acceptera höjningen 
av äldreavgifterna. Förvisso är 

det en något lägre andel som nu 
säger att de skulle rösta nej till de 
höjda avgifterna men acceptan-
sen närmare tre år efter höjning-
en är fortfarande väldigt låg. Av 
de som uppger att de vet hur de 
skulle rösta uppger 79 procent att 
de skulle rösta nej medan bara 21 
procent väljer att stödja de höjda 
avgifterna.

Även bland de styrande parti-
ernas egna väljare är acceptansen 
väldigt svag. Varannan moderat 
och folkpartist säger att de skulle 
röstat nej medan mindre än 30 
procent av de båda partiernas 
väljare accepterar de höjda avgif-
terna.

NOVUS-undersökningen lär 
sätta ny fart på debatten inför 
valåret 2014 eftersom frågan 
fortfarande lever. Oppositions-
partierna vill fortfarande riva upp 
exempelvis höjningen av avgiften 
för trygghetslarmet medan alli-
anspartierna inför detta val nu 
står upp för de höjda avgifterna. 
Att tyresöborna fortfarande inte 
är nöjda med de höjda avgifterna 
står klart – men hur viktigt det 
blir när man ska rösta är ännu en 
öppen fråga.

ooo

Folkomröstningen handlade om ifall beslutet 
om att höja avgifterna i äldreomsorgen skulle 
rivas upp eller inte. Om du fick rösta idag hur 
skulle du då rösta?

 Ja till de höjda avgifterna
 Nej till de höjda avgifterna

39 %

50 %

11 %
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Nyheter

Cristina och Oscar ehrler, 
Nyfors
– Om man bor i Nyfors så är 
det superbra. Vi har fått en ny 
bred cykelbana hela vägen till 
centrum.

Christina burén, Tyresö
– Mera cykelbanor! Jag cyklade 
alltid till jobbet förut, men det är 
krångligt att ta sig igenom cen-
trum. Det måste man lösa på ett 
smidigare sätt.

Tessan Westberg, 
Mellanbergsvägen 
– Det går bra att ta sig från Mel-
lanbergsvägen till centrum men 
därifrån till Trollbäcken är det 
svårare.

Anna och Anneli Vindemyr, 
Strand
– Det behövs sammanhängande 
cykelvägar från Strand in till 
centrum. Hur man tar sig in till 
Stockholm vet jag inte.

Gustav och fredrik Hansen, 
Strand
– Markera cykelbanorna så att 
cyklister och gångare håller 
sig på varsin sida. Förbättra 
anslutningen av cykelbanorna till 
angränsande kommuner. Sopa 
cykelbanorna tidigt, som i år.

?Hur kan Tyresö bli 
en cykelvänligare 

kommun?

Foto: Kaijsa Keusch

övriga

Tyresö säger nej till 
höjda äldreavgifter

Novus frågade under perioden 13–19 januari 507 tyresöbor via telefon om olika 
politiska frågor i kommunen. Resultatet har i likhet med väljarbarometrar på 
nationell nivå viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det 
gäller kön, ålder, geografi om partipreferens i 2010 års val.

Platsbrist på äldreboende
ÄLdReVåRd Under senare tid 
är trenden att befolkningen 
tenderar att vara friskare högre 
upp i åldrarna. det är en mycket 
glädjande utveckling. När någon 
väl är i behov av omsorg så är de 
dock i behov av en högre grad av 
omsorg än tidigare.

Enligt kommunens analys för 
tidsperioden fram till 2019 så 
beräknas antalet personer över 
65 år bli drygt 500 flera. Ökningen 
förväntas ske framförallt i ålders-
grupperna 80 år och äldre. Detta 
leder till att behovet av platser i 
vård- och omsorgsboende och 
behovet av hemtjänst kommer att 
öka framöver.

Det finns i år totalt 247 helårs-
platser i Tyresö avseende vård 
och omsorgsboende och analysen 
anger att 115 av dessa drivs i kom-
munal regi medan 132 är privata. 
Alla platser är belagda och det 
finns ett konstant behov från kom-
munens sida av att köpa externa 
platser. Ett nytt äldreboende pla-
neras att stå klart under 2015. 

Enligt vad tidningen erfar finns det 
en uppenbar risk för att bygget för-
senas och det är idag osäkert hur 
många platser som det kommer att 
innehålla. Siffrorna varierar mellan 
15 och 50 stycken nya platser. Osä-
kerheten hänger ihop med att det 
fordras att det nya bygget på olika 
sätt kan samordnas med befintliga 
byggnader på den intilliggande 
fastigheten där Krusmyntan ligger. 
Om så kommer att kunna ske vet 
man dock inte förrän den nu plane-
rade upphandlingen avseende det 
nya äldreboendet är genomförd. 

Det blir därmed också svårare att 
konstruera en ändamålsenlig upp-
handling, vilket i förlängningen 
innebär att upphandlingsförfaran-
det försvåras, försinkas och san-
nolikt fördyras.

– Trots våra invändningar så 
genomdrev moderaterna att upp-
förandet av det befintliga äldrebo-
endet Krusmyntan skulle ske på 
ett sätt som uteslöt att kommunen 
var fastighetsägare, säger Carl 
Johan Karlson, Socialdemokrater-
nas gruppledare i socialnämnden.

– Ett bärande skäl från vår sida 
var att kommunens möjligheter 
till planering, styrning och kon-
troll försvårades och vi ser nu 
tyvärr att våra farhågor besannas. 
Moderaternas ideologiska fix-

ering vid att välfärden i maximal 
utsträckning alltid ska drivas av 
privata utförare får i situationer 
som den nu aktuella konsekven-
sen att kommunala medel förslö-
sas, säger Carl Johan Karlson.

– År 2017 uppgår, för det fall det 
nya äldreboendet endast medför 
15 nya platser, underskottet till 65 
stycken platser eller 20 procent. 
Det vill säga var femte äldre ris-
kerar att inte få plats på boende i 
Tyresö och platser måste då köpas 
externt till betydande kostnader. 
Det är ett väldigt bekymmersamt 
läge och visar att moderaterna har 
varit passiva inom det här politik-
området under alldeles för lång 
tid, säger Carl Johan Karlson.

ooo

ålder 2013 2014 2015 2016 2017

65–79 74 75 76 76 75
80–89 132 136 141 151 161
90 och äldre 64 75 81 88 91
Totalt 270 286 298 314 327

prognos över antalet 65 år och äldre med behov av vård- och 
omsorgsboende 2013–2017

Carl-Johan Karlson. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Adress: byggnation:
Strandallén 5 Markarbeten och stödmur
Gärdesvägen 25 bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
flugvägen 4 bygglov för tillbyggnad och delvis rivning av fritidshus
klockargårdsvägen 2 b bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ullbergsvägen 33 bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Maria Sofias väg 19 Rivning av fritidshus och 2 komplementbyggnader
Agatgången 12 bygglov för tillbyggnad av entré och altantak samt uppförande av plank
Hästhagsvägen 1 A Tillbyggnad med uterum och balkong
Sländvägen 1 Tillbyggnad enbostadshus och uthus
Scheffers gränd 28 bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
bryggvägen 9 A bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad,  
Triangelvägen 27 b bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
ekoxevägen 10 bygglov för nybyggnad av enbostadshus, samt rivningslov
Smultronbacken 4 b Nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad enbostadshus, stödmur 
Snövits väg 22 Rivningslov för rivning av enbostadshus
Strandvägen 10 bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus Med MeRA
Antennvägen 14 bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Stupvägen 11 bygglov för nybyggnad av enbostadshus
fornuddsvägen 16 A bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintliga 

byggnader samt installation av eldstad

Strandvägen 129 bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Strandvägen 131 bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Hpl Lindalsvägen bygglov för väderskydd vid busshållplats
Wättinge gårdsväg bygglov för anordnande av skatepark
fornuddsvägen 94 b bygglov för påbyggnad av enbostadshus
Strandallén hpl Strandbadet bygglov för väderskydd vid busshållplats
Alby Sjöväg 20 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning
brakmarsvägen 22 bygglov för stödmur
brakmarsvägen 18 bygglov för stödmur
Skogsvägen 24 bygglov för påbyggnad av enbostadshus
breviksvägen 12 d bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Vallmovägen 3 bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus
Strandvägen 41 Marklov för anordnande av stödmur och markuppfyllnad
Vretvägen 7 bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus
Svartbäcksvägen 8 bygglov i efterhand för komplementbyggnad

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

Foto: christer Källström

SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLP
annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

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

Nyheter

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

 Lima Städ Service
sedan 1997

STÄDPRENUMERERA
för 280 kr/mån efter avdrag

FLYTTRANSPORT • FLYTTSTÄDNING • HEMHJÄLP
ALL TYP AV TRANSPORT • FASADTVÄTTNING • GROVSTÄDNING

ENKLA SNICKERIARBETEN • ENKLA MÅLERIARBETEN
FÖNSTERPUTS • BYTE AV DÄCK PÅ PLATS, m m

Utnyttja upp till två tjänster per månad. Ring för mera info 

070-237 80 58

Stenkross i Lindalen?
MiLJö Snart kan de boende i 
Lindalen få en ny granne. det är 
NCC Roads Ab som har lämnat 
in en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet till Nacka kommun.

Verksamheten gäller återvinning 
av kross- och asfaltsprodukter 
som sten, berg, asfalt och betong. 
Området som anläggningen ska 
ligga på ligger i anslutning till 
Hedviglunds trafikplats, precis 
vid kommungränsen mot Tyresö. 
Den närmsta villabebyggelsen lig-
ger cirka 70 meter från platsen.

Risk för miljöpåverkan
Risken är nu att dessa hushåll 
drabbas negativt om verksamhe-
ten startar.

NCC Roads skriver i sin anmä-
lan att miljöpåverkan framförallt 
kommer handla om buller från 
både själva verksamheten och 
transporterna till och från områ-
det. I anmälan nämns också han-
tering av olja och spillolja, vilket 
kan riskera att påverka vatten-
kvaliteten i området.

Vid platsen vill man också 
använda en stenkross för att 
krossa stenmassor, något som 
kan börja så tidigt som 06.00 på 
vardagarna. NCC Roads beräknar 
att 400 000 ton material kan han-
teras årligen vilket kommer leda 
till mellan 50 och 120 lastbilstran-
sporter varje dag.

Vill förbjuda verksamheten
Södertörns Miljö- och hälsos-
kyddsförbund (SMOHF) har nu 

lämnat in ett yttrande där man 
kritiserar NCC Roads för att inte 
tillräckligt tydligt visat att man 
kan garantera ”frihet från bul-
ler”, som riksdagen satt upp i sina 
miljömål. SMOHF uttrycker även 
oro över risken för att grundvatt-
net tar skada av verksamheten. 
SMOHF vill därför förbjuda verk-

samheten i väntan på att NCC 
Roads tydligare visar på vilket 
sätt man kommer arbeta och vilka 
konkreta åtgärder som man kom-
mer vidta för att garantera att de 
boende inte drabbas av damning, 
buller eller annan miljöpåverkan. 
SMOHF uppmanar också NCC 
Roads att redovisa vilka andra 

platser man har undersökt innan 
etableringen.

Anita Mattson, Oppositionsråd 
(S) i Tyresö kommun, är orolig för 
konsekvenserna av denna etable-
ring och vill därför att kommunen 
ska lämna in en särskild skrivelse 
till Nacka kommun där man krä-
ver en redovisning av konsekven-

serna och tydliga åtgärder om eta-
bleringen ska gå vidare.

– Det är viktigt att Nacka kom-
mun ställer hårda krav på att de 
boende i området inte påverkas 
negativt av etableringen. Kan inte 
detta garanteras så bör projektet 
stoppas, säger hon.

ooo

Området för den eventuella stenkrossen är redan ett kalhygge. Foto: christer Källström
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SkOLA ”en skola för var och 
en” är ett forskningsprojekt 
som Tyresö tillsammans med 
12 andra kommuner deltar i, där 
syftet är att ta fram ny kunskap 
och att sprida befintlig kunskap 
till skolförvaltningar, skolledare, 
lärare och specialpedagoger. en 
inkluderande skola, där alla barn 
ska undervisas tillsammans, oav-
sett olikheter och olika behov. 
där alla elever känner tillhörig-
het och delaktighet med sin 
klass. där barn i behov av stöd 
på grund av den sociala miljön i 
klassrummet lär sig bättre.

Hur ser det ut i kommunen? Vad 
sker då skolverket bestämt att 
alla barn ska integreras i den 
vanliga skolklassen och kommu-
nerna i mindre omfattning erbju-
der undervisning i stödklasser 
eller liknande? Och vad händer 
då eleven av någon anledning inte 
längre vill gå till skolan?

Vanligare med hemmasittare
Sedan 1972 råder skolplikt för 
alla barn i grundskolan i Sverige 
och ansvaret för att alla barn full-
gör sin skolgång ligger på hem-
kommunen. Det blir tyvärr allt 
vanligare att elever, oftast i de 
senare åren av grundskolan, blir 
så kallade hemmasittare, det vill 
säga elever som har en samman-
hängande ogiltig frånvaro i tre 
veckor. Det kan handla om att det 
känns svårt att komma tillbaka 
till klassen efter en längre tids 
sjukdom, en känsla av att inte bli 
sedd i hemskolan, flytt och byte 
av skola, besvärande hemförhål-
landen, psykisk ohälsa, avsaknad 
av vuxna förebilder, mobbing och 
utsatthet i skolan etc.

funnits sedan 2010
I Tyresö finns sedan 1 januari 
2010 återvändarskolan som kan 
ge individanpassad undervis-
ning till dessa elever. Där arbe-

tar två personer heltid för att ge 
dem deras lagstadgade rätt till 
utbildning och bättre förutsätt-
ningar att exempelvis komma in 
på gymnasiet. De har kapacitet 
att ta emot max åtta elever och 
sitter nu i lokaler vid Kvarnhju-
let. Enligt skolinspektionen 2011 
finns 15–20 hemmasittande barn i 
Tyresö kommun.

en chans att återvända
Jörgen Thullberg, i grunden 
matte- och NO-lärare, har varit 
med från projektstart till att sko-
lan blev permanent och är en av 
dem som ger dessa elever som 
inte hittar sin plats och trygghet 
i den vanliga skolan en chans 
att återvända. Jörgen menar att 
komma tillbaka från en lång skol-
frånvaro går att jämföra med att 

gå tillbaka till jobbet efter en lång-
tidssjukskrivning och att eleven 
behöver ”arbetstränas” för att det 
inte ska bli övermäktigt. Därför 
börjar de med en timme i skolan, 
för att efter en månad komma upp 
i heltid.

– Vissa av eleverna har under 
tiden pluggat hemma och har det 
lättare, medan andra inte gjort det 
och hamnat ännu mer efter. Den 
enda gemensamma nämnaren är 
frånvaron från skolan. Det är en 
lång process och ibland kommer 
bakslag, ovanan och rutinen att 
sitta hemma kommer tillbaka och 
man måste ha förståelse för dessa 
återfall.

flickor överrepresenterade
Återvändarskolan har en stark 
överrepresentation av flickor, 

cirka 70 procent, och det är 
relativt vanligt med neuropsy-
kiatriska funktionshinder bland 
eleverna som ibland har en diag-
nos då de börjar på skolan. Dock 
är det långt ifrån alla som har en 
funktionsnedsättning och Jörgen 
understryker att anledningarna 
till att man kommit ur skolsys-
temet är lika många som antalet 
elever.

Viktigt att bli sedd
Dagen på återvändarskolan bör-
jar klockan 8 med att eleverna 
och lärarna äter en gemensam 
frukost, läser dagens tidning och 
diskuterar aktuella händelser. Då 
eleverna fortfarande är inskrivna 
på sina hemskolor följer de en 
planering från sina respektive 
undervisande lärare. Att detta 

sköts av hemskolan är återvän-
darskolan mycket beroende av då 
eleven annars riskerar att känna 
sig än mer osedd, vilket ofta drab-
bar en redan dålig självkänsla. 
Nu använder de sig av mentorer 
som ansvarar för kontakten mel-
lan hemskolan och eleven vilket 
i hög grad stärker kopplingen till 
hemskolan.

– De gamla lokalerna var unge-
fär dubbelt så stora som lokalerna 
vi sitter i nu och de var lite väl 
stora men de hade också bättre 
möjlighet till avskildhet och 
enskild handledning, vilket är 
något vi kan sakna i dagens loka-
ler. Dock så märker vi skillnad i 
att dagens lokaler inbjuder mer 
till lärande vilket ju är bra.

föräldrarna viktiga
Louise Backman är i grunden 
beteendevetare och har arbetat 
på återvändarskolan i snart fyra 
år. Hon påpekar att en nära och 
frekvent kontakt med föräldrarna 
är a och o för att undervisningen 
ska lyckas. Detta är ett område 
som skulle kunna utvecklas, men 
i dagsläget finns inte tiden till för 
att arbeta mer med hemmen och 
stärka stödet för eleverna även 
där. Ofta handlar det om ensam-
stående mammor som upplever 
en frustration över att inte kunna 
släpa sin 190 cm långe åttonde-
klassare till skolan och att tjatet 
hemma inte leder någonstans.

kul att lära igen
Då glädjen att lära, snabbt åter-
kommer är det både viktigt och 
lätt att berömma eleverna som 
ofta, efter att ha slutat på återvän-
darskolan, kommer tillbaka till 
”fågelboet” och hälsar på.

– Alla elever har olika förut-
sättningar men det är aldrig för-
sent. Återvändarskolan har varit 
en trygg plats som gett dem ett 
intressant liv.

ooo

ett arrangemang av Socialdemokraterna i tyresö tillsammans med 
aBF i tyresö och lo-facken i Haninge–tyresö

FÖrSta maJ-mÖte
Tal av:
Jesper Bengtsson, ordförande för Reportrar utan gränser

Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch mot centrum
11.30 Ankomst Forellscenen
11.40 Möte med tal och underhållning
ca 12.45 Avslutning med sång: Internationalen

Välkomna!

Obs!
Åk gärna med till Första maj-
firandet i Stockholm. om du 
vill åka med buss som avgår vid 
nordea cirka 15 minuter efter 
avslutat möte till demonstra-
tionen i Stockholm, anmäl dig till 
partiexpeditionen 712 80 30 eller 
sap.tyreso@telia.com!

Nyheter

Återvändarskolan ger chans

Eleven Nadja arbetar med sin lärare Jörgen Thullberg. Foto: Gunnar Frisell

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Professor Joakim Palme föreläser i Tyresö bibliotek
tisdagen den 22 april, klockan 18.30–20.00
Joakim Palme (f. 1958) är professor i statskunskap vid Uppsala univer-
sitet. Han bedriver jämförande forskning om välfärdsstaten och har 
bland annat skrivit om den europeiska sociala modellen. Under perio-
den 2002–2011 var han chef för Institutet för Framtidsstudier och ledde 
forskningsprogram inriktade på spänning mellan befolkningsföränd-
ringar och samhällsinstitutionernas reformering.

Fri entré.
Obs! Lokalen rymmer bara 50 personer så kom i tid!

Välkommen till föreläsningen

en åldrande beFolkning  

Som välFärdSutmaning
i tyresö bibliotek!

Tyresö  
Finska  
Förening
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Sabina Karlsson är uttagen till Juniorbagarlandslaget som i höst tävlar i de Europeiska Mästerskapen för unga 
bagare i Bryssel för att försvara förra årets svenska guld. Foto: sVeriGes baGare & KonDitorer / axel enGelberth

Full fart framåt! Första målet kom efter 37 sekunder och efter full tid var målskörden uppe i åtta. Foto: christer Källström

SPort/frItId

Tyresö FF på väg till Lissabon?!

fOTbOLL det var ett trögt och 
något oinspirerat Tyresö ff som 
klev ut på Wienerwaldstadion 
i Neulengbach den 29 mars för 
den andra kvartsfinalen i Cham-
pions League. Matchen slutade 
0–0 och nu börjar uppladdningen 
för semifinal där man möter bir-
mingham.

– Vi tar med oss ett par bra saker, 
främst att vi håller nollan på bort-
aplan igen i Champions League, 
säger tränaren Tony Gustavsson.

Mål efter 37 sekunder
Den första matchen, hemma på 
Tyresövallen, slutade som bekant 
med en förkrossande seger för 
Tyresö med 8–1. Neulengbach 
hade valt att satsa på ett högt för-
svarsspel och detta missade inte 
snabba Marta och Christen Press 
som gjorde tre mål vardera, med 
bud på fler. Första målet kom 
redan efter 37 sekunder och sedan 
var det samma höga tempo hos 
Tyresö och öppna försvar hos Neu-
lengbach hela första halvleken.

Lugn bortamatch
I bortamatchen på Wienerwald-
stadion saknades både Marta 
och Caroline Seger på grund av 
skador. Där var det lågt försvars-
spel från österrikisk sida och man 
lyckades hålla Tyresö utanför det 
egna straffområdet. Tyresömålet 
vaktades av finska landslagsmål-
vakten Tinja-Riikka Korpela, som 
inte gjorde några misstag i en lugn 
match.

– Det var bra att vi kunde 
använda oss av många spelare, 

konstaterade Tony Gustafsson. 
Korpela fick debutera och Madde 
Edlund och Line Röddik Hansen 
spelade sina första hela matcher 
och vi bytte också ut flera spelare 
i andra halvleken.

Matchen slutade 0–0. Tyresö 
hade en boll i mål med målet blev 
bortdömt för offside.

birmingham i semifinalen
Tyresö FFs motståndare i semifi-
nalen blir Birmingham som slog 
ut Arsenal med sammanlagt 3–0. 

TFF börjar med bortamatch den 
19 april. Returmatchen spelas på 
Tyresövallen den 27 april med 
start 14.45.

Heltyskt i den andra semin
Den andra semifinalen är en hel-
tysk affär mellan Potsdam och 
förra årets CL-mästare Wolfsburg.

Finalmatchen avgörs i Lissa-
bon den 22 maj, två dagar före 
herrarnas finalmatch på samma 
plats.

ooo

Vinnare av SM Unga Bagare 2014:

Sabina Karlsson bakar Sveriges godaste bullar
bAkNiNG efter fem timmars 
strid bland mjöl, degar och bak-
verk stod det klart att Tyresötö-
sen Sabina karlsson, 21 år, tog 
hem titeln som svensk mästare 
i bageri för unga. i finalen käm-
pade hon mot elva andra unga 
och talangfulla bagare från hela 
landet innan segern var ett fak-
tum. Nu väntar satsningen på 
eM-finalen i bryssel i höst.

– Den här utmärkelsen är en kick 
för självförtroendet. Jag älskar att 
tävla och satsade verkligen allt på 
att vinna. Min styrka är att jag är 
mångsidig och gillar att tänka nytt 
– det gör mig glad att juryn såg 
det i mig. Nu ska jag satsa på EM-
guldet, säger Sabina Karlsson, 
vinnare av SM Unga Bagare 2014.

SM Unga Bagare arrangeras av 
branschorganisationen Sveriges 

bagare & konditorer för att upp-
märksamma bagaryrket bland 
yngre och för att visa upp det 
kreativa hantverket bakom bröd. 
Sabina Karlsson från Tyresö till-
delades titeln med motiveringen 
”En överlägsen vinnare som 
med kreativitet och spännande 
ingredienser, visar upp hantver-
ket felfritt på ett både lekfullt och 
professionellt sätt”.

Under finalen visar finalisterna 
upp sin talang inom delmomenten 
franskbrödsbullar, vetebrödsbul-
lar, wienerbröd, matbröd samt 
ett dekorbröd eller en tårta. De 
bakar allt från grunden och helt 
efter egna recept. Samtliga bak-
verk ställdes ut i shoppingcentret 
Nordstan i Göteborg där en jury 
bedömde finalalstren utifrån kre-
ativitet, smak, färg och form.

ooo
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Köp 4 
betala 
för 3
Gäller katalogpriser

under däcksäsong

Däck-
erbjudande!



KuLtur/NöJe

pågång
deT HÄNdeR i TYReSö

annons@tyresonyheter.nu

kom med i
Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

Birgitta älskar att jobba!
Tidigare kommunalrådet Birgitta 
Lönegård (S) berättar för Inger 
Gemicioglu, i ett program på 
Radio Tyresö 91,4 MHz, om sin 
annorlunda uppväxt med döva 
föräldrar i Småland och om sina 
olika arbeten och vad hon gör 
idag.

Hon berättar hur bra hon tyck-
te det var att flytta till Tyresö på 
80-talet och sedan bosätta sig i 
Krusboda med sin familj.

– Bättre uppväxt tror jag inte 
man hade kunnat ge barnen, 
säger Birgitta i programmet.

Birgitta har också arbetat i 
många år som lärare i Bergfotens, 
Fornuddens och Hanvikens sko-
lor. Sedan blev hon på 90-talet det 
yngsta kvinnliga kommunalrådet 
i Tyresös historia.

– Det är bland det roligaste jag 
gjort, berättar Birgitta. Det var sju 
fantastiska år.

Hon är idag ordförande i HSB 
Stockholm, VD på Rönneberga 
kursgård på Lidingö och har 
många andra uppdrag.

– Jag älskar att jobba! Jag har 
ingenting emot kvällsmöten.

Birgitta bor numera i Vasastan 

i Stockholm men har fortfarande 
ett hus i Tyresö Brevik.

– Jag kanske flyttar tillbaka när 
jag blir pensionär, säger Birgitta 
med ett skratt.
Programmet hörs fram till den 6 april 
på 91,4 MHZ. Programmet finns på 
tyresoradion.se

Ett liv i kriminalitet
Under mars har man på Tyresöra-
dion 91,4 MHz kunna höra Peter 
Söderlund berätta om sin uppväxt 
i Trollbäcken. Ett liv som mest 
bestod av kriminalitet och droger. 
Han berättade hur han byggde 
upp ett eget kriminellt nätverk i 
Tyresö.

Peter lyckades efter ett fängel-
sestraff på 90-talet bli helt drogfri 
och är idag ordförande för orga-
nisationen X-CONS som jobbar 
med att hjälpa före detta fångar 
att starta ett liv utan droger och 
kriminalitet.

I programmet ”Uppdrag Tyre-
sö” diskuterar Peter med polisen 
Thomas Martinsson och program-
ledaren Ann Sandin-Lindgren om 
vad man bör göra i Tyresö för att 
minska droganvändandet bland 
ungdomar.

Peter Söderlund kommer även 
höras under maj månad i ”Radio 
Grön” eftersom han är politisk 
aktiv i Miljöpartiet i Tyresö och 
även kandiderar till riksdagen.

På Radio Tyresö har nu även 
kristdemokraterna startat ett eget 
program som heter ”Radio KD”. 
Där kan man höra programleda-
ren Carl-Olof Strand samtala med 
ordförande Leif Kennerberg om 
partiets värderingar och ideologi.

Tidigare program kan man lyssna på 
Tyresöradions hemsida www.tyresora-
dion.se eller via appen Tyresöradion 
på smarta telefoner.

lammVisninG
12/4, kl 11 och 13 på uddby gård. 
bonden martin visar de nyfödda 
lammen, och berättar om livet på 
gården. Fåren bjuder på ull som vi 
pysslar med. Kaféet är öppet mel-
lan kl 11–16. Kul för hela familjen! 
ingen avgift. 
arr: tyresö naturskyddsförening

sjunG i Kör!
14/4, kl 19–21.30. Välkommen på 
öppen repetition på Kulturcentrum 
Kvarnhjulet, hus a. Vi söker nya 
medlemmar och nu har du chansen 
att prova på! Du är sångintresserad 
och har förhoppningsvis notvana. 
Framför allt söker vi tenorer, basar 
och sopraner. 
arr: tyresökören

jazz
16/4, kl 19.30 på restaurang 
spis&Vin (vid golfklubben) accordion 
jazz quartet med fokus på dragspels-
jazz. 18.45 Förband med ungdomar. 
arr: tyresö jazz & blues club

jesus christ suPerstar
17/4, kl 19–23 på bio Forellen. Den 
legendariska rockmusikalen av tim 
rice och andrew lloyd Webber sat-
tes i samband med 40 årsjubileet 
upp i en speciell arena-turnéversion. 
biljetter säljs från 11/4 på bio Forel-
len under ordinarie visningar samt 
15/4 kl 12–14. Pris 180 kr. 
arr: bio Forellen

träna På Datorn På c3l
Den 22/4–20/5 på c3l, Farmarsti-
gen 7, sal b45 (tyresö gymnasium). 
enaktivitet där seniorer på 55+ får 
möjlighet att träna på dator med 
kursmaterial. surfa på internet, lär 
sig hantera e-post och bilder. inga 
förkunskaper behövs. läs på www.
senty.se för eventuella ändringar. 
arr: seniornet tyresö 
Kontakt 073-062 98 00

Gratis naturGuiDninG
26/4, kl 10–14. cirka 4 timmar 
inklusive matsäckspaus. ingen 
föranmälan krävs! Vi genomför 
guidningarna i alla väder. ta med 
matsäck, rejäla skor eller stövlar och 
kläder efter väder. samling: buss-
hållplats nyfors kl 10.00 (buss 873) 
avslutning: busshållplats tyresö 
Kyrka (buss 875) 
arrangör: tyresö kommun

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
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NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46
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VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

En fantastisk Second Hand

På Radio Tyresö 91,4 MHz berät-
tar Evy och Ingvar Hellberg från 
Pingstkyrkan för Gunnel Agrell 
Lundgren om den Second Hand 
butik de har vid Masten.

Det är en lokal där många 
volontärer arbetar tillsammans 
med människor som arbetsträ-
nar. Där finns också ett fik där 
de bland annat säljer egna goda 
leverpastejsmörgåsar.

– Det är tur att vi då – för 23 år 
sedan – inte visste om vad detta 
skulle innebära. För då hade vi 
kanske inte startat, säger Evy 
glatt i programmet.

De berättar om sin omfattande 
sociala verksamhet och att det är 
många människor och företag i 
Tyresö som skänker saker till lop-
pisen och kommer hit och fyndar.

Programledaren Gunnel går 
runt i butiken och berättar om 
allt fint man kan hitta som möb-
ler, sportartiklar, lampor, väskor, 
kameror och mycket annat.

– Många kommer när de ska 
skaffa sig sitt första hem och 

handlar här. För det är så billigt. 
Här finns allt för ett hem, berättar 
Evy och Ingvar.

På en skylt står deras motto 
”Tänk på att för varje sak du 
köper gör du livet lättare för en 
medmänniska”.

– Det är flera bottnar i den här 
verksamheten säger Evy. Det är 
ju också ett miljöarbete att sälja 
sådant som annars skulle hamna 
på soptippen.

Förutom försäljning skickas 
ständigt hjälpleveranser till Lett-
land och många andra länder som 
Syrien och Kongo.

– Förra året skickade vi 1,6 
miljoner kronor till olika projekt 
från butiken, berättar Ingvar i 
programmet. Vi satsade cirka 
300 000 på vår egen verksamhet 
som heter Masten LP-center. En 
social verksamhet för människor 
med missbruksproblem.
Programmet hörs fram till den 6 april 
på 91,4 MHZ. Programmet finns på 
tyresoradion.se

 Foto: steFan altonen

årsmöte i 
närradioföreningen 

alla medlemsföreningar och alla 
vänner till tyresöradion är hjärt-

ligt välkomna på årsmöte
tisdagen den 6 maj i Kulturkaféet 

kl 19.00 vid Kvarnhjulet.

Vi bjuder som vanligt på  
lite förfriskningar!

På mötet kommer några av de 
nya programmakarna att berätta 

om hur lätt det nu är att göra 
radio.

Mer information på hemsidan 
www.tyresoradion.se
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Rätta lösningen på kryss nr 1, 2014.

FACK-
FÖR-
BUND

HAR MAN
DET FÖR-
LORADE

V
Ä
G

MÄRKTES

TORRT
OMRÅDE
KAN HA
KULTING

ÄR
EN DEL

FAR-
LEDER

HAN
ORERAR?
ÄR VISSA
SKATTER

FORM AV 
RETNING
LAPPAT

JÄMNAT
STYR 

OCH BE-
STÄMMER

ÄR JU
SAMVARO
MED OM-
TYCKTA

KAN
SKADA

HÖRSEL
VIRVEL

VISAS
PÅ

KARTA

FÖRENAR
STÖRRE
LAND-

MASSOR

SER MÅNGA
FRIVOLA NÖJEN SOM

SNICKAREN
BEHÖVDE EN

ÄR DET 
SOM

RENSATS
UPP

TRIVS
PÅ

GOTSKA
MYRAR

HA
FÖR

AVSIKT

SE TILL
FÄN

ANSES
OFTA NY-
TÄNKARE

ARBETSGIVAR-
ORGANISATION FÖR
TJÄNSTEFÖRETAG

LIKNELSE,
ÖPPEN KURVA

VÄV-
TEKNIK

KAN MAN
I KOJ

INGET
ATT TRO

PÅ
STÄDA

LÅNG-
SMALT
TRÄ-
VIRKE

SVERIGE
POSTALT
GAGNAR

INGEN

GÖR
REKLAM-

FOLK
DET NYA

MÅLADE
ELLER

ROTERADE
SOM
PILOT

OMGES
AV

SURR

FJÄLL,
GÅS

TRIVAS

FIN ÄR
OFTA

INFATTAD

NÅGOT
FÖR

JÄGARE
ARENA

BRUKAR
MAN
MÅL

VÄXT
SOM

PRYDER
LEGG

VISSA
PÅ-

VERKAS
AV ORO

TENN
UDDA-
TÅIGT
DJUR

KAN HA
VÄCKT
LÖJE

ÄR VÄL
RELIGIÖS

FÖR-
KUNNARE

MÅNGEN
TÖMS
FÖRE
JUL

BEHÖVS
VID DOP

ÄR DET
VIKTIGA
ÄR VÄL
PALTOR

BESTÅR
OFFICER
MED MAT

ÄGA
VISAR

SIG BE-
HAGLIG

HR I
ENGLAND

EN BIT
KÖTT

Sweden Solar System är
världens största skal-
modell av solsystemet.
Solen motsvaras av
Globen i Stockholm,
jorden ligger i
Stockholms norra del,
Neptunus i Söderhamn. 
Du hittar mer på 
www.astro.su.se/om-
oss/sweden-solar-
system-1.73574

KAPITEL
ÄR EN
AV BOK

FÅNGAS
VISS 
FISK I

TYP AV
EX-

PEDITION

HÅLLER
IHOP

SAKER

ÄR
SLATT
OCH

ASKA

HAR
INGEN
VIKTIG
ROLL

N 1230 © PROPRES / info@propres.se
Bilder 2014 © Jupiterimages Corp, Wikipedia, Propres

FR
ÅN

 D
JU

RE
N

HÖ
RS

 M
ÅN

G
A 

ÄR
 M

AN
 B

RA
 P

Å
I B

OF
OR

S

EN
 R

ÄT
T

NÄ
RA

SL
ÄK

TIN
G

FL
IC

KA
SI

TT
ER

HO
N 

BE
-

KV
ÄM

T 
I

RI
KT

-
NI

NG
AR

SO
M

BI
LD

AT
SK

OL
OR

G
EN

OM
-

BO
RR

AD
E

SE
R 

VI
RU

NT
 O

SS

SÅ
DA

NT
TI

LL
VÄ

NS
TE

R
HA

ND
LA

R
OM

 O
TR

O

VA
RJ

E
G

RU
ND

-
ÄM

NE
HA

R 
ET

T
KA

N
FR

IS
SA

 –
FÖ

R 
EN

TI
D

EN
HE

TL
IG

KL
ÄD

SE
L

FO
RM

 A
V

ST
AM

TI
LL

-
ST

ÅN
D

AT
T

PR
ED

IK
A

50 ET
T

G
LA

NA
SÄ

TT
 A

TT
JÄ

M
NA

UT

TY
P 

AV
FL

YG
PL

AN
KR

ÄN
K-

AN
DE

BÖ
RJ

AD
E

ÄR
 J

U
RE

GE
RIN

GS
-

UP
PD

RA
G

KR
AF

T 
OC

H
FÖ

RM
ÅG

A
HÄ

RJ
AR

 P
Å 

HA
V,

KO
PI

ER
AR

 N
UM

ER
A

ST
YV

AR
SE

G
EL

FL
AN

K-
ER

AD
E

CE
NT

ER

FÖ
RS

ES
M

ED
SK

YD
DS

-
KA

NT
ER

DE
PO

RT
-

ER
AD

ES
G

JO
RD

E
NO

G
 S

EN

DE
N 

UP
P-

G
ÅE

ND
E

SO
LE

NS
ST

RA
ND

VA
NL

IG
T

DE
CI

M
AL

-
BR

ÅK
RE

TA

VI
SA 1 Ä

R 
10

 x 1
0

M
ET

ER

RI
TS

EM
-

PR
OD

UK
T

KU
RV

-
LI

NJ
AL

UT
BI

LD
AR

LA
G

EN
S

VÄ
KT

AR
E

RO
AR

LÄ
SA

RE
PO

ST
AL

T
A R

ME
NI

EN

G
ÖR

M
AN

IB
LA

ND
PÅ

 B
ÄR

OB
SO

LE
T

M
ED

DE
L-

AN
DE

-
SY

ST
EM

G
ÖR

TÅ
RE

N
PÅ

KI
ND

EN

SÅ
DA

N
PJ

ÄS
RO

AR
 E

J
LO

GA
RIT

M
AS

TR
ON

.
EN

HE
T

EI
N-

ST
EI

NI
UM

G
Å

IN
PÅ

LI
VE

T

M
ÅR

D-
DJ

UR
;

FI
SK

E-
RE

DS
KA

P

TE
ST

AR
LÄ

KA
RE

M
ED

HA
MM

AR
E

ST
OD

ÖV
ER

VA
NL

IG
RY

SS

ÄR
 D

ET
PÅ

G
EG

G
IG

VÄ
G

SK
AK

AD
E

OR
T 

M
ED

ÄL
V 

I
ME

DE
LP

AD
G

AM
M

AL
VÄ

SK
A

LU
FS

EN
S

KÄ
RA

NY
CK

EL
HA

R 
ET

T
DE

N
ST

ÅR
FÖ

R 
HI

N
VÄ

RM
ER

G
OT

T 
–

OC
H

HÖ
RS

ÄR
 J

U
FR

ÅG
AN

KA
N

KR
ÄM

G
ÖR

A
HU

DE
N

BR
UK

AR
AN

G
E

BE
LO

PP

HÄ
RI

HI
TT

AR VI
SE

AT
TL

E

EX
AM

EN
FÖ

RR

SÅ
G

S
G

EN
E

KE
LL

Y 
I

FÄ

FO
RM

 A
V

RI
KT

AD
RE

KL
AM

;
DO

KT
OR

LÄ
KA

RE
S

AL
LM

ÄN
-

TJ
ÄN

ST
-

G
ÖR

IN
G

PA
LE

O-
ZO

IK
UM

VA
R E

N 

OF
TA

 E
N

TR
EV

LI
G

FÖ
RE

-
TE

EL
SE

DE
N

BL
IR

OF
TA

M
AT

LÅ
G

 I
LU

FT
EN

ÄR
 M

AN
NO

G
 B

AK
VÄ

G
G

EN
G

ÖR
A

BE
KA

NT

BI
LD

ER
N

A 
O

VA
N

 IL
LU

ST
RE

RA
R 

EN
 R

O
M

AN
 A

V 
FÖ

RF
AT

TA
RI

N
N

AN
 T

IL
L 

H
Ö

G
ER

HATT-
SVAMP

DO
LD

A
M

OT
IV

AM
PE

RE
-

SE
KU

ND
IRI

DIU
M

O R K A R

TO
RK

-
HU

S

AV
SL

UT
AR

TI
DN

IN
G

TE
M

A
M

AT
ER

IA
L

B
P I R A T

P O T E N S

L A T T A

I N R A R

S K O S I R

H A S T A D E S O

F Ö R P A S S A D E S

G E L A D Y

O S T K U S T E N N

K I T T L A S O L

V P O L I T I S F R I

V A P E N T I L L V E R K N I N G

L Ä T E N I A R R I A L E

G O R I L L A A M G Ä M N E

E M M A L I K R I K T N K

A N N A S T R Å L N I N D A L

U N D E R S T J Ä R N O R N A

I S M E R Ä R E R Ö R I G T A T

O M N E J D R I E S O N D E

S P E T S A D E S A F T A R E R

P R A S S E L T E L E X U S A
B 

12
26

 ©
 P

RO
PR

ES
 / 

inf
o@

 p
ro

pr
es

.s
e

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  
30 april 2014 till:

Tyresö Nyheter
björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2014
1:a: Margaretha Ljunggren, 
Klockargårdsvägen .
2–5: Ann-Mari Karner, Borevägen.
Birgit Winroth, Bandhagen.
Kerstin Norell, Stensötegången.
Lennart Fleischer, Kristianstad.

KuLtur/NöJe

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  
30 april 2014 till:

Tyresö Nyheter
björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Bildgåta nr 1 klarade Bertil Sundmark, Forellvägen.
”Ett litet svar om denna staty. Står i parkdelen mot 
Forellvägen i närheten av Tyresö centrum. Uppfördes 
efter färdigställt byggområde till de 121 radhusen 
som Byggnadsfirma Harry 
Karlsson uppförde under åren 
1960–1963. På den tiden skulle 
byggföretagen skänka ett konst-
föremål när en byggnation var 
färdig. Statyn står uppe på en 
bergklack, relativt okänd. Kraf-
ter inom bostadsområdet vill 
flytta statyn till en bättre plats 
men ännu har en sådan ej hit-
tats!”

Foto: christer Källström

Sydafrikas ambassadör på besök

Margareta Ternstedt (FP), Justin Samuels, Anita Mattsson (S), Mandisa Dona Maharasha och Chivonne Marshoney Cyster.
 Foto: christer Källström

iNTeRNATiONeLLT Tyresö har ett samarbetsprojekt med 
kommunen Theewaterskloof i Sydafrika kring entreprenör-
skap och Uf, Ung företagsamhet.

Med anledning av detta har en delegation från Sydafrika 
besökt UF-mässan i Älvsjö och Tyresö gymnasium. Bland 
annat deltog ungdomsborgmästaren i Theewaterskloof, 
Chivonne Marshoney Cyster, och en elev som vunnit första 
pris för sitt företag, Justin Samuels.

Besöket fick också extra uppmärksamhet den dagen 
när Sydafrikas svenska ambassadör, Mandisa Dona Maha-
rasha, kom på besök till Tyresö gymnasium.

På förmiddagen presenterades den kommande syda-
frikanska modellen av UF-projektet, och svenska elever 
presenterade sina UF-företag, och besöket avslutades med 
lunch i gymnasiets matsal, där ambassadören bjöds på 
soppa och pannkaka.

ooo
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tyreSö ruNt

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10–14  (5/4, 12/4, 26/4)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Service av 
alla  bilar, 
även USA och 
transportbilar 
• Vi släcker 
era besikt-
ningstvåor 

Däck och bilverkstad

Boka rum för 
vinterhjulen!

– fråga oss 
om priser

Din 
närmaste

Misubishi-
verkstad

Däck -
hotell

Efter 20 år i Tyresö centrum:

Nu handlar det om pension

Hur började ni verksamheten i 
Tyresö?
– Eila och jag kom till Tyresö 1974 
när det var dags att öppna Domus-
varuhuset, säger Kjell Andersson. 
Där fick jag mitt första arbete i 
Tyresö. Eila fick arbete inom soci-
altjänsten och blev sedan chef för 
invandrarsektionen i Tyresö kom-
mun.

Hur kom det sig att det blev The 
Body Shop?
– Efter 31 år inom kooperationen 
var det dags att hitta på något 
nytt, säger Kjell Andersson. Jag 
hade lyssnat på ett föredrag av 
Anita Roddick, grundare av verk-
samheten i världen, och tyckte 
att företagets filosofi passade väl-
digt väl med våra värderingar. I 
september 1993 öppnade jag och 
Eila butiken i Tyresö centrum. 

Några år senare öppnade vi också 
i Farsta och Nacka. Nackabuti-
ken lämnade vi redan för flera år 
sedan.

Vad händer nu?
– Nu har drygt 20 år gått. Den 
sista mars var det dags att lämna 
över både Tyresö- och Farstabu-
tiken till en ny ägare, säger Kjell 
Andersson. Butikerna ägs numera 
av The Body Shop Svenska AB. 
Det innebär att personalen får 
fortsätta sin anställning som van-
ligt. Det är viktigt för oss.

– Det har varit en händelserik 
och givande tid med många trev-
liga sociala kontakter, inte minst 
inom det ideella föreningslivet 
som vi tycker är viktigt att stödja, 
säger både Kjell och Eila. Nu bör-
jar äventyret som pensionärer.

ooo
– Det har varit en händelserik och givande tid med många trevliga sociala kontakter, inte minst inom det ideella 
föreningslivet, säger både Kjell och Eila Andersson. Foto: christer Källström

En institution i Tyresö centrum försvinner.  
Kjell och Eila Andersson lämnar The Body Shop. 
Det finns väl knappast någon tyresöbo som 
besökt centrum som inte vet vilka Kjell och Eila är.
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