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Ett steg mot nytt gymnasium 
n Diskussionen om Tyresös nya 
gymnasium har pågått lång tid. 
För att kunna arbeta vidare med 
frågan om att bygga om gymnasiet 
eller bygga nytt, behövdes beslut 
om innehållet i nya Tyresö gymna-
sium.

Den 7 november kunde gymna-
sie- och arbetsmarknadsnämnden 

fatta ett första beslut om innehål-
let. Nämnden enades om att det 
nya gymnasiet ska erbjuda sju 
program, varav fyra yrkesförbe-
redande (Bygg och anläggning, El 
och energi, Fordon och transport, 
Hotell och turism) och tre högsko-
leförberedande (Samhällsveten-
skap, Naturvetenskap och Teknik).

Alla sju programmen finns idag 
på gymnasiet. Däremot saknas Fri-
sörprogrammet, som startade hös-
ten 2009 samtidigt med den andra 
nykomlingen Hotell och turism. 
Socialdemokraterna har flaggat 
för en fortsatt diskussion om att 
också frisörprogrammet ska finnas 
kvar på det nya gymnasiet. Sid 8–9

… tänker på  
de svanslösa.
     Sid 2

Bollmoran …
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Att återmontera en plastkåpa under motorn ser lite besvärligt ut. Philip Bergåse som går på Tyresö gymnasium fixar det. Foto: Gunnar Frisell

lite satsas på de äldre
n Socialstyrelsens jämförelse över kommunernas satsningar på 
äldreomsorgen i kommunerna visar på stora skillnader. Tyvärr 
är det ingen trevlig läsning för Tyresös del. Plats 283 av 290 
känns inte bra. Moderaterna verkar abonnera på bottennotering
ar i undersökning efter undersökning.. Ledare, sid 2

Folkhälsan viktig
n Kommunens satsningar inom idrotten behöver inriktas för en 
ökad folkhälsa. De investeringar som gjorts för eliten gynnar 
också bredden genom goda förebilder. Men det får inte urholka 
möjligheterna för de stora grupperna att delta i ett aktivt idrot
tande, spontant eller i förening. Debatt, sid 4

”Med lite medel får 
man en bra före-
byggande verk-
samhet.”
Lena Ryberg- 
Hermansson, sid 10

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.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

stimulerande 
lekmiljö 
n Med stort engagemang 
från lärare och föräldrar har 
miljöerna på Kumla förskola 
förvandlats till inspirerande 
platser för både lärande och 
lek. Sid 3

Byggs som i 
glesbygden 
n Bostadsministerns när
maste man Ulf Perbo (KD) 
kritiserar kommunledningens 
byggplanering. Sid 5

tyresö sjunker
n I Lärarförbundets ranking 
av bästa skolkommuner ham
nar Tyresö först på 225 plats. 
För sex år sedan låg kommu
nen på plats 93. Sid 6

inspirationskvällar
n”Torsdag i Trollbäcken” 
lockar många besökare. Med 
aktuella diskussionsämnen 
har forumet under två år 
lockat många och spridit kun
skap. Sid 7

tFF jagar vidare
n Först slog man PSG och 
sedan danska Fortuna borta. 
Nu väntar hemmamatchen 
som vid seger tar tyresö
damerna till åttondelsfinal i 
Champions League. Sid 13

insamlingsrekord
n När Strandskolan hade 
Öppet hus och samlade in 
pengar till sin systerskola 
i Indien slogs insamlings
rekord. Sid 16



Noterat

En undersökning som Socialstyrelsen 
genomfört, visar på stora skillnader i hur 
mycket pengar landets kommuner satsar 

på vård och omsorg av sina äldre. Om en kom
mun får 1,0 har den lagt lika stor andel, av kom
munens totala kostnader, på vård och omsorg 
till de som är 65 år och äldre som gruppens 
andel är av befolkningen representerar.

Socialstyrelsens lista bygger på ett index 
som utgår från kostnaderna, inte kvaliteten i 
sig. Kanske inte en metod som träffar helt rätt 
men som ändå ger en fingervisning om vart åt 
det barkar.

Andelen äldre i Tyresö ökar. Från att ha haft 
en mycket ung befolkning närmar sig nu Tyresö 
rikssnittet. En ökad vård och omsorg blir alltså 
oundviklig. Frågan är hur den kommer att se ut. 
Det borde vara självklart för alla att de som varit 
med och byggt välfärden i Tyresö och i Sverige 
också ska få en trygg och god omsorg på ålderns 
höst. Tyvärr har rapporterna alltför många gång
er visat på motsatsen.

Hur står sig då Tyresö i Socialstyrelsens ran
king? Rikslistan toppas av Sundbyberg och i 
botten ligger Norrtälje. Tyvärr återfinns också 
Tyresö i bottenskiktet. Nämligen på plats 8 från 
slutet.

Jämförelsen ska vässas men enligt Socialsty
relsen ger det ”definitivt en indikation på kom

munernas och de lokala politikernas ambitions
nivå för äldrevården”.

Bottenlistan
1. Norrtälje 0,6
2. Valdemarsvik 0,7
3. Upplands-Bro 0,7
4. Staffanstorp
5. Nykvarn 0,7
6. Emmaboda 0,7
7. Flen 0,7
8. Tyresö 0,8
9. Sigtuna 0,8
10. Håbo 0,8

Det här är inte det enda som Tyresö sticker 
ut i. Förra året genomförde Tyresö en folkom
röstning där nästan 10 000 personer, röstade för 
att avgifterna i äldreomsorgen inte skulle höjas. 
Men den moderatledda alliansen mötte denna 
stora andel tyresöbor med arrogans. De var inte 
tillräckligt många för att man skulle lyssna.

Nej, Moderaterna i Tyresö verkar ha fastnat 
i valfrihetsträsket. Om omsorgen har kvalitet 
eller inte tycks sakna betydelse. Finns bara val
friheten är det ju enkelt att välja en annan vård
givare, är den blåa körens melodi. Men handen 
på hjärtat. Ska verkligen de äldre tyresöborna 
utsättas för detta politiska experiment?

ooo

Det goda samhället tar hand om sina äldre. Det vet alla men godheten uppvisar 
stora skillnader. Det är inte riktigt samma förutsättningar i alla regioner men om 
jämförelsen begränsas till Stockholms län så är de hyfsat lika. I Socialdemokra-
tiskt styrda Sundbyberg satsar man till exempel mer än dubbelt så mycket på de 
äldre än i Moderatstyrda Tyresö.

Vid det senaste mötet i kommunfullmäktige diskuterades 
kommunens delårsbokslut där också en avstämning av nämn
dernas mål fanns. En lätt förvirring uppstod då kommunsty
relsen och barn och utbildningsnämnden för fullmäktige, 
redovisade olika uppfattningar avseende skolans måluppfyl
lelse. Fyra av nämndens viktigaste mål konstaterades inte 
uppfyllda i nämndens handlingar. Det passade nog inte in i 
den bild som kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawe
ståhl vill måla över sitt styre. Med ett enkelt penndrag hade 
de inte uppfyllda målen blivit uppfyllda. Hur enkelt och billigt 
som helst. Låt allt passera Saweståhl så får vi en mönsterkom
mun. Men bara på papperet.

ooo
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Tyresö rankas  
lågt – igen

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Pelle blev hånad
av elaka Måns
Borg blev förvånad
tog pengar till låns.
Ska man jama med eller återlösa,
dom har problem dessa båda svanslösa.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Dags för Tyresö 
Näringslivsdag
FöReTAg Tyresöföretagare stäl
ler ut och visar upp sin verksam
het i Bollmorahallen under den 
nya näringslivsdagen i Tyresö 
den 22 november. Dagen rymmer 
också seminarier och på kvällen 
hålls en galamiddag på Tyresö 
Slott. Där delas ut pris till bland 
annat Årets Företagare i kommu
nen. Dagen är ett nytt evenemang 
som ska bli årligt återkommande.

ooo

Profilfritids
BARNoMsoRg Tyresö kommun 
har beslutat att starta en fritids
gård i annan regi. Den 6 november 
ordnades ett informationsmöte 
för de föreningar som är intres
serade.

ooo

Troligt dataintrång 
i patientjournaler
IT Trollbäckens och Bollmora 
vårdcentral kan ha drabbats av 
dataintrång. Det är ITsystemet 
Take Care, vilka hanterar patient
journaler för miljoner svenskar, 
som legat uppkopplat mot inter
net. Hela den centrala servern 
har varit oskyddad då den saknar 
brandväggar. Det var i somras 
som säkerhetsluckan upptäcktes. 
Under åtta månader har obehöri
ga haft möjlighet att läsa patient
journalerna. Efter DN:s avslöjan
de om brister i journalsystemet 
kommer IVO, Inspektion för vård 
och omsorg, att granska ärendet.

ooo

Nyheter

Små medel skapar  
stora möjligheter för lek
KReATIVITeT Lärandemiljöer 
spelar roll för barns inlärning 
och på Kumla förskola råder 
inte brist på engagemang och 
kreativitet i strävan att skapa 
fantastiska ute- och innemiljöer. 
Med hjälp av föräldrar och egna 
loppmarknader har personalen 
skapat möjligheter som får förbi-
passerande att häpna.

På Kumla förskola finns det tre 
avdelningar Bullerbyn, Juniback
en och Saltkråkan och sedan star
ten har man arbetat hårt med att 
skapa ute och innemiljöer som 
lockar till lärande och lek. Inspi
ration finner personalen ibland 
annat Reggio Emilia och andra 
pedagogiska teorier men framfö
rallt iakttar personalen barnens 
lek för att bygga vidare kring bar
nens intressen.

odlar, skördar och tillagar
På förskolan finns ett eget träd
gårdsland där barnen bland annat 
odlat potatis, vilken man nu skör
dar och ska tillaga. Projektet 
har dokumenterats och inne på 
förskolan kan barnen följa pota
tisens väg med fantastiska bilder 
och ord.

Varje termin ordnas en fixar
kväll där föräldrar bjuds in att 
delta för att skapa dessa miljöer. 
Tillsammans bidrar personal 
och föräldrar med material och 
utifrån personalens tänkta pla
nering byggs det kiosker, bussar 
eller hästar. Till kiosken fyndades 
sedan en kassaapparat på lopp
marknad, det syddes gardiner 
och glassflaggan skänktes av när
liggande korvkiosk.

Föräldrar fixar
Personalen förstärker intrycket 
av hur viktigt samarbetet mellan 
hem och förskola är och menar 
att dessa fixarkvällar även är 
uppskattade inslag hos föräldrar. 
Fixarkvällarna är bra tillfällen för 
föräldrar att mötas och förskolan 
ordnar med grillmiddag till alla 
entusiaster som deltar. Sophie 
Larsson är en av de som tillsam
mans med Kickan, som ansvarar 
för förskolans miljöer, utanför 
arbetstid besöker loppmarknader 
och byggarbetsplatser för att hitta 
material att skapa nya projekt av. 
Att ta en gammal båt till försko
lan, gamla elrör och byggpallar 
är en förutsättning för att bygga 
stall, bilar och teatrar. Deras 
engagemang smittar av sig och 
deras arbete var otroligt intres
sant att ta del av. Att återanvända 
olika material både ute och inne 
är en självklarhet för förskolan.

Att ständigt vilja utveckla bar
nens lärandemiljöer och starkt 
engagemang är något som genom
syrar personalen på Kumla För
skola. Ett arbete som barn och 
föräldrar vittnar om är oerhört 
uppskattat och snart får vi se nya 
projekt växa fram på utegården – 
det följer vi med spänning!

ooo

Omaka vantar pryder klädlinor mellan träd och skapar färg och liv i vinden.

En av de många skogsfynd som blivit fina skyltar på förskolan. Foto: Jannice rockstroh

I en särskild del av gården åter-
finns barnens egna gröna hörna 
för odlingar.

Gården har en egen del för cyklar med busshållplats och busstation.

Med hjälp av stubbar, äldre dataspelstillbehör har förskolans buss skapats.Möjligheter för barnen att stå på scen.
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Tyresö kommun måste i första hand främja barn och 
ungdomsidrott genom att stödja olika idrottsfören
ingar samt genom att skapa goda förutsättningar rik

tade till att uppmuntra och underlätta spontanidrott. Detta 
anser vi är centralt för att förbättra folkhälsa och välbefin
nande för alla Tyresös invånare, i synnerhet våra barn och 
unga.

I flera rapporter kan vi läsa hur den psykiska hälsan hos 
barn och ungdomar år efter år kontinuerligt försämras i 
Stockholmsregionen och Tyresö är inget undantag. Olika 
folkhälsoenkäter visar att andelen personer med fetma i 
Stockholms län ökat både bland män och kvinnor de senas
te åren.

Samma undersökningar pekar på att andelen ungdomar 
18–24 år med övervikt och eller fetma ökat i Stockholms 
län. Ett tydligt exempel är att andelen överviktiga barn 
födda 2007 är 13,4 procent i Tyresö jämfört med 9,1 procent 
i Stockholms län.

I år har kommunen varit tvungen att investera drygt 11 
miljoner på Tyresövallen. Bland annat nya omklädnings
rum och nytt konstgräs på Aplan. Allt för att Tyresö FF 
skulle få UEFAs tillstånd att spela sina Champions Leagu
ematcher på hemmaplan i Tyresö.

Vi gick från socialdemokratisk sida inte emot beslutet 
men var mycket tydliga med att satsningar på elit och vux
enidrotten inte får ske på bekostnad av barn, ungdoms 
eller spontanidrotten.

Tyvärr har den moderatledda majoriteten inte garanterat 
att detta inte kommer att inträffa. Detta skapar oro efter

som det kan leda till minskad fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar samt minskat föreningsidrottande.

Ett annat exempel på majoritetens kultur och fritids
politik är den högaktuella diskussionen om kommunens 
bidrag på 6 miljoner till Trollbäckens Tennisklubb för att 
TTK skulle kunna bygga ut Tyresö Sportcenter, Rackethal
len. Vi krävde att kommunen innan beslutet också skulle 
ta fram en plan över vilka andra satsningar på kommunens 
idrottsanläggningar som kommer att behöva genomföras 
och hur dessa ska finansieras.

I Tyresö finns en rad olika idrottsanläggningar, både 
nybyggda hallar och hallar byggda på 1960talet. Vi vet att 
det finns brister på en del av anläggningarna och att dessa 

behöver rustas för att vara attraktiva och säkra och kunna 
möta dagens krav på bland annat tillgänglighet. Den som 
till exempel vill komma in med rullstol i Trollbäckshallen, 
Kumla skola, måste använda en ramp genom damernas 
omklädningsrum. Hallen saknar dessutom både läktare 
och hiss. Ett annat exempel är ridhuset som har en arbets
miljö under all kritik eftersom det är lika kallt inom som 
utomhus på vintern.

Det finns fler exempel där investeringar krävs för att leva 
upp till kraven från både aktiva och åskådare. Detta gäl
ler både organiserad idrott och spontanidrott i alla kom
mundelar. Det ska vara lätt att både spontant idrotta och 
utöva vardagsmotion. Ingen ska behöva avstå från idrott 
på grund av ålder, socioekonomiska hinder eller könstill
hörighet.

Vi efterlyser därför en behovsanalys av nödvändiga 
investeringar samt hur de ska de finansieras. Tyvärr saknar 
den moderatledda majoriteten i kultur och fritidsnämnden 
intresse för dessa satsningar.

Vi socialdemokrater vill satsa på och driva en aktiv 
kultur och fritidspolitik för nuvarande och kommande 
generationer, med ett tydligt jämlikhets och jämställd
hetsperspektiv, en politik som främjar folkhälsa och väl
befinnande.

Elitidrott i all ära men utan satsningar på barn och ung
domsidrott samt spontanidrott blir inte folkhälsa för Tyre
sös invånare bättre.
Alfonso Morales (s)
Gruppledare i kultur- och fritidsnämnden

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

Idrott och folkhälsa

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.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!
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Vi vill satsa på och driva en aktiv 
kultur - och fritidspolitik för nuvar-
ande och kommande generationer.

Kattstatyn utanför Tyresö centrum har fått kläder. Det är inte första gången 
det händer, men denna gång har kläderna en adressat, ”Kattens vänner”. 
 Foto: kaiJsa keusch

De äldre får stå tillbaka i Tyresö
Tyresö kommun kommer på 
åttonde plats från slutet när alla 
kommuner i hela landet listas uti
från hur mycket pengar kommu
nen lägger på vård och omsorg 
för äldre. Det är Socialstyrelsen 

som har gjort sammanställningen. 
Vård och omsorgskostnadernas 
andel av kommunens totala utgif
ter har satts i relation till de äld
res andel av kommunens totala 
befolkning. Pengar som går till 

privata aktörer ingår också. Och 
Tyresö ligger alltså i botten. Sam
tidigt växer antalet äldre i Tyresö 
snabbare än i övriga landet. Det är 
något som inte stämmer…
Fundersam

Vad händer i 
Tyresö FF?

Medan Tyresö FFs 
framgångsrika dam
lag är ute i Europa 
spelar Champions 

League överger herr
lagets spelare klubben 

efter att deras tränare fått spar
ken. Damjuniorlaget och divi
sion1laget på damsidan har varit 
tränarlösa större delen av hösten 
och några tankar kring hur det 
ska se ut framöver har inte pre
senterats.

Tyresö FF är en stor förening – 
inte bara ett framgångsrikt Alag. 
Bredden har varit en styrka, utan 
bredd ingen topp.

Ta vara på ungdomsspelarna, 
de är klubbens framtid. Annars 
blir det nog fler som följer her
rarnas exempel och vi får se unga 
talangfulla dam och flickspelare 
som söker sig till andra klubbar.
Fotbollsförälder

Dörrförsäljaren
Dörrförsäljaren ringer alltid sent 
på eftermiddagen. Den här gång
en var han liten, utåtriktad, och 
bar en liten svart hatt. Ni vet, en 
som alltid prydde Vanheden, den 
evige optimisten i ”Jönsonligan”. 
Så stod han framför min dörr, 
denna måndag för en tid sedan.

– Vill du köpa min tidning? frå
gade han helt orädd. Lite blyga, 
det brukar annars människor i 
hans ålder vara. Han kunde knap
past vara äldre än tolv år.

– Får jag se? bad jag. Han tog 
fram en tunn bunt prydligt hop
häftade färgglada papper i skri
varksformat. ”Smått och gott” 
var titeln på denna nya stjärna på 
mediehimlen.

– Har du gjort den själv?
– Jaa! kom det ivrigt och han 

tittade förväntansfullt på mig.
– Hur gammal är du då?
– Tio, jag går i trean.
– Och du har en egen dator? 

Med stigande nyfikenhet och 
intresse bläddrade jag i hans 

alster. Det syntes tydligt att 
”Smått och gott” var gjort med 
datorns hjälp: Varierande typsnitt 
i färg, skickligt layoutad text, 
många inscannade bilder.

Nej, han hade ingen egen dator, 
och det var mamma och pappa 
som hade hjälpt honom lite. Jag 
sökte fram alla lovord jag kom 
på och som kunde tänkas göra en 
sådan driftig pojke stolt. Och ja 
då, han växte säkert med 15 cen
timeter och hans bröstkorg blev 
väldigt bred. Vanhedenhatten 
nästan svävade över honom.

– Vad tar du för din tidning?
– Tjugo kronor.
Jag köpte mitt ex. Och namnet 

då? Vad hette nu pojken?
– Cesar.
Cesar? Som den store romer

ske kejsaren? Hoppas detta namn 
är ett lovande förtecken för denne 
unge mans framgångsrika väg 
genom livet. Vi önskar alla Cesars 
i det här landet ett stort lycka till!
Jürgen T. Honig
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Nyheter

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!

I somras bytte vi hus med två amerikaner. De bodde i vårt 
hus hemma i Tyresö i tre veckor medan vi firade semester 
i deras hus byggt 1909, i en vacker liten stad tjugo minuter 
från Manhattan. Montclair grundades i slutet av 1800talet 
och byggdes med närhet till tågstationer och bra förbin
delser till New York. Då, som nu, pendlade folk in till Man

hattan för att arbeta. Det är en 
liten välmående ort med otroligt 
vackra hus, rena gator och bra 
skolor.

Vi hade semester och befann 
oss i ett land där det inte råder 
brist på goda kalorier så för att 
väga upp något för sötsaksin
taget gav jag mig ut och sprang 
minst varannan dag. I början, 
sedan blev det lite längre mellan 
gångerna, om jag ska vara ärlig. 
Ute på mina rundor bland de fan
tastiska husen i Montclair mötte 
jag folk hela tiden. Och alla heja
de glatt. Några kom med hurtiga 

tillrop och andra småpratade när vi möttes. Alltså, snabba 
ord som utväxlades, man stannar ju inte och babblar mitt 
under rundan.

Det händer att jag ger mig ut och springer här hemma 
också. Helst går jag på Friskis men om det inte fungerar 
rent praktiskt hinner jag ändå ofta ut på en liten runda här 
omkring. Sist jag sprang här i Trollbäcken var jag ute en 
halvtimme och mötte totalt tre personer. Ingen hälsade. 
De tittade istället bort. Jag sökte ändå ögonkontakt och 
sa högt och ljudligt ”hej hej” och en svarade. En av tre.

En vän till mig husvaktade vårt hus en vecka. Hon 
bor till vardags i Göteborg men bodde hos oss när vi var 
bortresta vid ett tillfälle. Hon tog många promenader här 

omkring och gjorde samma 
upptäckt som jag. Ingen hälsa
de på henne fastän hon försök
te söka ögonkontakt och hälsa.

I januari hade vi inbrott 
hemma hos oss. (Det är därför 
vi numera är noga med husvakt 

och husbyten, vårt hus lämnas inte ensamt hemma). Det 
var en fruktansvärd upplevelse att inse att några hade 
rotat bland våra saker, stått i våra döttrars rum och letat 
i deras smyckeskrin och fått med sig deras doppresenter. 
Att förstå att de fått med sig min dator som innehöll alla 
mina texter, publicerade och opublicerade var vidrigt. 
Det tog nio månader innan allt var åtgärdat och reglerat 
från alla instanser och den ersättning vi fick räckte näs
tan ingenstans. På de 90 sekunder de var inne i vårt låsta 
och larmade hus tog de inte bara guld och elektronik utan 
även vår trygghet och en stor del av vår tid.

Under 2012 anmäldes i Tyresö 121 bostadsinbrott. Mel
lan januari och september 2013 är siffran 76. (Statistik 
från Brottsförebyggande rådet). Och nu börjar den mörka 
årstiden, då inbrotten enligt Polisen ökar. Jag kan inte låta 
bli att fundera på det här. Kan det finnas något samband 
mellan att vi har många inbrott och att vi inte hälsar på 
varandra?

Det kanske bara är en slump, jag vet inte. Men jag säger 
som amerikanerna: ”Don’t be a stranger.” Med det menar 
de att man ska hålla kontakten med dem vi känner men 
jag tänker att det aldrig kan skada om vi hälsar och små
pratar lite när vi möter okända i våra trapphus och vid 
tomtgränser. Om vi har tur skrämmer vi bort någon obe
hörig och på köpet kanske vi får en ny bekant. Man vet 
aldrig vad några vänliga ord kan ställa till med.
Pernilla Alm
Blogg: www.pernillaalm.se
Twitter: @PernillaAlm

Don’t be a stranger

Foto: kristoFer samuelsson

”Det var en fruktans-
värd upplevelse att inse 
att några hade rotat 
bland våra saker.”

Regeringens ansvarige för bostadsfrågor:

Varför bygger Tyresö som i en 
glesbygdskommun i Norrland?

Ulf Perbo är bostadsminister Ste
fan Attefalls (KD) närmsta man. 
Som sådan är han ofta ute i landet 
och berättar om bostadspolitiken. 
Att det byggts lite under nuvaran
de regering och att bostadsbristen 
förvärrats för varje år – inte minst 
i stockholmsregionen – förklaras 
av regeringen ofta med att kom
munerna inte vill tillräckligt myck
et eller ställer upp för mycket krav 
som gör byggande krångligt.

Tyresö återkommer
När Perbo ska välja ut en kommun 
som inte sköter bostadsbyggan
det är det Tyresö som återkom
mer vid nästan varje tillfälle. I en 
bildpresentation som Perbo visa
de för Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle, SNS, den 22 mars i 
år frågar han sig om det bullrar för 
mycket i Tyresö? Finns det riks
intressen som hindrar byggande 
i kommunen? Är kommunikatio
nerna i regionen för dåliga? Är pri
serna för låga? Om svaren är nej – 
varför byggs det då i Tyresö som i 
en glesbygdskommun i Norrland?

ovanlig sågning
Att en kommunledning sågas så 
av regeringens ledande tjänste
män hör dock till ovanligheterna. 
Till sitt försvar hävdar därför nu 
moderaterna i Tyresö att kommu
nen planerar för ett kraftigt ökat 
bostadsbyggande:

Till den egna partitidningen 
säger Fredrik Saweståhl (M) att det 

gläder honom att bostadsbristen  
minskar i Tyresö. Som grund för 
detta hävdar han att 2 800 bostäder 
planeras fram till 2022 och att det 
är mer än det ökande behovet.

osäkert antal
Det är dock långt ifrån säkert att 
det blir många bostäder, bara 890 
av dessa är verkligen planlagda 
och inte ens alla planlagda brukar 
bli verklighet. En av orsakerna 
till att det byggts så få bostäder 
de senaste åren är att det pratats 
stort under valår och byggts lite 
däremellan.

Så kanske har regeringen rätt 
när de pekar ut Tyresö kommun 
som en av de som inte tar ansvar 
för att det byggs nog med lägen
heter. Tyresö Nyheter har sökt Ulf 
Perbo för en kommentar om hans 
angrepp på kommunledningen i 
Tyresö – men han har avböjt att 
kommentera.

ooo

Socialdepartementet

Bullrar det extra mycket i 
Tyresö?
• Finns det några särskilda riksintressen?
• Problem med kommunikationerna?
• För låga priser på beståndet?
• Nej på alla frågor, så varför bygger man 

som en glesbygdskommun i Norrland?

BosTäDeR De styrande i Tyresö kommunhus hävdar att det byggs 
rekordmycket i kommunen. De möts dock av invändningar från en 
av sina egna. Regeringens statssekreterare för bostadsfrågor – Ulf 
Perbo, kristdemokrat boende i Tyresö kommun, jämför byggandet i 
Tyresö med det i en norrländsk inlandskommun.

En bild som statssekreterare Ulf Perbo visar upp. Bild: socialdepartementet
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sKoLA När den fackliga organi-
sationen Lärarförbundet granskar 
sveriges kommuner i bästa skol-
kommun rasar Tyresö. Av landets 
kommuner hamnar Tyresö på 
plats 225. Men situationen kan 
vara värre än så.

Det har inte varit ett lätt år för 
Tyresös ansvariga skolpolitiker. 
Knappt har debatten om den dåli
ga kostnadskontrollen vid bygget 
av Nyboda skola lagt sig förrän 
2013 kommer med först mycket 
hård revisorskritik om hur barn 
och utbildningsnämnden sköter 
sin ekonomi och sedan Skolver
kets statistik som visade starkt 

sjunkande kunskapsresultat i 
Tyresös skolor.

Tyresö sjunker
Till det ska nu alltså läggas Lärar
förbundets sammanställning där 
Tyresö sjunker från plats 207 till 
plats 225 i rankingen (av landets 
290 kommuner). Sedan 2007 har 
Tyresö ramlat ner från plats 93.

Mycket talar dock för att situa
tionen kan vara värre än så. Lärar
förbundets statistik bygger på 
skolresultaten från de som gick 
ut skolan våren 2012. Då visade 
Tyresös skolor relativt bra resul
tat. Samma år sjönk dock lärar
tätheten kraftigt på grund av stora 
sparkrav från Tyresö kommuns 
politiska ledning. Följderna lät 
inte vänta på sig – resultaten för 
2013 var för första gången betyd
ligt under genomsnittet i riket.

saknar förutsättningar
När Lärarförbundet nästa år kom
mer ranka kommunerna finns det 
alltså stor risk att Tyresö faller 
ytterligare. Något som får oppo
sitionen i kommunen att reagera:

– Det allvarliga är inte att vi 
tappar i förhållande till andra 
kommuner – det allvarliga är att 

Tyresös skolor inte har förutsätt
ningar som är bra nog för att ge 
Tyresös barn en tillräckligt bra 
utbildning. När var sjunde elev 
stängs ute från gymnasiet är det 
ett underkännande av den förda 
politiken, säger Jannice Rocks
troh (S), vice ordförande i Barn 
och utbildningsnämnden i Tyresö.

Socialdemokraterna har där
för begärt att kommunstyrelsen 
ska agera och öka investeringar 
i utbildning – dock hittills utan 
gehör.

Lärarförbundet påminner
Även Lärarförbundet kräver akti
vitet. Inför ett kommunfullmäkti
gemöte uppvaktades de styrande 
partierna med en påminnelse om 
vad de lovat inför förra valet och 
hur utvecklingen ser ut i Tyresö:

– Löneavtalet förra året gav 4,2 
procent till lärarna, ni gav sko
lorna uppräkning med 2 procent 
– resten fick rektorerna ta från 
verksamheten. Nu är det dags 
att satsa på lärarna och skolan, 
sa Ulla Karin Ervik, ordförande i 
Lärarförbundet när hon överläm
nade resultaten till Anki Svensson 
(M) och Jan Larsson (FP).

ooo

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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 Foto: Gunnar Frisell

Tyresö faller i  
bästa skolkommun

Lärarförbundet uppvaktar kommunfullmäktige och påminner om gamla löften. Foto: Jan nilsson

Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärar-
förbundet. Foto: Gunnar Frisell

Prioriteringar i 
cykelplanen
CyKeL I våras antogs en cykelplan för Tyresö kommun. en ny cykel-
karta finns framtagen för tyresöborna. Nu tas nästa steg i planeringen 
för de kommande åren fram till 2020, där man definierar vilka priorite-
ringar, som ska göras.

Sex miljoner kronor per år fem 
år framåt ska avsättas för åtgär
der som inte finns med i tidigare 
detaljplanering. Åtgärder ur tra
fiksäkerhetssynpunkt och för 
anslutning till grannkommuner

nas cykelnät prioriteras. Kostna
den totalt för samtliga planerade 
cykelstråk beräknas till 70 mkr, 
där staten ska medfinansiera en 
del.

ooo

För att se till att hastigheterna hålls kring kommunens skolor genomför 
polisen fartkontroller. När TN stannade till utanför Tyresö skola höll alla 
väl under tillåten hastighet. Polisbilens närvaro bidrog säkert till det goda 
resultatet. Foto: Gunnar Frisell

Hastighetskontroller i Tyresö
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Inspirationskväll på Sjöboden:

Naturlig mat i skolan
FoRUM I över två år har Jannice 
Rockstroh drivit ”Torsdag i Troll-
bäcken” ett forum där det bjuds 
på inspiration och kunskap i 
syfte att skapa debatt och väcka 
tankar i frågor som engagerar 
och berör.

Kvällarna har tagit upp områden 
som hormonstörande ämnen i 
mat och leksaker, självkänsla, 
”dreamers and doers” i Tyresö, 
barn med särskilda rättigheter – 
och den här kvällen; Naturlig mat 
i skolan!

Lustfylld skolmat
Inledde gjorde Gösta Rik, köks
chef på Fornuddens skola, som 
med sitt engagemang och driv 
visade hur skolor med enkla 
medel kunde göra skolmåltiden 
lustfylld.

– Barnen har inga rättigheter 
att serveras skitmat, menar Gösta 
och talar varmt om hur han visar 
barnen hur maten tillagas från 
grunden och skapar ett intresse 
för mat.

80-tals rekommendationer
Cecilia Blidö, från naturlig mat i 
skolan, guidade oss igenom Livs
medelsverkets rekommendatio
ner från 1989, är de relevanta och 
riktiga 2013?

– Hur det kan komma sig att 

medicineringen av neuropsy
kiska sjukdomar ökat drastiskt 
sedan 2000talet? var en fråga hon 
talade om och funderade vidare 
kring hur den processade maten 
sänker immunförsvar och bidrar 
till ”vabbruari”.

Långväga gäster
Bland gästerna fanns föräldra
rådsordföranden, förskolechefer, 
föräldrar och hitresta besökare 
från Gnesta och Stockholm Stad 
– det goda ryktet om torsdagarna 
i Trollbäcken sprider sig.

De besökande fick med sig 
mängder med tips och inspiration 
kring mat och hälsa samt recept på 
ketchup. Den 28 november är det 
dags igen och då är temat ”Barn, 
Internet och jakten på likes”.

ooo

Pernilla Alm och Rita Axelsson Florio diskuterar kring kvällens tema. Cecilia Blidö, intiativtagaren till naturlig mat i skolan.se.

Det goda ryktet sprider sig och många lockas till ”Torsdag i Trollbäcken”. Foto: Jannice rockstroh

Miliam och Jonna Cederqvist, 
Bollmora
– Runt centrumområdet borde 
det byggas bostäder, men det 
skulle också vara mysigt om det 
fanns hyreslägenheter i Strand 
eller i Krusboda.

David Ringman, Bollmora
– De bygger överallt, men på 
andra sidan motorvägen, bakom 
Golfbanan borde de bygga.

Caroline Ringman, Bollmora
– Ute mot Brevik borde de 
bygga. Men de får inte förstöra 
fina områden, som till exempel 
Nyfors.

Jan Ljungberg, Hanviken
– De får gärna bygga bostäder i 
industriområdet mot Lindalen till, 
men inte i Nyfors.

gaziza Arif, granängsringen
– Bygg bostäder i centrum.

?Det står många i 
Tyresös bostadskö. 

Var tycker du att 
man ska bygga 

bostäder i Tyresö?

Foto: kaiJsa keusch

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

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset  

till ”italian coffe Shop” i tyresö centrum

Stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–16

Fo
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l

 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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På väg mot nytt gymnasium
nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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UTBILDNINg Vägen till ett nytt 
gymnasium i Tyresö har hittills 
varit både lång och krokig och 
ännu finns inget beslut om att 
bygga nytt eller bygga om det 
nuvarande gymnasiet. Men nu 
har det första konkreta beslutet 
tagits om innehållet i Tyresös 
nya gymnasium.

Den 24 oktober tog gymnasie 
och arbetsmarknadsnämnden ett 
första beslut om innehållet i det 
framtida nya gymnasiet. Nämn
den kunde enas om att det nya 
gymnasiet ska erbjuda sju pro
gram, varav fyra är yrkesförbere
dande (Bygg och anläggning, El 
och energi, Fordon och transport, 
Hotell och turism) och tre är hög
skoleförberedande (Samhälls
vetenskap, Naturvetenskap och 
Teknik).

sju program ska vara kvar
Eftersom det kommer att ta flera 
år innan ett nytt gymnasium är 
igång, så enades nämnden om 
att beslutet om programmen ska 
vara ett inriktningsbeslut. Det 
betyder att det under resans gång 
kan bli ändringar i programlistan.

Alla sju programmen finns 
redan nu på Tyresö gymnasium 
och samtliga har visat sig tillräck

ligt konkurrenskraftiga för att fin
nas med i utbudet från gymnasiet. 
Flera av programmen har även 
nått fina framgångar i olika sam
manhang i konkurrens med andra 
gymnasier.

ett program ska strykas
Däremot har ett av de nuvarande 
programmen fallit bort, nämligen 
Frisörprogrammet som startade 
hösten 2009 samtidigt med den 
andra nykomlingen Hotell och 
turism.

– Båda dessa program har varit 
framgångsrika och har på ett väl
digt bra sätt även bidragit till att 
fler flickor har sökt sig till yrkes
programmen här i Tyresö, säger 
Kristjan Vaigur, socialdemokra
ternas gruppledare i nämnden. Vi 
har haft en stämpel som ”killgym
nasium” men de två nya program
men har hjälpt till att delvis ändra 
den sneda könsfördelningen på 
vårt gymnasium.

Tre fjärdedelar killar
 Idag har gymnasiet 519 elever, 
varav drygt 67 procent är pojkar. 
På Hotell och turism och Frisör
programmet är däremot nästan 95 
procent av eleverna flickor.

– Om vi plockar bort frisörpro
grammet så kommer snedfördel

ningen att bli ännu tydligare än 
idag, konstaterar Kristjan Vaigur. 
Då kommer, med dagens siffror, 
nästan 75 procent att vara pojkar 
och de kommer att dominera sko
lan totalt.

ger jobb efter utbildningen
– Frisörprogrammet har visat sig 
vara ett program som inte bara 
varit attraktivt för nya elever utan 
även för arbetsgivarna som söker 
efter välutbildade frisörer, säger 
Kristjan Vaigur. Medan andra sko
lors frisörprogram har lagts ner 
har frisörprogrammet på Tyresö 
gymnasium haft tillräckligt med 
sökande och eleverna har också 
fått jobb efter avslutad utbildning.

– Vi tror definitivt inte att sko
lan kommer att vinna något på 
att plocka bort ett väl fungerande 
och attraktivt program, och vi 
kommer att ta upp frågan om fri
sörprogrammet igen, säger Krist
jan Vaigur.

Förslag om placeringen
Beslutet om var det nya gymna
siet ska ligga kommer först efter 
årsskiftet. Frågan här gäller om 
det ska vara kvar men byggas om 
eller om det ska flyttas till ny plats, 
någonstans i Tyresö centrum.

ooo Tyresö gymnasiums servicehall är stor och luftig. Kön att få lämna sin bil på service/reparation är tämligen lång. Året är nu fyllt. Foto: Gunnar Frisell

Torsdag i Trollbäcken
Inspirationskväll
Barn, internet och jakten på ”likes”- 28 november 2013

Välkommen till en kväll som tar upp 
det många föräldrar stöter på, barn 
som hänger vid datorn hellre än med 
oss föräldrar eller kompisar. Vad ska /
bör/kan vi göra? Om att jaga ”likes” 
och mycket mer!

Christina Stielli, författare, och förelä-
sare pratar om nätets fantastiska möj-
ligheter, Vad kan vi göra för att vägle-
da våra barn i fantastiska chattforum 
och bland spännande appar. 
http://stiellikommunikation.se/frldrar/

Vem äger rätten att döma an-
dra och säga att de inte duger? 

Varje dag såg Mathilda Ahlberg 
sig i spegeln med avsky. En 
känsla som nu är avlägsen för 
den 20 -åriga fotografen som 
brinner för att hjälpa unga med 
självkänsla. Mathilda berättar 
om sin resa genom livet fram 
till idag. www.mathildaahberg.se

Seminariet är kostnadsfritt och (S) i Tyresö bjuder på 
kaffe och räksmörgås. Eventuell annan dryck betalas själv.  
Tid:19.00 - 21.00, Vendelsövägen 64, Välkomna!
Anmäl dig till ; Jannicer@gmail.com

Varmt välkommen till Sjöboden för en kväll som 
bjuder på inspiration kring frågor som engagerar och berör.! 

Mobilt bredband
0 kr per månad

www.joors.com

Ingen bindningstid
Inga månadsavgifter
Inga fakturor
2 GB per månad
Startavgift 295 kr*

Joors är reklamfinansierat mobilt 
bredband helt utan månadsavgifter 
och bindningstid.

*Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, 
dock längst till 31 december 2013. Besök 
www.joors.com och fyll i koden wimtdyhb 
för att ta del av erbjudandet.

Alex Neidenmark borstar bort rost i 
en framvagn där bromsskivorna är 
demonterade. Foto: Gunnar Frisell

Carl Cederquist, programansvarig , 
visar Philip Bergåse hur man 
använder diagnostikverktyget. 
 Foto: Gunnar Frisell

Jonathan Rydberg byter en klam-
mer på avgassystemet. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Frisörprogrammet i verkligheten

”Bra lärare och  
fantastiska lokaler”

ARBeTsLIV elin granholm gick 
ut Tyresö gymnasiums frisörlinje 
i våras.

Hon berättar att skolan gav en fin 
familjelik samhörighet.

– Bra lärare och roliga tävling
ar. Frisörlinjens lokaler är fantas
tiska, men skolan i övrigt är sliten 
och behöver rustas, säger Elin.

– Efter att ha sökt 20 lärlings
platser fick jag i slutet av augusti 
börja här på Rebecka’s hår och 
nagel salong på Strandtorget, 

berättar Elin. Det är jätteroligt att 
få ta ansvar på ett helt annat sätt!

– Att komma ut i verkligheten 
är en helt annan grej än skollivet, 
menar Elin Granholm.

– Det är viktigt att få gesällbrev, 
säger Elin. Både för mig och min 
chef men också för kunderna.

När kunderna ser gesällbrevet 
vet de att de kommit till en kunnig 
frisör. Reglerna för gesällprovet är 
nyligen ändrade så att man måste 
ha arbetat 3 000 timmar först.

oooTyresö gymnasiums servicehall är stor och luftig. Kön att få lämna sin bil på service/reparation är tämligen lång. Året är nu fyllt. Foto: Gunnar Frisell

Elin Granholm har hittat en lärlingsplats efter att ha gått ut frisörlinjen. 
 Foto: Gunnar Frisell

Nicole Rongione klipper Jenni Paulsson. Foto: Gunnar Frisell

VeRKLIgHeT Frisörprogrammet 
på Tyresö gymnasium har alltså i 
ett första beslut hamnat utanför 
listan över gymnasiets framtida 
program. Tyresö Nyheter har träf-
fat några av lärarna på frisörut-
bildningen för att få synpunkter 
och kommentarer om utbildning-
en och framtidsutsikterna inom 
frisörbranschen.

– Vi har utan tvekan en bra frisör
utbildning på vårt gymnasium 
och arbetsmarknaden är bra för 
dem som har en riktig utbildning i 
bagaget, framhåller Ahmet Ugan, 
som är lärare på frisörutbildning
en och även har egen frisörsalong.

– Det är inte svårt för en färdig
utbildad frisör att få jobb, konsta
terar Thomas Nilsson, även han 
lärare på frisörutbildningen på 
gymnasiet. Arbetsgivarna behö
ver utbildade frisörer, men då ska 
de ha en gedigen utbildning i bot
ten.

Ny utbildning 2010
Sedan 2010 innebär detta först en 
treårig gymnasieutbildning och 
därefter två års fortsatt utbildning 
och praktik på behörig frisörsa
long. Under det första året har 
eleven 9 000 kronor i månaden, 
och det andra året stiger lönen 
till cirka 15 000–16 000 i månaden 
plus provision. För en färdigut
bildad frisör hamnar grundlönen 
sedan på cirka 20 000 per månad 
plus provision. 

– Under de två åren efter gym
nasiet kan eleven dessutom bygga 

upp en egen kundkrets, konstate
rar Thomas Nilsson.

Arbetsgivarna bekräftar
Den bilden bekräftas också av 
bransch organisationen Frisörfö
retagarna, som varit med om att 
lägga upp den nya utbildningen 
och som också ansvarar för 
gesällbreven. 

– De som har svårt att få jobb 
är de som valt att gå någon av de 
privata utbildningar som finns på 
marknaden, säger Ahmet Ugan. 
Utbildningarna kan kosta flera 
hundratusen kronor och ger inte 
samma utsikter på arbetsmarkna
den. 

– Det är attraktivt att söka till 
Tyresö, konstaterar både Thomas 
och Ahmet. Vi är snart ensamma i 
södra delen av länet, sedan både 
Botkyrka, Enskede gård och 
Södertälje lagt ned sina utbild
ningar och JB gått i konkurs.

ooo

Anna-Lena Andrén tycker om att få sitt hår skött på frisörlinjen.  
Jessica Hampson tvättar. Foto: Gunnar Frisell
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Adress: Byggnation:
Marknadsgränd 26 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
slättvägen 1A Bygglov för utvändig ändring av hyreshus för installation av hiss
Borgvägen 14 B Bygglov för nybyggnad av carport med förråd, samt igenmurning av 

garage dörr och nyinsättning av ytterdörr
Videvägen 41 B Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Antennvägen 1A Bygglov i efterhand för nybyggnad av kontor- och lagerlokal samt 

vaktmästarbostad 
Persuddevägen 9 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Riddarastigen 22 Bygglov för ändring av takkonstruktion
Julivägen 17 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Krokanstigen 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bollmora gårdsväg 1 Marklov för sprängning och sanering av mark
Näsbyvägen 6 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus samt ändrad användning  

av garage
Mediavägen 7 ändrad användning av kontor/butik till restaurang
Flåhackebacken 23 Bygglov för påbyggnad av enbostadshus
Trångsundsvägen 43 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Bollmoravägen 10 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Vitlöksgränd 5 Bygglov för utvändig ändring av fasad, inglasad balkong.
studiovägen 1 Bygglov för nybyggnad av 20 kedjehus med carport och 20 förråd
Dalvägen 4 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Brakmarsvägen 6–8 Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar och massupplag
Rakstavägen Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar och massupplag
Nytorpsvägen 2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Poppelvägen 8 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Thulevägen 25 Bygglov för inredning av ytterligare lokal

Alby sjöväg 7 Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus samt rivning av befintligt 
enbostadshus

Kringelkroken Bygglov för elstation
Breviksvägen 31 Rivning av huvudbyggnad och förråd
Tjärnstigen 54 A Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Breviksstigen 2 Bygglov för nybyggnad av garage
strandvägen 15 B Rivningslov för rivning av fritidshus 

och uthus
Tegvägen 20, 22 Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar
svalvägen 3 B Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
öringevägen 1 Bygglov för skylt
stubbvretsvägen 5 B Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Vårliden 8 Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnad
Breviksvägen 186 Bygglov i efterhand för altan och dörr
ägnö Kälkviken strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och två uthus

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: Gunnar Frisell

Foto: Gunnar Frisell

Höghus i centrala Tyresö

SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLP

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com
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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 

Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

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

Nyheter

Kamratsstödjande verksamhet hotad
sTöD Kumla skola har i mer än 
30 års tid arbetat med kamrat-
stödjare för att motverka mob-
bing och jobba drogförebyggande. 
Nu är den verksamheten hotad.

– Om bidraget dras in riskerar 
elevstödjarverksamheten på 
Kumla skola att försvinna inom 
1,5 år, säger Eva Henriksson, vice 
ordförande i föreningen Hassela 
Solidaritet Trollbäcken.

Litet bidrag gör stor nytta
Bidraget har möjliggjort utbild
ning för elever i åk 8 och 9 och det 
har betalat en stor del av kamrat
stödjarens lön. Varje höst anord
nas en veckas utbildning genom 
Hassela för 18 blivande elevstöd
jare i årskurs 8. Elevstödjarna har 
efter genomgången utbildning 
undervisning och diskussioner 
kring alkohol och droger med alla 
elever i år 6.

Hasselautbildningen har fun
nits de senaste 30 åren, från start 
var bidraget 80 000 kronor per år.

– Denna summa har varit den
samma sedan 1983, då satsningen 
började, säger Lena RybergHer
mansson. Så med lite medel får 
man en bra förebyggande och 
stöttande verksamhet.

Ung vuxen
Förutom engagerade lärare så 
finns det finns också en ung 
vuxen, som kallas kamratstöd
jare, som samordnar de utbildade 
elevernas förebyggande arbete. 
Idag är det Hanna Thorwaldsson. 
Hennes roll är vara både kamrat 
och vuxen för eleverna och stödja 
och leda eleverna i den dagliga 
verksamheten.

Beslutet förvånar
Jannice Rockstroh som är grupp
ledare för (S) i barn och utbild
ningsnämnden är väldigt förvånad. 
Hon får som förälder beskedet 
om neddragningen hem i ett brev. 
Däremot har hon inte mött frågan 
i barn och utbildningsnämnden, 
det tycker hon är allvarligt.

– Jag tycker det är bedrövligt 
att bidraget till kamratstödjarna 
försvinner. Det är väldigt lite 
pengar för kommunen totalt men 
ytterst viktigt för skolan och elev

erna. Jag kommer därför att lyfta 
frågan på barn och utbildnings
nämndens sammanträde på ons
dag, säger Jannice Rockstroh.

ooo

Lena Ryberg-Hermansson och Hanna Thorwaldsson. Foto: anders linder

21 förstelärar-
tjänster i Tyresö
LäRARe 18 förstelärare i grund
skolan och 3 på gymnasiet får 
under läsåret 13/14 ett lönepåslag 
om 5 000 kronor. Reformen finan
sieras av stadsbidrag och Tyresö 
kommun har valt att tidsbegränsa 
uppdraget till 12 månader, vilket 
går emot regeringens intentioner 
om uppdraget.

ooo

Löneutveckling 
för Tyresös lärare 
näst sämst
LöN Tyresö hamnar på plats 198 
av 199 rankade kommuner sett till 
löneutvecklingen 2012 och 2013 
när Skolvärlden granskar avtalet 
mellan SKL och lärarfacken.

ooo
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tyreSö ruNt

2004 och 2013
– något har hänt

Åke Cyrus &
K G Kristoffersson

”Livets goda”
FOTOGRAFISKA STILLEBEN

30 november – 1 januari 2014

Vernissage
Lördag den 30 november kl 13.00–17.00

Tyresö Slott Bistro & Salonger, Västra flygeln
Öppet: Torsdag – söndag kl 13–21

BISTRO & SALONGER

ERIK LINDER

biljetter: www.platsbokning.se e ReCORDS
TILIA

9 DEC 19:00  FORELLEN

NYTTALBUM
OCH

KONSERT

Våra mest älskade klassiker blandas med nyskriven julmusik. Mer info på www.eriklinder.com

På den gamla varvstomten har mycket hunnit hända 
under nio år. Varvet är rivet och har givit plats åt ett 
modernt bostadsområde i den vackra skärgårdsnaturen.

Foto: Gunnar Frisell

Färre båtstölder i 
kommunen
BRoTT Tyresö kommun har till
sammans med polisen samman
ställt båtstölderna i kommunen 
och glädjande nog visar statis
tiken på en klar nedgång. 2012 
anmäldes 66 båtstölder hittills i år 
är det bara 34 stycken som drab
bats om man ska tro anmälning
arna. En förklaring antas vara att 
fler båtägare vidtagit fler förebyg
gande åtgärder.

ooo

 Foto: Gunnar Frisell
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Geocaching – ett spännande sätt att upptäcka nya platser. Foto: Jan nilsson

SPort/frItId

När du hittat fram registrerar du dig… … sedan bär det av mot nya mål. Foto: Jan nilsson

PRO:are vid markis Claes Lagergrens grav. Från vänster:  
Sune Löfstrand , Kerstin Sandahl, Elsie Inghe, Anita Jonsson,  
Kaarina Kosamo , Eva Sideborg och Bo Furugård. Foto: peter inGhe

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

Kom och samtala med
Thomas Hammarberg*
Aktuell med avslöjandet om hur Ericsson och Telia 
hjälper  Georgiens regim att avlyssna sina medborgare.

* Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter, 2006 och 2012.

* Generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center 2002–2005.

* Svensk ambassadör för mänskliga rättigheter 1994–2002.

* Generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige 1986–1992.

* Generalsekreterare för Amnesty International 1980–1986.

* Mottog som ordförande för Amnestys svenska sektion å Amnesty Internationals 
vägnar Nobels Fredspris 1977.

* FN-rådgivare för mänskliga rättigheter i Europa, Centralasien och Kaukasus och 
FN:s förre generalsekreterare Kofi Annans speciella representant i Kambodja.

* Starkt engagerad i fredsprocessen i Mellanöstern.

* Drivande kraft bakom FN:s Barnkonvention.

Fritt inträde!

Behöver vi 
mänSkliga 

rättigheter  
i Sverige?

Biblioteket tyresö centrum

torsdag 21 november klockan 18.30.

Arrangörer:
ABF Södertörn
Socialdemokraterna i Tyresö
Tyresö Ulands- och fredsförening

En hälsning från 
markis  Lagergren

ResA Under PRos Romresa i 
oktober besökte 8 av de 61 rese-
närerna markis Claes Lagergrens 
grav på den tyska kyrkogården 
vid sankt Peterskyrkan.

Markisen framförde inga invänd
ningar mot en hälsning till det 
gamla landet vilken härmed fram
förs till Tyresö Nyheters läsare.

Under några hektiska dagar i 
sommarväder besöktes många 
av den antika stadens fantastiska 
sevärdheter under ordförande 
Bosse Furugårds sakkunniga led
ning. En spännande, lärorik och 
rolig resa som tyvärr solkades av 
att sex av deltagarna utsattes för 
fickstölder.

ooo

Nytt sätt att se ditt Tyresö 
(och resten av världen)

gPs är det skattjakt för vuxna, 
den nya tidens orientering eller 
ett sätt att se nya platser både 
i sin närhet och globalt? I vilket 
fall väcker fenomenet geocach-
ing intresse. Bara runt om i 
Tyresö finns hundratalet ”skat-
ter” gömda.

Det är enklare än vad det låter 
som. Man laddar ner appen geo

caching till sin smartphone. 
Därefter registrerar man sig 
och plötsligt finns det drygt två 
miljoner gömda lådor runt om i 
världen att söka rätt på. Det gör 
du med hjälp av ledtrådar, hjälp 
från andra sökande och i värsta 
fall telefonens gps kan leta upp. 
I lådan registrerar du att du varit 
på plats och du har en ny plats att 
lägga till ditt resultat.

Är det bara en fånig lek eller på 
riktigt ett sätt att utmana sig själv 
och finna nya platser utanför de 
vanliga stråken? Meningarna lär 
säkert gå isär. Men för den som 
börjat undra är det svårt att släp
pa tanken på var vid skrapan det 
finns en liten låda, hur utsikten vid 
50 meter över vattnet ser ut eller 
var man själv kan gömma en låda.

ooo
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Marta med bollen i bortamatchen mot danska Fortuna Hjörring. Foto: Jess madsen/www.FodBoldFoto

Vid Tyresö Strand, intill strandbadet, har funnits en båtklubb i många år. 
Besqabs byggande av Strandängarna påverkar klubben. Flera förslag om 
utformning och placering av framtida båtbryggor har utformats av Besqab 
i samråd med kommunen. Inga beslut är ännu tagna. Foto: Gunnar Frisell

SPort/frItId

Kläder
Väskor

Accessoarer

Way Out Tezz
Strandtorget 11, Tyresö Strand

www.wayouttezz.se

Klänningar

Pernilla Wahlgren

från 799:-

Jag hamnade på:

Hemlig avlyssning
en avlyssnings-
skandal är under 
uppsegling i Tyre-
sö. Det är Tyresö 
Nyheters gran-

skande reporter som kommit 
över hemliga uppgifter.

Det hela har sin bakgrund i 
såväl personella som lokalmäs
siga förändringar inom Tyresö 
Närradio.

I samband med att närradio
legenden Åke Sandin trappat 
ner sitt engagemang har nya 
grupper infiltrerat närradion.

I anslutning till att den nya 
radiostudion upprustades, 
installerades en utrustning 
som gjorde det möjligt för 
kommunledning att avlyssna 
inspelningsverksamheten. På 
grund av ett tekniskt missö
de kom dock detta att få en 
omvänd effekt. Det har därför 
från radiostudion varit möjligt 
att avlyssna vad som sägs från 
kommunens högsta ledning, 
mellan skål och vägg, när det 
de formella samtalen och sam
manträdena avslutats. Detta 
har nu utnyttjats av de nya 
grupperingarna i närradion.

”Jag har länge anat att allt 
inte står rätt till” säger kom
munstyrelsens ordförande. 
”Jag har själv medverkat till att 
en ny radiostudio kommit till. I 
anslutning till detta krävde jag 
att närradion skulle döpas om 
till Tyresö Besvärsradio, vil
ket lyckligtvis också skett. Att 

det skulle få sådana här kon
sekvenser hade jag dock inte 
räknat med”.

Nu har en förtroendekris 
seglat upp mellan kommunled
ningen och närradioförening
ens styrelse.

Ordförande Linder i när
radioföreningen förnekar att 
några oegentligheter skett. 
”Beskyllningarna om avlyss
ning är helt tagna ur luften” 
säger han.

Kommunstyrelsens ord
förande pekar dock på flera 
omständigheter, som bekräf
tar att avlyssning skett. Bland 
annat ska det på den nyligen 
avslutade revyn UnderLivet 
förekommit flera skymfande 
inslag som tyder på att man 
haft tillgång till hemliga upp
gifter. ”Vi undersöker om detta 
är åtalbart. Under alla förhål
landen kommer inslagen att 
anmälas till Radionämnden” 
säger kommunstyrelsens ord
förande.

Ordförande Linder i närra
dioföreningen har tillsammans 
med president Obama, som 
också beskyllts för avlyssning, 
gjort ett gemensamt uttalande: 
”Detta hade vi inte en aning 
om” säger de båda.
s Dufva

S. Dufva är en kulturintresserad 
tyresö bo som lämnar små betrakt-

elser från olika evenemang han, 
helt inkognito, bevistat.

Tyresö väl representerat vid Fotbollsgalan
PRIs Trots att Tyresö fanns 
representerat i tre av katego-
rierna på fotbollsgalan blev det 
ingen seger.

I kategorin årets mittfältare: 

fanns Caroline Seger nominerad. 
I kategorierna årets forward och 
Damallsvenskans mest värde-
fulla spelare (MVP) var Christen 
Press och Marta Vieira da Silva 
nominerade. 

Efter bortasegern mot danska 
Fortuna Hjörring är chanserna 
stora att avancera i åttondelsfi
nalen på Tyresövallen på torsdag 
den 14 november, klockan 19.15.

ooo

Succéår trots guldmiss!
FoTBoLL Tyresö FFs damlag kan 
trots missen med serieguldet 
avsluta året med känslan av att 
2013 blev ett bra år, mycket 
beroende på framgångarna i 
Women’s Champions League.

De två matcherna mot topplaget 
Paris SaintGermain visade på 
lagets förmåga att spela även i 
stora internationella samman
hang. Att därefter också ta full 
pott i Danmark mot svårspelade 
Fortuna Hjörring bekräftade bil
den av ett lag med kvalitéer och 
viljan att vinna.

Efter en svag första halvlek 
visade Tyresö upp en helt annan 
attityd efter pausen, kontrollerar 
andra halvlek med ett aggressivt 

och beslutsamt spel och får med 
sig två mål på bortaplan. Laget 
drar inte heller på sig några gula 
kort och har en hemmamatch 
på konstgräs med en klart större 
chans att spela sitt eget spel och 
sätta tempo i matchen.

Nu återstår alltså att fixa full 
pott mot Fortuna på Tyresöval
len, så kan vi summera året som 
ett bra år trots att serieguldet gled 
iväg ner till Malmö.

Individuella prestationer 
Vi ska inte heller glömma spelar
nas individuella prestationer, som 
tillsammans har skapat framgång
arna.

Christine Press som med sina 
23 mål klart vinner skytteligan, 

Linda Sembrant och Whitney 
Engel som måste vara landets 
bästa mittbackspar, Caroline 
Seger en av de tre nominerade till 
årets mittfältare vid Fotbollsgalan 
2013, Christen Press och Marta 
Vierira da Silva som tillsammans 
med Lotta Schelin nominerades 
till årets forward. Christen Press 
och Marta var även nominerade 
till Damallsvenskans mest vär
defulla spelare, en titel som dock 
gick till Ramona Bachmann från 
LdB FC Malmö.

Sammantaget ett mycket bra år 
för Tyresö FF. Vi ser fram emot en 
bra fortsättning i Champions Lea
gue och ser självklart också fram 
emot Damallsvenskan 2014!

ooo

Marta Vieira da Silva. 
 Foto: carl sandin/BildBYrÅn

Christen Press. 
 Foto: carl sandin/BildBYrÅn

Caroline Seger. 
 Foto: carl sandin/BildBYrÅn

Årets forward och MVP Årets forward och MVP Årets mittfältare
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pågång
DeT HäNDeR I TyResö

annons@tyresonyheter.nu

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
Däremot asfalterar vi många. 
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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!

Isa vill minnas sitt Tyresö Rotary berättar om sin 
hjälpverksamhet Konstnärinnan Ismini (Isa) Tsa

velidou intervjuas av Åke Sandin.
Hon berättar om sin uppväxt i 

Krusboda och sitt intensiva fot
bollsspelande som flicka i Tyre
sö FF och hur hon sedan fortsatte 
som proffs i Grekland.

I radioprogrammet beskriver 
hon hur hon i 18årsåldern tap
pade minnet och om hur hon 
numera genom att försöka skriva 
en bok om sin uppväxt bearbetar 
det hon glömt.

Isa har bott flera år i Berlin och 
Wien och flyttade nyligen tillbaks 
till Sverige.
Programmet hörs på  
91,4 MHz under november.

Leif Bratt samtalar med Maj Rön
nergård och Sven A Svennberg 
som är verksamma i Rotary i 
Tyresö. Maj Rönnergård är all
mänläkare och har jobbat som 
hjälparbetare i Kenya för Rotary 
och Sven A Svennberg, som är en 
känd Tyresöprofil, har varit aktiv 
i Rotary i Tyresö sedan början av 
80talet.

De berättar om den filantropis
ka verksamhet Rotary bedriver i 
världen men också i Tyresö, där 
de stödjer många ideella fören
ingar som Kvinnojouren, Vän
tjänsten med flera och delar ut 
stipendier till duktiga ungdomar 
i Tyresö skolor.
Programmet hörs på  
91,4 MHz under november. 

Lär dig göra radio!

Erik – Tyresös ”ende” bonde!

Närradioföreningen bjuder in 
alla Tyresöradions vänner till ett 
höstmöte tisdagen den 19 novem
ber klockn 19.00 i Kulturkaféet, 
Kvarnhjulet, Nyboda skola. På 
mötet visar föreningen hur lätt det 

är att komma igång med att göra 
program genom den enkla mobi
la teknik som numera används. 
Flera av de nya programmakarna 
berättar om sina erfarenheter. 
Alla välkomna!

Inger Gemicioglu har som ny 
programmakare på Tyresöradion 
börjat att intervjua några av de 
förtroendevalda som har längst 
erfarenhet av politiken i Tyresö.

Inger startar med att ställa frå
gan till centerpartisten Erik Mag
nusson hur det kommer sig att 
han hamnade som Tyresös enda 
bonde på Uddby Gård vid Alby 
fritidsområde.

Erik berättar om utvecklingen 
av jordbruket i Tyresö, sin upp
växt och historia på Uddby gård, 
hur hans föräldrar fick arrendera 

gården av markis Lagergren på 
Tyresö slott och vilka gårdar som 
tidigare fanns i Tyresö.

Han har varit politiskt aktiv 
under en stor del av Tyresös 
moderna historia och beskriver 
sin roll i Tyresöpolitiken. Han 
berättar också om hur Alby fri
luftsområde växte fram med bad
plats, elljusspår och renovering av 
de gamla historiska byggnaderna 
och reflekterar över den senaste 
utvecklingen i bland annat Nyfors.
Programmet hörs på  
91,4 MHz under november.

kultur i höstmörkret
tyresö fotoklubbs fotoutställning i 
tyresö bygdegård och Författartorg 
vid tyresö bibliotek. utställarna finns 
där var sin kväll. Fyra tyresöförfat-
tare berättar om sina böcker. Fotout-
ställningen 11/11 och 13–15/11 kl 
18–21. Bygdegårdens café är öppen 
samma tider. Författartorget, 16/11 
kl 13–15.

JazzsÅnGtävlinG och konsert
14/11 kl 19.30. restaurang spis & 
vin Bäverbäcksvägen 14. efter jazz-
sångtävlingen konsert med mosetti/
Färdal trio, Jan adefelt bas. Bords-
beställning 742 80 00. entré 120 
kr, 100 kr för medlem, gäst under 
25 fri entrè. 
arr. tyresö jazz & Blues club

FolkdansGillet
16/11 kl 13.15. kulturella Folkdans-
gillet har öppet hus på solsäter och 
ger ett smakprov på sina aktiviteter. 
vi erbjuder även fika för en billig 
slant. 13.15 och 15.15 prova på 
dans för barn, 13.45 och 14.45 
prova på grunderna för svensk folk- 
och gammeldans för ungdomar och 
seniorer, 14.15 visning av solsäter.

FotoutställninG
under tiden 30/11 till 1/1 ställer 
tyresöbon Åke cyrus och kG kristof-
fersson ut sina fotografiska stilleben i 
tyresö slott. utställningen inleds med 
vernissage den 30/11 kl 13–17.

JazzaFton
2/12 kl 19.30. restaurang spis & 
vin Bävebäcksvägen 14. Good mor-
ning Blues med bl.a. claes Jansson 
spelar och sjunger. Bordsbeställning 
742 80 00. entrè 120 kr, 100 kr för 
medlem, gäst under 25 fri entré 
arr. tyresö Jazz & Blues club

JazzcaFé
4/12 kl 14–16 december. kultur-
centrum kvarnhjulet, nyforssalen. 
svängig dansant jazz med tyresö 
Jazzband ger en försmak av julen till-
sammans med gästen thomas dri-
ving, glögg och pepparkakor. entré 
60kr inkl kaffe o kaka med mera

lYssna pÅ radio när som helst
tyresöradions programtablå hittar du 
på www.tyresoradion.se och där kan 
du lyssna på programmen när du vill. 
och även hitta äldre program.
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2013.
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Kryss nr 7  
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  
19 november 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 7”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2013
1:a: AnnaLisa Möllersten, Sikvägen.
2–5: Aina Larsson, Slåttervägen.
Gunborg Torbacke, Grenvägen.
Lena Sjöström, Rubingången.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.

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 7” 
och skicka 
senast den  
19 november 2013 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

lösning till bildgåta nr 6

Berit Wais, Tors väg, vann 
bildgåtan då hon visste att 
bilden var tagen vid Allé
plan/Trollbäckens centrum 
på den nya rondellen. En ny 
allé har skapats med hjälp 
av den nya rondellen.

Foto: Gunnar Frisell

Bländande trafiksituation. Foto: Gunnar Frisell

Hotell till Tyresö?
BäDDPLATs Tyresö kom-
mun kommer att under-
söka möjligheten att få ett 
hotell till Tyresö. Kommun-
direktören har fått uppdrag 
från kommunstyrelsen att 
kontakta hotellkedjor och 
hotellentreprenörer för att 
undersöka intresset.

Kommunen växer både 
befolkningsmässigt och 
i antal företag. Det finns 
bortåt 1 000 småföretag i 
Tyresö. Företagarna har 
efterfrågat övernattnings
möjligheter för sina affärs
besökare och besöken till 
bland annat Tyresö slott 
och Tyresö kyrka ökar.

Idag finns enbart vand
rarhemmet Prinsvillan, 
som inte räcker till för alla 
besökande.

Plats för hotellet är inte 
avgjort, men önskemålet är 
att hotellet hamnar i de cen
trala delarna.

ooo

Att bygga hotell i Tyresö är kanske lika osannolikt som att bygga höghus i centrala Tyresö. Men 
varför inte? Man kan väl bygga till några våningar på ”Tyresö View” och göra en roterande ”sky-
bar” högst upp? Foto: Gunnar Frisell

Solljus!
Nu när det är höst och 
solen står lågt kan mot
ljuset på våta vägbanor 
bli nog så besvärande. 
Kör försiktigt!

ooo
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INsAMLINg På självaste FN-
dagen den 24 oktober hade 
strandskolan sitt traditionella 
öppet hus för sin indiska sys-
terskola. På tre timmar fick 
duktiga elever och personal in 
hela 45 311 kronor, ett nytt fan-
tastiskt rekord.

Många besökare kunde avnjuta 
en läcker middag, som niorna på 
hemkunskapen hade lagat. På 
temat vatten och miljö hade elev
erna gjort fina tavlor och foton 
som såldes. Hela mellanstadiet 
bjöd på teater och populära inslag 
var också fiskdamm och ”spök
runda” i mörkret.

Läraren vid Strandskolan, Mia 
Tranehed, har själv besökt de av 
Tyresö Ulands och Fredsförening 
(TUFF) finansierade skolorna i 
Indien.

– Det var jätteskönt att se hur 
väldigt väl våra pengar användes 
för skolor till mycket fattiga, barn 
till analfabeter. Redan har vår 
indiske partner berättat att den 
här nya summan från Strandsko
lan räcker till väldigt mycket: Mat 
till 50 elever under ett helt läsår, 
två skoluniformer till varje elev, 
en studieresa, böcker och annan 
undervisningsmateriel och två 
nya datorer till skolan. Dessutom 
får varje elev 250 mangoplantor 
var att ta hem till sina fattiga byar.

Tuffs Monica Schelin tillägger:
– Vi är stolta att alla i Tuff och 

Radio Tuff jobbar oavlönat, så att 
vi kan skicka varenda inarbetad 
krona till ändamålet. Tack vare 
det här nya tillskottet från Strand
skolan kan Tuff i år skicka 210 000 
kronor till skolorna i ett av Indiens 

fattigaste områden. Tidigare i år 
har också Tyresö skola, Kumla 
skola i Tyresö liksom Alléskolan i 
Lerum gjort berömvärda insatser 
för indiska systerskolor.

ooo

tyreSö ruNt

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Dags 
att se över 

vinter-
däcken

Däck och bilverkstad
radiovägen 4, tel 742 71 72
Mån–ons 7–17, tors 7–18,  
fre 7–16, lör 10–14 (15/10–1/12)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

• Däck
hotell – 
fråga oss 
om priser

• Service 
av alla 
 bilar, även 
USA och 
transport
bilar 
• Vi släck
er era be
siktnings
tvåor 
• Aukto
riserad 
Misubishi
verkstad

Välkommen till

Läraren Mia Tranehed gläds åt det fina resultatet för skolans Öppet hus och hur väl pengarna används i Indien. 
 Foto: Åke sandin

Strandskolan slog rekord!

I Radio Tuff hörs strandsko-
lans Mia Tranehed den 10–24 
november på 91,4 MHz  
och när som helst på  
www.tyresoradion.se.

Nytt kulturevene-
mang lyser upp i 
höstmörkret
eVeNeMANg Kultur och fritids
nämnden har tidigare gjort större 
evenemang som Tyresöfestivalen 
och Medeltidsdagarna. Nu väljer 
man att genomföra ett nytt eve
nemang – ”Kultur i Höstmörkret”. 
Mellan den 10–17 november kom
mer kulturen att synas och höras 
lite extra mycket.

Flera föreningar bidrar. Bland 
annat blir det en Konstrunda till 
olika ateljéer, fotouställning, 
Jazzsångstävling, Kul på biblio
teken och konsert för Världens 
Barn. Program finns att hämta i 
kommunens servicecenter i Tyre
sö Centrum eller på kommunens 
bibliotek.

ooo

Världspremiär 
för Konstrunda i 
Tyresö 
KoNsT Föreningen Konstrundan 
Tyresö, en sammanslutning av 16 
konstnärer, öppnar sina ateljéer 
för allmänheten under helgen 
16–17 november. Tanken är att 
Tyresöbor i alla åldrar ska kunna 
ta sig runt till alla konstnärer för 
att se deras vitt skilda konstverk. 
Konstnärerna har även en gemen
sam utställning i Tyresö centrum 
under hela veckan före konstrun
dan. Där kan man hämta en karta, 
så att det blir lättare att hitta till 
alla ateljéer.

ooo
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