Nu får det vara nog
n Besparingarna inom socialtjänsten har passerat en gräns. Förvaltningen slår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna själva ta hand om utredningarna som inte hinns med. Hur
man än vrider och vänder på det har den moderatledda majoriteten har misslyckats kapitalt. Ledare, sid 2

”Personligen hoppas jag såklart
både på en ny
regering och en ny
kommunledning.”
Mathias Tegnér, sid 10

Tidigt stöd
n Många unga kommer på glid och de sociala insatserna är inte
beredda. Med de resurser som polis och brandkåren har finns
chansen att utan extrakostnader bryta beteenden tidigt. Och det
gäller att starta redan i sexårsverksamheten eller i första klass.
Regelbundna skolbesök kan göra stor skillnad. Debatt, sid 4
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tt år är ännu en
gång snart till ända.
Julen står för dörren
och snön lär komma snart.
Det nya året betyder
bland annat nya nummer
av Tyresö Nyheter. Det
stöd tidningen fått från er
tyresöbor under året har
betytt mycket.
Jag vill därför rikta ett
stort tack till alla Tyresö
Nyhetersläsare och annonsörer. Utan Er blev det
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Haveri
n Socialtjänsten i Tyresö hinner inte med sina utredningar
om barn i behov av stöd. Stora
besparingar under många år
har gjort arbetssituationen
ohållbar. Sid 3

Mellanstadiet
försvinner?
n Ett förslag om att lägga ner
mellanstadiet på Sofiebergsskolan kommer att behandlas
på nästa möte i barn- och
utbildningsnämnden.
Osäkert vart eleverna ska
flyttas. Sid 5

Konstrundan
Julmarknaden vid Prinsvillan i Gamla Tyresö är en fin tradition för både stora och små.

Foto: Gunnar Frisell

Julmarknad vid Prinsvillan
n Det

var den 21:a gången som
julmarknaden arrangerades i
Gamla Tyresö. Prinsvillan har varit
platsen de flesta gångerna och så
också denna kyliga adventshelg.
Snön lyste med sin frånvaro men

det blåste desto mer. Det hindrade
dock inte tyresöborna att komma.
Tvärt om verkade det vara fler
besökare än vanligt. Det var stundtals svårt att ta sig fram mellan
stånden men så ska dej ju vara på

en riktig marknad. Det var nog
närmare 50 utställare som hade
allt man kan önska sig vid en julmarknad – ponnyridning, fårskinn,
hemslöjd, godis och mycket mycket
mer.
Sid 8–9

Tyresös bil
ligaste

n Omkring 3 000 besökte
konstrundan i Tyresö. Salla
Vartiainen var en av 16 konstnärer som öppnade ateljéerna
för tyresöborna. Sid 12

Bollmoran …
… funderar
över högt
och lågt.
    Sid 2

butik enligt
PRO

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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Besparingarna i den svenska välfärden har fått många att reagera. Nu får det vara
nog med skattesänkningar som urholkar skola, vård och omsorg. I Tyresö slår
socialsekreterarna larm om att de inte hinner göra de utredningar kring stödinsatser för barn som lagen föreskriver. Trots detta tycks inte den borgerliga majoriteten inte inse alvaret i situationen.

Berno

Sparkrav knäcker
verksamheten
S

å är det åter advent. Julmarknader, glöggfester och pepparkaksbak avlöser varandra. Nu börjar nedräkningen mot jul och
snart står ett nytt år för dörren. Nästa år brukar
beskrivas som ett ”supervalår”. Det är för att vi
röstar både om ett nytt Europaparlament i maj
och i september är det dags att välja nya politiker i kommunen, landstinget och till Riksdagen.
I det borgerligt styrda Sverige börjar allt fler
röster höjas mot ytterligare skattesänkningar.
Debattörer tycker att pengarna behövs för att
satsa på det gemensamma. I våra barns skola, i
sjukvården och fler ser också att äldreomsorgen
har mer att önska. Några av debattörerna blir
man inte förvånad över, men när PR-tidningen
Resumés chefredaktör, Claes de Faires sätter
rubriken på sin krönika ”Jag är nöjd nu” då blir
det väldigt tydligt. Han säger också att ”När
jag ser mig om i landet så tycker jag inte att vi
drunknar i välfärd”. Det är faktiskt så att väldigt
få i Sverige som vill ha ett delat land där klyftan
mellan olika grupper blir väldigt stor.
Hur har vi det i Tyresö då? Jo, de flesta har det
väldigt bra. Vi är en kommun med god ekonomi
som gått med överskott i flera år. Därför är det
förvånande att det är så stora klasser i skolan.
Är det rimligt att barn som går i tvåan ska ha 29
klasskompisar eller att grupperna i förskolan är
så stora att risken är hög att inte alla barn blir

sedda. Inte nog med det. Nu i veckan så visade
denna väldigt välmående kommun att man inte
klarar av att hantera barn och ungdomar som
behöver utredas för stöd av någon form. Det är
socialsekreterarna som slår larm.
De klara inte att genomföra utredningar
i den takt och omfattning som behövs och
som är lagstadgade. För att klara de årliga
besparingskraven har socialförvaltningen
tvingats vakanshålla tjänster och dra in på
förebyggande arbeten.
Socialsekreterare i Tyresö har under flera
år slagit larm om att de inte hinner göra barna
vårdsutredningar inom den tid lagen kräver.
Läget är så allvarligt att socialsekreterarna nu
lämnar över ansvaret för 76 utredningar till politikerna istället. Det ofattbara är att den borgerliga alliansen som varit alltför passiv inte verkar
ta situationen på allvar nu heller.
Men det finns en annan idé. Det finns ett annat
alternativ. Nästa år kan varje tyresöbo göra
sitt val. Man kan välja det socialdemokratiska
alternativet. Ett alternativ som gör omprioriteringar, som sätter barnens uppväxt, sjukvården
och våra äldres välbefinnande före ofinansierade skattesänkningar. De alternativet kan man
också tänka på medan man väntar på tomten.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl gav för en
tid sedan uppdraget att se över årsarvodet till ordföranden i
kommunens näringslivsbolag. Med tanke på att verksamheten har minskat betydligt de senaste åren och i stort beräknas
upphöra inom något år förmodades en sänkning. För det är ju
så man värnar om skattebetalarnas pengar. Men där bedrog
sig nog de flesta. Istället för den väntade sänkningen drämde
Saweståhl till med en rejäl höjning. Drygt 42 procent mer
skulle hans moderate partivän ha. Och vad är då arbetsbördan som han tycker är värd 35 545 kronor om året? Det låter
som ett skämt men det är det tyvärr inte. Den fem ledamöter
stora styrelsen sammanträder två till tre möjligen fyra gånger
per år. Bolaget omsätter endast 814 000 kronor. Ett höjt ordförandearvode lär inte stärka bolaget. Hovsamhet i arvoden
till förtroendevalda har kännetecknat Tyresö. I detta fall har
Saweståhl bytt detta tecken till fartblindhet.

ooo

ooo

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

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

www.tyresonyheter.nu
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Den som vill ligga lågt
och inte besvära
håller sig till det jordnära.
Den som vill uppåt
mot en högre tro
håller sig till Tyresö View.
S.

Tyresö Nyheter utkommer med 8
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Socialsekreterarna
i Tyresö slår larm
Hälsa Socialsekreterarna i
Tyresö slår larm. Kommunen
klarar inte socialtjänstlagens
målsättningar. Barn och unga
får inte det stöd de är i behov
av. Därför har tjänstemännen nu
lämnat över beslut och ansvar till
de ansvariga politikerna.

Komvux på
Elprogrammet
Utbildning Tyresö gymnasium
och C3L har startat en komvuxutbildning på Elprogrammet,
inriktning elteknik. Eleverna
läser samma kurser som gymnasieeleverna på samma program
och utbildningen har en fördelning där eleverna är på skolan
30 procent och ute på praktik 70
procent. Utbildningstiden är över
3 terminer. Ansökan och intag
sker via C3L som nu planerar en
ny kursstart HT 2014.
ooo

Metoder för
mobbing kartlagda
Skola För ett år sedan beslutade
kommunstyrelsen att samtliga
kommunala skolor i Tyresö skulle
granskas gällande hur de arbetar
mot kränkande behandling.
Hur Tyresös kommunala skolor ser väldigt olika ut med program och kamratstöd.

Utredningsenheten i kommunens
socialtjänst möter barn och unga
i socialt utsatta situationer, som
missbruk, misshandel eller psykosocial ohälsa. Enligt socialtjänstlagen ska en utredning slutföras inom fyra månader. I slutet
av november fanns över femtio
utredningar i Tyresö som inte var
klara inom denna tid.

Allvarligt läge
I förra veckan blev läget så allvarligt att tjänstemän på socialförvaltningen avsade sig delegationen för de outredda ärendena.
Ansvaret går därmed tillbaka till
politikerna i det sociala utskottet,
där Andreas Jonsson (M) är ordförande.
Situationen i kommunens
socialtjänst har varit känd för
socialnämnden under en längre
tid. Chefen för verksamheten har
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Sommarjobb 2014
– Nu ser vi resultatet av en orimlig arbetssituation, säger Susann Ronström (S).

lämnat regelbunden information,
enligt uppgifter till Tyresö Nyheter.

Går på knäna
Alltför få socialsekreterare och
hög personalomsättning är två
orsaker till att de socialsekreterare som finns kvar går på knäna.
Medarbetarenkäter i kommunen

har visat att arbetssituationen är
så allvarlig att arbetssituationen
har en negativ påverkan på de
anställdas privatliv.
– Risken för att det ska inträffa
personliga tragedier är överhängande, säger Susann Ronström,
Socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden. Individoch familjeomsorgen har sakta

men säkert dränerats på pengar
under de senaste åren. Nu krävs
mer resurser och en kraftsamling
av såväl politiker, tjänstemän och
facken.
– Tyvärr kan jag bara konstatera att den viljan saknas från de
borgerliga partierna i majoriteten,
avslutar Ronström.

Arbete Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska vid sitt
sammanträde den 5 december få
en redovisning av sommarjobb i
Tyresö 2014.
Efter att socialdemokraterna
i nämnden under flera år envist
tagit upp frågan om sommarjobben, har nämnden nu fått en
redovisning av olika modeller för
att ta fram sommarjobb åt våra
skolelever.

ooo

ooo

foto: Gunnar Frisell

Nya kontakter med vänorten Cesis

Internationellt Tyresö har
sedan 1991 vänortsavtal med
Cesis i Lettland. Detta har under
årens lopp resulterat i en mängd
kontakter och utbyte mellan de
två vänorterna, både i form av
kunskapsutbyte och konkreta
hjälpprojekt.

Under de senaste åren har det
kanske varit lite glesare mellan kontakterna, men i mitten
av november var det dags för
ett 20-tal tyresöbor att göra en
gemensam resa till Riga och till
vänorten Cesis. I gruppen fanns
representanter för Tyresö kommun, Tyresö vänortsförening och
ett antal medlemmar i kommunens personalförening Tykom.

Bra bild av Cesis
Besöket i Cesis var väl förberett av
vänorten och innehöll både guidning i Cesis, studiebesök på en av
Cesis grundskolor (med inbyggd
förskola), kvällskonsert i en liten
by utanför Cesis, och även ett studiebesök på det nybygge som ska
bli ett nytt kulturcentrum i Cesis.
Tunga år bakom sig
Besöket fick en bra start genom
den bild av läget i Cesis och Lettland, som lämnades av borgmästaren i Cesis Janis Rozenbergs.
Det var tydligt att Cesis mot bakgrund av den globala ekonomiska
krisen har haft några tunga år
sedan 2008. Under dessa år skars
kommunens budget ner kraftigt,
vilket betydde både sänkta löner

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
Slottsparken i Cesis, anlagd 1812–1825 av greve Carl Sievers. Han byggde kyrkan åt sin ryskfödda hustru och
anlade sedan den konstgjorda dammen som blev en del av slottets spa-anläggning.
Foto: Kristjan Vaigur

och avskedanden och minskade socialbidrag till behövande.
Många letter lämnade under
dessa år också landet för att söka
jobb utomlands.

Pendlarstad till Riga?
Nu har utvecklingen vänt igen och
Cesis satsar på sin vision, att bli
en ”pendlarstad” till Riga. Avståndet till Riga är ca 85 kilometer
och tar knappt två timmar med
bil. Visionen är att med hjälp av
en utbyggd motorväg halvera restiden till en timme.

och den 31 maj 2014 inviger landets president, tillsammans med
presidenterna från Estland och
Litauen, ett nybyggt regionalt
kulturcentrum i Cesis, ett av tre
regionala kulturcentra som med
stora EU-bidrag håller på att byggas i Lettland. Nybygget kommer
att ge utrymme både för teater,
opera och körverksamhet och
för all annan kulturverksamhet i
regionen och den nya kulturchefen fullkomligt sprudlade av entusiasm när hon guidade sina besökare från vänorten Tyresö.

Kultur och turism
Kommunen satsar starkt på
turism och nya nätverk på olika
områden, till exempel inom arkitektur genom en återkommande
sommarskola för arkitekter.
Likaså är kulturen stark i Cesis

Positivt skolbesök
Besöket på grundskolan visade
hur mycket kontakterna med
Sverige betytt för att bygga upp
dagens verksamhet. I skolan finns
idag en väl utbyggd undervisning
med datorstöd och till exempel

även ett antal elever med olika
funktionsnedsättningar och –
skillnader, något som var helt
otänkbart, när Lettland under
åren 1944–1991 tillhörde Sovjetunionen.

Förnyad samverkan
Sista kvällen i Cesis ägnade representanter från båda kommunerna
åt konkreta diskussioner om det
framtida samarbetet mellan Tyresö och Cesis.
– Det finns ett klart intresse för
ökad aktivitet inom både kultur
och idrott, konstaterar Kristjan
Vaigur, en av Tyresös representanter vid besöket. Vi tog med oss
hem ett antal konkreta idéer som
med stor säkerhet kan resultera
i ett ökat utbyte och nya projekt
mellan vänorterna.
ooo

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
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Kriminella agerar när samhället fallerar
J

ag har jobbat som polis i drygt två decennier i Stockholm. Många med ungdomar på glid i utsatta områden.
De sociala insatsgrupperna är egentligen ett självklart
sätt för samhällets olika aktörer (polis, socialtjänst, skola,
landsting etc) att samverka tillsammans i. En bra idé men,
jag är övertygad om att det är otillräckligt då insatsgrupperna inriktar sig mot ungdomar alldeles försent. Nu rekryteras elva och tolvåringar i skolorna av kriminella!! Redan
innan de social insatsgrupperna är tänkt att agera.
Detta skrivet mot bakgrund av vad som nu händer i
Stockholms- och andra städers segregerade förortsområden, med stenkastning, bilbränder, skadegörelse och upploppsliknande situationer.
De som utför dessa illgärningar är, till det stora flertalet,
arga, unga män som hamnat på glid i samhället och där
många hunnit olika långt i den kriminella trappan.
Jag påstår att det faktiskt finns ett sätt att, utan en enda
samhällelig kostnadskrona, betydligt minska risken för
ungdomar att hamna på glid och in i kriminalitet.
Det finns ett par yrkesgrupper som sticker ut vad beträffar idolskap hos barn. Poliser och brandmän. Det är uniformen och hjältemodigheten som bidrar där. När polis eller
brandkår kommer till en skola i full mundering slår nästan
alltid uppståndelse, upprymdhet och förtjusning i taket
hos alla barn. Alla vill på sitt sätt få bekräftelse genom att
antingen berätta att det gjort något bra, varit med om- eller
sett något läskigt, berätta var grannpojken gömmer sitt
hasch etc. De flesta barn pockar på uppmärksamhet och
spontaniteten hos dem flödar. Utnyttja det då!

Syftet med detta är att tidigt leda in
barn på den goda vägen.

foto: Gunnar Frisell

För de flesta skolor, i alla fall i Stockholms län, finns det
en utsedd polis som har att ta ett större ansvar för skolor
i kommunen. Skolan ska besökas med jämna mellanrum
och kontakt tas med elever och lärare. Det är nästan uteslutande poliser från den sk. närpolisorganisationen som har
dessa ålägganden. Vi finns alltså redan i skolan.
Engagera barnen redan när de går i sexårsverksamheten eller första klass. Tidigt kan man läsa av barns olika

beteenden. Lugna, tillbakadragna, busiga, stökiga etc. Som
ett exempel skulle man kunna utveckla polisens närvaro i
skolan med att låta de barn som vill och/eller har ett mer
utagerande, krävande sätt engagera sig i enkla uppdrag
givna av lärare och polis.
Dessa uppdrag skulle kunna bestå i att se till att skolans
klädregler efterföljs, att hjälpa till vid mellanmål på fritidsavdelningen, att vara en extra bra kompis till dem som
inte har så många mm. En gång i månaden alt. två gånger
per termin skulle man kunna ha en återkoppling på skolan
eller på den lokala närpolisstationen där man berömmer
och uppmärksammar det positiva barnen åstadkommit i
uppdraget. Stärka deras roll i att göra ’goda’ saker.
Syftet med detta är att tidigt leda in barn på den goda
vägen, att göra bra saker och ingjuta känslan av att bli sedd,
uppskattad och uppmärksammad av sina idoler i stället för
att stämplas som bråkstakar i skolan. Om dessa barn inte
har det så lätt omkring sig i övrigt är det viktigt att det får
känna någon slags uppskattning över vad de åstadkommer.
En annan synnerligen god sida av detta är att barnen
(främst killar) i denna ålder svårligen kan lockas med tjejer, bilar och pengar av kriminella då det är värden som inte
hunnit få fäste hos barn på samma sätt som unga tonåringar. Hos små barn har fortfarande drömmar och idoler störst
betydelse. Det är där vi ska komma in och börja jobba.
Forma och uppmuntra dem när de är som mest mottagliga. Då tar vi vårt och samhället sitt ansvar!
Thomas Martinsson
Tyresöbo

Grannars
granar

Uttalande antaget vid PRO Stockholms läns höstmöte den 14 november 2013

Satsa på kollektivtrafiken!
I dagarna presenterade regeringen, Stockholms läns landsting och
berörda kommuner utbyggnadsplaner för tunnelbanan.
PRO tycker att detta är bra.
Stora satsningar behövs på kollektivtrafiken i vårt län.
PRO Stockholms län antog vid
sitt höstmöte ett landstingspolitiskt program som bland annat
handlar om regionplanering och
kollektivtrafik.
I den kommande valrörelsen
kommer vi att framföra våra krav
till ansvariga politiker i landstinget utifrån vårt heltäckande
landstingspolitiska program som
täcker alla områden som Stockholms läns landsting ansvarar för.
PRO Stockholms län kräver nu
att följande ska gälla i kollektiv-

trafiken i enlighet med vårt antagna landstingspolitiska program:
■■ Lågt enhetspris för obegränsade resor under en trettiodagarsperiod
■■ Reducerat enhetspris för pensionärer
■■ Zonindelningen ska avskaffas
■■ Enstaka resor ska kosta 10 kronor
■■ Samma taxesystem ska gälla
i all kollektivtrafik, inklusive
färdtjänsten och kollektiva
resor i skärgårdstrafiken
■■ Tremilsgränsen för resor inom
Stockholms län med färdtjänst
ska avskaffas

På Koriandergränd tävlar gårdarna om vem som har den vackraste
julgranen. Första advent avgjordes årets grantävling där ett par
gårdar till och med ordnat fram
snö för att skapa julstämning.
En fin tradition som fler borde ta
efter.
LH Koriandern

Christina Tallberg
Ordförande i PRO-distriktet i
Stockholms län

foto & Kollage: Gunnar Frisell

på studiedag i skolan får vi lära
att ungarnas föräldrar ej förfära
för om dom börjar ana minsta grums
så väljer dom en annan skola bums
men varje pedagog med självinsikter
vet, inget plugg är helt utan konflikter
och om man skönmålar för mödrar, fäder
så blir det lätt en höna av en fjäder
Anders Pettersson, musiklärare

Snö! Men bara väldigt lokalt.
Foto: Anders Linder

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

Sms:a AKUT FILIPPINERNA
till 72 900 och skänk 50 kr
så är du med och räddar
Sms:a
AKUT FILIPPINERNA
liv i Filippinerna!
till 72 900 och skänk 50 kr
så är du med och räddar
liv i Filippinerna!

S-märkt

foto: Gunnar Frisell

Ingen kunde som folkpartisten
Carl-Ewert Österberg
höja debattpulsen
hos socialdemokraterna.
Vem var han, och vem var
moderaten Harald Falk och
socialdemokraten Gunnar Jansson?
Idag inte många som vet.
Nu har Carl-Ewert sällat sig
till de samhällsbyggare
som gått ur tiden.
Alla ville med olika verktyg
stötta upp det Tyresö
som på 60- och 70-talen
stod på darriga ben.
S.
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När jag var fjorton… Kommunen lägger ner mellan
… satt jag längst bak i klassrummet i Kumla skola och
pratade hela lektionerna. När jag inte pratade tänkte jag
på C. Eller A. Eller M. Eller, nu minns jag inte fler men om
jag letar upp min gamla biologibok så kan jag läsa namnen på dem jag var kär i under högstadiet. Biologi var inte
mitt favvoämne så det klottrades mycket i boken. I love
A. I love C. Och så vidare.
När jag tänkte på de här killarna så tänkte jag att jag var kär i
dem och det enda jag ville var att
de skulle vara kära i mig också.
Se mig, vilja vara med mig. Att vi
kanske skulle gå på bio. Hålla en
hand. Hångla lite – det vill säga
kyssas. Men – när jag tänkte på
dem tänkte jag aldrig någonsin
att jag gärna ville ha gruppsex
med dem och att någon under
tiden skulle filma akten. Inte en
enda gång tänkte jag på gruppFoto: Kristofer Samuelsson
sex faktiskt. Jag vet inte ens om
jag visste vad det var, jag tänkte
knappt på sex när jag var fjorton. Jag var inte där än.
När jag var tillräckligt gammal för att närma mig sex
fanns det en kille som var ett år äldre än jag. Han var mer
”orienterad inom området” och ville lite mer än vad jag
var redo för. Då sa jag nej. Utan att känna skuld. Och tänk
– han accepterade det, visserligen med en lite hängande
läpp. Sedan var det en som var två år äldre. Han fick också
nej. Och även han accepterade slokörat.
Men nu gäller tydligen inte sådant.
”Jag ville hålla hand Häromveckan rapporterade DN i en
reportageserie om den bland tonåroch gå på bio.”
ingar allt grövre synen på sex. Jag
läste och mådde illa. Några citat:
– Tjejerna skäms oerhört, de skuldbelägger sig själva
för de ”gick ju med på det”.
– För att skydda sig intalar de sig att det inte är någon
särskilt med att ge en ”killkompis” oralsex, det är något
man gör för att vara ”schyst”. Och killarna säger rent ut
att ”kom igen nu, du kan väl ’blowa’ mig” (ge oralsex, reds
anmärkning), som om det handlade om vilken tjänst som
helst, säger Moni Winsnes.
Det tjugotal unga förövare som hörts under hösten har
flera saker gemensamt:
De anser inte att de gjort någonting fel, de tror sig veta
att deras ofta yngre ”tjejkompisar” vill ha sex med flera
samtidigt. Att vissa av tonårstjejerna ändå anmäler förklarar de med att de ”bara är ute efter skadeståndet”.
Deras inställning är att om en tjej hänger med ett gäng
på åtta killar till en park – då betyder det i sig att hon vill
ha sex. De flesta av de förhörda killarna anser inte heller
att det är våldtäkt att tvinga någon att ge oralsex.”
Alltså. På riktigt. Vad är det här? Vilka tror de här killarna att de är? Vad får dem att tro att deras yngre tjejkompisar inget hellre vill än att ha gruppsex eller ”blowa”
dem? Och vem har lärt de här tjejerna att känna skuld när
de har blivit utsatta?
Som lärare står jag mitt i verkligheten och har möjlighet att påverka. Det räcker inte med det. Alla vuxna
omkring barn och ungdomar är viktiga. Vi måste ta vårt
ansvar och se till att båda parter fattar att sex sker när
båda vill, och helt utan tvång. Och att man inte ska behöva
filma sig själv när man slåss och skriker samtidigt som
man skriker nej, för att budskapet ska gå in. Prata med
era barn. Oavsett om du är förälder, lärare, tränare eller
en vuxen i närheten. Prata!
När jag var 14 ville jag hålla hand och gå på bio. Det var
1989. Jag tror att det egentligen inte är så stor skillnad på
vad 14-åringar vill 2013.
Pernilla Alm

stadiet vid Sofiebergsskolan?

Sofiebergsskolan kan komma att omvandlas till en två-parallellig F-3 skola.
Skola Vid det kommande mötet
med barn- och utbildningsnämnden ska de styrande politikerna
behandla ett förslag om att
avveckla mellanstadiet på Sofiebergsskolan. Förslaget kommer
enligt vad Tyresö Nyheter erfar
som en stor överraskning för
barn och föräldrar.

Hittills har barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki
Svensson (M) hävdat att Sofiebergsskolan ska ha undervisning
från förskoleklass till årskurs sex.
Nu verkar dock nämndens ledning ha ändrat sig. Till nämnden
finns ett förslag att Sofiebergsskolan omvandlas till en två-parallellig F-3 skola.
Rektorn vid Trollbäckens sko-

lor Erika Köster ser fördelar med
förslaget:
– Det är ett jättetryck på skolorna och fler barn än någonsin
tidigare behöver plats. Dessutom
får vi ett lärarkollegium som får
större glädje av varandras kunskaper vilket är svårare med enparallellig skola. Att få fler elever
till de här två skolorna är också
ekonomiskt fördelaktigt.
Samtidigt föreslås att skolans
årskurs fyra till sex istället flyttas till en annan skola redan från
hösten 2014. Vilken skola det blir
är i dagsläget mer oklart. Tyresö
Nyheter har träffat rektor Björn
Åkerblom som hävdar att Kumla
skola för närvarande inte är involverad i de förändringar som planeras i Trollbäcken. Detta trots

foto: Gunnar Frisell

att Kumla skola i nämndens förslag pekas ut som mottagare av
Sofiebergs elever.
Tyresö Nyheter har pratat med
flera föräldrar till barn vid skolan
och enligt dem har ännu ingen
information presenterats för föräldrarna. Om förslaget får stöd
från föräldragruppen låter mer
tveksamt. Flera föräldrar framhåller tvärtom fördelarna med
den lilla, småskaliga skolan och
tryggheten som följer av den. Nu
kanske barnen får byta skola flera
gånger samtidigt som Sofieberg
ändå behöver byggas till för att
klara två paralleller.
Tyresö Nyheter kommer återkomma med fler rapporter om
Sofiebergskolans framtid.
ooo

Förskolor ska rensasfrån gifter
Miljö Förskolorna i kommunen
ska i samarbete med Naturskyddsföreningen inventera vilka
gifter som finns och används i
barnens inomhusmiljö.

Projektet pågår i ett flertal kommuner i landet, och syftet är att
kunna använda kunskapsbasen
för att välja de bästa alternativen
vid inköp till förskolorna.
Initiativet välkomnas av Socialdemokraterna som tidigare lagt
en motion om giftfria förskolor.
– Det är jättebra att även Tyresö ansluter sig till projektet, säger
Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

Men socialdemokraterna vill gå
längre och involvera även fastighetsenheten och andra kommunala förvaltningar.
– Förskolorna kan själva besluta om att byta ut exempelvis plasttallrikar mot porslin. Men de kan
inte påverka vilket golvmaterial
som läggs in när lokaler byggs.
En undersökning från Stockholms universitet visar att miljöer där barn vistas mycket, som
förskolan, har högre halter av till
exempel vissa hormonstörande
kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att
många förskolor har en miljö med

Anita Mattsson (S).
Foto: Gunnar Frisell

många saker som kan avge farliga
kemikalier till omgivningen.
ooo

Välkommen att bli

rna
e
t
a
r
k
o
m
e
d
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ia
c
medlem i So
resö!
i Ty

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.
Socialdemokraterna i Tyresö
Läs mer på www.sap.se/tyreso
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Nya Tyresö centrum Ny detaljplan för Nyfors
Påverkan Forellskolan står och
förfaller och det brådskar med
att bygga ett nytt centrum. Nu
sätter kommunen igång arbetet
med att skapa en ny stadsdel.

Den 8 december samlas byggföretag och kommunen för att gemensamt arbeta fram ett utkast till det
som kan bli ett nytt centrum för
kommunen. Målet är att området
ska kunna rymma närmare 1 000
nya bostäder och ge plats för
offentliga möten.
Sedan träffpunkten (det vill
säga torget) i Tyresö centrum
omvandlats från mötesplats till
en handelsyta och centrum blivit
alltmer ett kommersiell yta har
det blivit uppenbart att kommunen behöver platser för möten,
kultur och föreningsliv. Med den
nya planen hoppas kommunen
kunna skapa ett sådant utanför
Tyresö centrum i den nya stadsdelen. Det är en utgångspunkt
för själva planarbetet att området
ska vara levande under dygnets
alla timmar och att det ska finnas
mötesplatser.
Den mest centrala delen i detta
är Kulturhuset som kan bli verklighet vid Nya Tyresö torg (mellan
Tyresö centrum och Forellskolan). Ett sådant har diskuterats
under längre tid och i kommunfullmäktige har exempelvis Alfonso Morales (S) krävt ett sådant.
Även torgen och parker ska
bidra till en offentlig plats för
möten. Nya Tyresö torg ska få nya

ytskikt och möbler. Belysning och
växter ska ses över. Halvvägs ner
till Tyresövallen anläggs en park
med vattendammar och vattenväxter och nere vid vallen blir det
ett nytt torg – Norra torget. Detta
torg ska dels rymma en aktivitetsyta för lek och rörelse, dels ska
torget rymma tallar, hällar och en
sittrappa i västläge.
Men även bostadshusen ska
genom att i bottenplan rymma
affärslokaler bidra till ett folkliv.
De tusen nya bostäderna ska
rymma både bostads- och hyresrätter. Hur fördelningen kommer
se ut är mer oklart och traditionellt har det blivit mest bostadsrätter i så centrala lägen eftersom
de ger kommunen större intäkter.
Området ska präglas av höga
miljöambitioner och därför
använda sig av fjärrvärme. Dock
kan man fundera på hur framtidssäkrat området blir. Området
föreslås inte få kommunalt fiber.
En möjlighet som ska prövas är
om ett nytt gymnasium kan placeras i anslutning till det nya kulturhuset. Det skulle i så fall innebära
att tidigare planer på att bygga
gymnasiet bortemot Masten faller. Detta är dock fortfarande en
öppen fråga.

Ännu chans att tycka till
Vill du tycka till om ditt nya centrum så har du fortfarande chans
att tycka till och påverka hos
Tyresö kommun.
oo o

Välkommen till

Plan Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att ställa
ut detaljplanen för Nyfors på
granskning. Det är en rejält
omarbetad version mot den som
ställdes ut för samråd. Planen
har engagerat, och rekordmånga
tyresöbor har lämnat synpunkter.

Syftet med den nya planen är
att möjliggöra för permanentboende i det som idag är ett sommarstugeområde. Det ska dras
in kommunalt vatten och avlopp
och vägen ska förbättras. I det
ursprungliga förslaget som presenterades skulle vägen breddas
och förses med trottoar, och nya
parkeringsplatser skulle anläggas
på tomten nedanför Hällberga.

Nya parkeringsplatser
I det nya förslaget lägger man
istället några nya parkeringsplatser vid rondellen ovanför området där bussarna vänder, och låter
vägen se ut ungefär som idag.
Befintliga parkeringsplatser blir
kvar i ungefär samma antal.
– Jag är mycket nöjd med det,
säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd. Vi vill absolut inte att
trafiken längs Nyforsvägen ska
öka. Det skulle också kräva inlösen av mark från tomtägarna och
bli betydligt dyrare att bygga.
Historisk plats
Några styckningar av fastigheter
ändras också. Sörmlandsledens
dragning från Alby till Nyforsvä-

– Vi är glada för att så många av våra synpunkter har tagits tillvara, säger
Anita Mattsson (S).
foto: Gunnar Frisell

gen blir kvar, och det blir ingen
styckning av tomten precis ovanför forsen. Många tyresöbor har
oroat sig för att det skulle byggas
en ny villa där, och därmed att
känslan av att befinna sig i orörd
natur på en historisk plats skulle
försvinna.
– Den nya fastighetsägaren
till disponentbostaden vill inte
stycka av tomten helt enkelt,
säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).
Storleken på husen kommer
också att begränsas både till yta
och höjd jämfört med i andra
kommundelar som får nya detaljplaner. Ingen byggnation eller

Dagsver
ö
att setervin n
däcke

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

AuktoriserAd
Mitsubishi-verkstAd

trädfällning kommer att tillåtas
på området nere vid sjön.
– Det här är ett speciellt område som gränsar till Tyresta naturreservat, Wättingeströmmen och
Tyresö-Flaten. Vi är glada för att
så många av våra synpunkter har
tagits tillvara, för att kunna både
modernisera och ta hänsyn till det
speciella området, säger Anita
Mattsson.

Väntas säga ja
Även kommunfullmäktige som
sammanträder den 12 december
väntas säga ja till att ställa ut förslaget på granskning.
ooo

• Däck
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transport
bilar
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Magdalena i Tyresö

Politik Kanske är det Sveriges
nästa finansminister som besökte Tyresö?

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk politiska
talesperson gästade Tyresö under
rubriken; Hur bygger vi ett ekonomiskt stabilt Sverige? Hon berättade om hur hon och (S) vill bygga
Sverige ekonomiskt starkt med
en rättvis fördelning av välfärden.
Budskapet var solklart. Välfärden
sätts före nya skattesänkningar.
Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta

av så som skola, sjukvård, vägar,
sjukförsäkring, polis och mycket
annat. Skatter kan bara sänkas i
den takt ekonomin tillåter.
Hon möttes av frågor om vad
hon vill göra för den långtidsarbetslösa, hur man ska klara framtidens bostadsbyggande och om
(S) tänker avskaffa den orättvisa
högre skatten för alla pensionärer. Med stor säkerhet och tydlighet kunde Magdalena Andersson
lotsa mötet genom de svåra frågorna. Här har Anders Borg fått
en motståndare att respektera.

Finskt äldre
boende i Tyresö?
Språk I Tyresö bor det relativt många äldre finländare. Det är vanligt att äldre tappar sitt andra
språk, och behöver kommunicera på sitt modersmål. Socialdemokraterna vill därför starta ett äldreboende för finskspråkiga.

Tyresö var en populär kommun när många finländare
flyttade hit i slutet av 50-talet och början av 60-talet
som arbetskraftsinvandrare.
– Idag uppskattas att cirka 5 000 tyresöbor har
rötter i Finland, säger Taimi Björklund, ordförande i
Finska föreningen
Det är ett välkänt faktum att många äldre tappar
man sitt andra språk, och det förekommer ofta att
personer på äldreboenden inte har någon att kommunicera med. I dagsläget finns ett fiskspråkigt
äldreboende i Stockholm stad, men för att tyresöbor ska kunna få plats där krävs både att det finns
plats där, och att Tyresö kommun vill betala. Vilket i
praktiken är ovanligt. Socialdemokraterna driver nu
frågan om finspråkigt äldreboende i Tyresö. Det har
tidigare diskuterats i kommunen, men då fanns inte
tillräckligt underlag för en finskspråkig avdelning.
– Jag ser inte det problemet, säger Anita Mattsson
(S) oppositionsråd. Den finskspråkiga personalen
talar ju svenska också, så givetvis kan även svenska
äldre bo på en tvåspråkig avdelning.
Även andra språk kan komma i fråga framöver.
Det bor exempelvis många spansktalande latinamerikaner i Tyresö.
– Vi måste givetvis följa den utvecklingen också,
säger Anita Mattsson. Personalen inom äldreomsorgen har stor språkkompetens, så vi borde kunna
erbjuda äldreomsorg på en mängd språk.

Vad önskar du dig
i julklapp och vad
vill du helst ge?

foto: Kaijsa Keusch

Anita Mattsson och Magdalena Andersson.

ooo
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foto: Gunnar Frisell

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

Hjördis Lind och
Briet Gudjonsdottir, Öringe
– Jag önskar mig en surfplatta. Till
barnen vill jag ge en sparkcykel.

Axel Reschotsky, Öringe
– Jag önskar mig lugn och ro.
Barnbarnet får bestämma vad
hon själv vill ha.

Joors är reklamfinansierat mobilt
bredband helt utan månadsavgifter
och bindningstid.
*Erbjudandet gäller så länge lagret räcker,
dock längst till 31 december 2013. Fyll i
koden lo5gt67w på vår webbsida för att
ta del av erbjudandet.

Rosa Brännvall, Bollmora
– Bästa presenten är att fira jul
ordentligt med familjen. Jag vill
ge bort kärlek!

ooo

här börjar det
ssu.se

www.joors.com

Kickan Norin, Bollmora
– En TV-bänk önskar jag mig i julklapp. Jag tänker ge bort pengar
så att de kan köpa vad de vill.

set
plats från kommunhu
Jag fly ttar min arbets
um
ntr
” i Tyresö ce
till ”Italian Coffe Shop

Stör mig!
Foto: Gunnar Frisell

– varje onsdag mellan

klockan 13 –16

Kom och prata med mig
om de frågor som du
tycker är viktiga.
Anita Mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

 Uterum
 Snickeriservice

Socialdemokraterna i Tyresö
Läs mer på www.sap.se/tyreso

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

Johan Norin, Fårdala
– Jag är för gammal för att önska
mig saker. Jag funderar just nu
på vad jag ska ge i julklapp till
alla anställda, men jag har inte
riktigt bestämt mig än.
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Tyresö julma
Första adventhelgen var det som vanligt julmarknad vid
Prinsvillan. Kylan fanns men snön lyste med sin frånvaro
till skillnad mot förra året då den fanns i överflöd.
Marknadsstånden var fyllda av alla de saker man förknippar med julmarknad. Glada miner fanns i överflöd och
ingen behövde gå hungrig därifrån. Stämningen bland alla
närvarande fick änglarna att stämma upp i en hyllningssång som den som lyssnade noga hörde!

Vintertider
hos

Mekonomen
Hylsset
72 delar 1/2

799:-

Ord. pris 1.399:-

Lia Stoica kom från Rumänien för
3 år sedan. I sitt stånd sålde hon
kuddar och figurer hon sytt till förmån för barn i sitt gamla hemland.
Hon var en mycket glad förstgångsdeltagare.

399:-

Mainy Wahlström sålde handmålade porslinsfigurer. ”Det är alltid lika
härligt att delta i julmarknaden!”

Castrol Magnatec
5W-40 4 liter
Ord. pris från: 689:-

Takbox

3.999:-

Thule Pacific 700 Antracit
Ord. pris 5.499:5.499:-

Lena Mannerby med dotterdottern Lilja tittade på handmålade porslinsfigurer som Mainy Wahlström sålde. Kompisarna tomten och snögubben
ville Lilja gärna ha.

Christina Lindquist besöker julmarknaden för första gången och
tycker att det är härligt med en
traditionell julmarknad! ”Jag vill
inte åka till stan för att gå på julmarknad!”

Mekonomen Tyresö Öppet:
Industrivägen 8
Vardagar 8.00 - 18.00
Tel: 08-798 80 00
Lördagar 10.00-14.00

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen

08-29 2029

TYRESÖ

Trolldäck

Vendelsövägen 41

08-742 2900

HANINGE

Vega Däck

Vegavägen 4

08-81 9400

ÅRSTA

Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5

08-915030
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Julmarknadsfoto:
Gunnar Frisell

Kirre Forslund
från Öringe lät
sig väl smaka!
En härlig strömmingsmacka sitter
alltid bra.

Mandelmassefigurer från Tyresö till jul är aldrig fel.

Lyssna på en stenkaka, drick lite glögg eller varm choklad och ta en pepparkaka. Då befinner du dig mitt i julstämningen säger Bengt Lundin och
Ulla Hammarsten. Rutinerade och ståndsmässiga.

Åke Cyrus &
K G Kristoffersson
”Livets goda”

NY TT
ALBUM
OCH
KONSER
T

FOTOGRAFISKA STILLEBEN
30 november – 1 januari 2014

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

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

BISTRO & SALONGER

9 DEC 19:00 FORELLEN
biljetter: www.platsbokning.se

e
TILIA

ReCORDS
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Policy för
anhörigstöd
Socialt På socialnämndens
sammanträde den 26 november
antog nämnden en anhörigpolicy.
Redan i juli 2009 ändrades Social
tjänstlagen beträffande stöd till
personer som vårdar eller stödjer
en närstående, det vill säga stöd
till anhörig. I den tidigare texten
stod det att socialnämnden bör
erbjuda stöd, men sedan juli 2009
står det att socialnämnden ska
erbjuda stöd till närstående som
vårdar en anhörig. Stödet gäller
inte bara närstående till äldre
utan också närstående till personer med funktionsnedsättning
och personer med missbruksproblematik eller beroendeproblematik. Stödet kan bestå i samtalsgrupper, rådgivning med mera.
ooo

Brandsäkerhet
Trygghet Glöm inte att släcka
ljusen när du går ifrån dem!
ooo

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

”Dags att prova något nytt”
Kandidat Nästa år går vi
svenskar till val. Då kan Tyresö
få en ny röst i Sveriges riksdag.
Möt Mathias Tegnér, 34 år från
Öringe, som står på 13e plats på
Socialdemokraternas valsedel
till Sveriges Riksdag.

Till skillnad från många andra
som tagit steget in i politiken
så var det inte ilska och frustration som gjorde att Mathias gick
med i SSU, socialdemokraternas
ungdomsförbund, när han gick i
högstadiet på Forellskolan. Nej,
tvärtom tyckte han att mycket
fungerade bra i Sverige och ville
snarare vara med och se till att det
blev ännu bättre. Några år senare,
när han pluggade i Glasgow, fick
han se annan verklighet.
– I vissa stadsdelar hade husen
plåt istället för glas för fönstren.
Thatchers konservativa politik
hade satt sina spår och lett till ett

ojämlikt samhälle, menar Mathias.
Det blev så oerhört tydligt hur politiken kan göra skillnad och styra
utvecklingen i en viss riktning. Det
blev till en ny drivkraft för mig.
Numera jobbar Mathias med
ekonomi på H&M, efter att tidigare ha jobbat bland annat på ett
härbärge i Tyresö, som reseledare
och croupier. Politiken har hela
tiden varit ett stort intresse. Han
har varit ledamot i kultur- och
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, men det har varit uppdrag på
fritiden.
– Om jag blir invald i riksdagen
så är det första gången som jag
får möjlighet att arbeta med politik på heltid, berättar Mathias. Då
tror jag det är fördel att jag har
med mig många olika perspektiv
genom de jobb jag haft.
Mathias är uppvuxen i Tyresö
och bor numera i Öringe. Han har

Vilka kommer företräda tyresöborna efter valet?
Representation Just nu pågår
nomineringar i de politiska partierna i Tyresö och i Stockholms
län. Vilka kommer få förnyat
förtroende och vilka kommer få
gå? Tyresö Nyheter har kikat in i
partiernas värld.

Mathias Tegnér (S) är en person
som har stor chans att komma in
i riksdagen efter valet. Kanske är
han den tyresöbo som har störst
chans. I övriga partier verkar det
vara svårare för våra kandidater
från Tyresö.

En riksdagsledamot i dag
I dagsläget har Tyresö en lokal
riksdagsledamot, folkpartisten
Anna Steele. Hon kan dock få
svårt att behålla sin plats. Folkpartiet har haft ett provval som

låg till grund för riksdagslistan.
Detta val har mest uppmärksammats för att partiledaren Jan
Björklund kom på 5 plats – men
även Anna Steele halkade i detta
val ner till plats 14. När listan
sedan skulle fastställas kom hon
på 15 plats. Eftersom Folkpartiet
idag har sex riksdagsmandat är
det troligt att Folkpartiet blir utan
riksdagsplats från Tyresö.

Svårt för moderaterna
Det andra stora partiet på den borgerliga sidan, Moderaterna, kan
också få svårigheter att få en lokal
riksdagsledamot. De tar sin lista
först i januari – men resultatet i
provvalet är inte hoppfullt. Såväl
socialnämndens ordförande,
Andreas Jonsson och barn- och
utbildningsnämndens ordförande

Anki Svensson har visat intresse
av att byta sina nuvarande uppdrag mot riksdagsuppdraget.
Provvalet ger dock inte anledning
till glädje. Anki Svensson kom på
plats 43 och Andreas Jonsson på
plats 45. Eftersom Moderaterna
idag har 15 mandat lär avståndet
vara långt till riksdagen.

Alla inte klara
Kristdemokraterna och Centerns
listor är inte offentliggjorda i sin
helhet – men på topp 5 finns inga
tyresöbor vilket med partiernas
begränsade stöd innebär att Tyresö även där blir utan representation.
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ännu
inte fastställt sina listor.
ooo

Höghus i centrala Tyresö

Mathias Tegnér dömer ut dagens kommunledning.

foto: Gunnar Frisell

dock bott i hyresrätt i både Lindalen och Farmarstigen.
– Rätten till bostad är nog, vid
sidan av att få ner arbetslösheten,
den fråga som jag brinner mest
för. Att ungdomar ska tvingas till
ofrivilligt kvarboende hemma hos
sina föräldrar långt in i sitt vuxenliv är inte acceptabelt. Bristen på
bostäder är dessutom i mångt och
mycket en storstadsfråga. Därför
är det extra viktigt att vi ha representanter från Stockholmsregionen i riksdagen som kan driva på
så att vi får en förändring.
Hur tror då Mathias att det
kommer att gå i valet?
– Många som jag pratar med
verkar missnöjda med de borgerligas politik. Moderaterna pratar
om arbetslösheten, men i verkligheten är den högre nu än när de
kom till makten, påpekar Mathias. Det verkar som om många
tycker att det är dags att prova
något nytt. Personligen hoppas
jag såklart både på en ny regering
och en ny kommunledning. Det

ooo

Mathias Tegnér
Ålder: 34 år
Bor: Lägenhet i Öringe
Familj: Danskfödda frun Maria
och katten Yasha. Mor, Far &
Bror.
Fritidsintressen: kommunpolitik, hockeydomare, historia och
spanska viner
Arbete: Ekonom på H&M
Ville bli när jag var liten:
Hockeyproffs
Favorit på julbordet: Vegetarisk
julskinka
Ser helst på TV: La liga
(spansk fotboll)
Bästa bok: Alla böcker i Hamilton-serien av Jan Guillou
Bästa film: ”Nyckeln till frihet”
Om jag får en stund över: Då
pluggar jag spanska

t ror jag Sverige och Tyresö skulle
må bra av!

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar
Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge
Bandhagen

Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85

www.bargarbo.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap
Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Annonsera!
Är du hantverkare?
Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu
Skogsängsvägen
Skogsängsvägen52,
52,Tyresö
Tyresö •• www.tyresobilverkstad.se
www.tyresobilverkstad.se

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.
Foto: Gunnar Frisell

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058 eller 070-75 35 990
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Tyresö runt

Gymnasiemässan
2013
Skola Gymnasiemässan är det
tillfälle då alla niondeklassare
och många andra tar chansen att
kolla in utbudet av gymnasier i
Stockholmsregionen. Årets gymnasiemässa var precis som under
tidigare år, en av årets stora
mässor med många gymnasier
på plats och väldigt välbesökt av
eleverna.

Förra året satsade Tyresö gymnasium på en ny profil, genom
att lyfta fram kriminalvetenskap
inom både samhällsprogrammet
och naturvetarprogrammet, en
satsning som onekligen stack ut.
I år hade gymnasiet inte lyft
fram någon speciell profil, utan
marknadsförde sig på ett bredare
sätt med sina program inom både
den högskoleförberedande och
den yrkesförberedande delen.

Två montrar på mässan
Det har varit ett jämnt och bra
intresse för vårt gymnasium, konstaterar Eva Svensson, biträdande rektor på Tyresö gymnasium
och själv på plats i gymnasiets
montrar. I år hade Tyresö nämligen satsat på två separata montrar, placerade mitt emot varandra
och med möjlighet att tydligt se
de olika utbildningarna som gymnasiet kunde erbjuda.
Minisalong på plats
I montern för de yrkesförberedande programmen fanns bland
annat frisörprogrammet med
en minisalong, där alla kunde se
hur en del av frisörutbildningens
praktiska del ser ut.
– Det har varit ett stort intresse
för vårt program, konstaterar
Susanna Päivärinta Dafgård,
ansvarig för frisörprogrammet
på Tyresö gymnasium. Vi är ett av
få frisörprogram i södra delen av
Stockholms län och därför också
intressant för alla dem som vill
hitta frisörutbildningen i den här
delen av regionen.
Mer information och katalog
Efter gymnasiemässan följdes informationen upp genom
öppet hus på gymnasiet den 27
november. Nästa tillfälle för alla
intresserade blir vid en speciell
informationskväll på gymnasiet,
onsdagen den 5 februari 2014, tio
dagar innan ansökan för gymnasievalet 2014 ska lämnas in.
Den som vill ha riktigt mycket
information om Tyresö gymnasium kan också gå till gymnasiets
hemsida men länk till gymnasiets
katalog för 2014.
ooo

Tyresö gymnasiums mässmonter.
Foto: Gunnar Frisell

Nätvandra med barnen
Diskussion Vi är många som
slåss om uppmärksamheten
från våra barn när de sitter med
spel eller chattar med kompisar
på nätet via olika program. Hur
mycket ska vi som föräldrar
lägga oss i vad våra barn gör på
nätet?

Temat för årets sista torsdag i
Trollbäcken var ”Barn, Internet
och jakten på likes”. Föresläste
gjorde författaren och läraren
Pernilla Alm om hur skolan kan
arbeta med värderingar och aktuella frågor samt Mathilda Ahlberg
som berättade livsresa fram till
idag.
Pernilla visade konkreta exempel från tidningar och hemsidor
där hon som lärare arbetar med
undervisning innehållande värderingsövningar utifrån dagsaktuella händelser. Hon menar att
”det är oerhört viktigt att lärare
och föräldrar har nolltolerans

mot kränkningar. Att vi pratar
med barn och unga om hur saker
uppfattas i skrift på internet och
hur stor spridning saker kan få på
nätet. Nätvandra med dina barn
och visa hur man exempelvis kan
anmäla kränkningar och hot till
en sidas moderator. Precis som
du kan fråga hur skoldagen varit,
kan du som förälder också fråga
hur nätet varit idag.”
För Mathilda Ahlberg blev nätet
en räddning efter år av mobbing
och självdestruktivt beteende.
Från att ha varit mobbad för sin
övervikt hittade hon en egen lösning på problemet, att sluta äta.
Och det fungerade tyvärr. Glåporden slutade hagla och hon grät
inte längre varje dag. Men problematiken tog en annan inriktning
och hon berättar att hon än idag
inte är helt frisk. Sista året på
gymnasiet startade hon sitt egna
företag som fotograf. Vid sidan av
detta jobbar hon med ett projekt

som hon kallar för ”unik”, där hon
med hjälp av fotografier arbetar
med värderingar och självkänsla
hos unga.
Mathildas resa har varit tuff
men hon är en sann inspiratör
och säger att ”-idag kan jag se
tillbaka och inte vara arg, ledsen
eller bitter på det som hänt, jag
ser mobbingen som en resa mot
var jag befinner mig idag. Idag lägger jag energi på mitt företag och
att hjälpa unga med självkänsla.
Men jag hade önskat att fler vuxna
reagerat och jag vill jobba för att
ingen, inte ens de som mobbade
mig, råkar ut för det jag gjort när
jag var yngre.”
Kvällens tema berörde många
och vittnar om hur viktigt det
är att vuxna är närvarande, ställer frågor och regerar. Till våren
är torsdag i Trollbäcken tillbaka
med nya spännande teman och
inspirationskvällar.

En bok om
Brevikshalvön
Litteratur Två av författarna
till den nya boken ”Brevikshalvön
– i skuggan av en markis” intervjuas av Åke Sandin på Tyresöradion.
De är Göran Fermbäck och Åke
Dahlström, som berättar om Breviks historia, dess ”dominerande
släkter” och kända personligheter
som bott på halvön men också om
vackra hus, torpen, flera tidigare
butiker och gamla pojkstreck.
Programmet hörs den 8–29
december på 91,4 MHz.
ooo

Tyreso.se på
”tio i topp-lista”
Webb Sveriges kommuner och
landsting (SKL) fortsätter att följa
upp hur bra rikets 290 kommunala
webbplatser är ur ett brukarperspektiv. Utvecklingen av tyreso.se
har fortsatt, årets 91 procent ger
en delad åttondeplats.

ooo

ooo

Bättre tillgång till
handlingar
Demokrati En ny, förbättrad
version av webbplatsen Insyn
med Tyresö kommuns ärendelistor, handlingar och protokoll har
lanserats. Nu går det även att hitta
andra kommuners sammanträdeshandlingar på Insyn.
Intressanta diskussioner.

foto: Gunnar Frisell

Pernilla Alm.

Tack alla kunder
God Jul & Gott
Nytt År

Mathilda Ahlberg.

Alléplans Pizzeria
Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab/kyckling med ris, bröd
och pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppet: Må–lö 11–22. Sö 12–22

Tel: 08-712 08 58
Fax: 08-742 07 64
Vendelsövägen 47
(vid Alléplan Trollbäcken)

Lunch 10–15 inkl. stor salladsbuffé 73:-

Kvällserbjudande: Förrätt: skagen, varmrätt: filé mignon b/w eller plankstek m biff 149:-

Boka jul- och nyårsmaten hos oss

ooo

Pizzor
Glutenfria pizzor
Hamburgare
Kebab • Falafel
Pasta • Kycklingrulle
Fläsknoisette
Nachotallrik
Varmt välkomna! Vintervägen 10, tel. 798 20 77
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Tyresö Konstrunda blev en succé:

Salla Vartiainen vill skapa
en levande konstscen
– Visst anar man att det finns mycket att göra i Tyresös
konstliv, men att responsen skulle bli så stor hade jag
inte väntat mig. Konstrundan blev verkligen en succé!
Spontant skulle jag säga att det verkar vara en bra idé att
göra Konstrundan till en årligt återkommande händelse i
Tyresö, säger en märkbart nöjd Salla Vartiainen, en av de
16 konstnärer som öppnade sina ateljéer för tyresöborna.
Allt sedan Salla i tioårs åldern
målade sin första oljemålning
på sommaren 1990, har hon på
ett eller annat sätt skapat bilder.
Hennes konstverk är uttrycksfulla och färgstarka och hon har ett
genuint eget uttryck. Genom åren
har Salla gjort ett tjugotal utställningar runt om i landet, mestadels
i Stockholm och Tyresö men även
i Skåne. För två år sedan ställde
hon ut på Trollbäckens bibliotek
och idag räknar hon den utställningen till en av de viktigaste.
– Utställningen på Trollbäckens bibliotek var viktig, för det
var då jag för första gången träffade andra konstnärer från Tyresö.

Många idéer
Salla har många idéer på hur
konstlivet i Tyresö ska kunna
utvecklas. En av dem är ”Konstplanket”. Idén till konstplanket är
hämtad från Huddinge kommun
där både amatörer och yrkesverksamma konstnärer visar sin konst
under evenemanget ”1 000 meter
konst”. Huddinge kommun har
arrangerat evenemanget sedan

1998 och det har utvecklats till en
årligen återkommande folkfest.
– Jag gick på julsalongen och
upptäckte att det var jättemånga
som lämnat in sina verk där. Så
fick jag reda på att det var över ett
års kö för att få ställa ut på biblioteket i Trollbäcken. Då tänkte jag
att något liknande vore på sin plats
även här. Jag kontaktade kommunen med idén och erbjöd att själv
städa upp efter evenemanget gratis, men de nappade inte. Sen dess
har det legat i malpåse. Nu har vi
ju fått igång Konstrundan som är
på samma tema, fast lite snävare,
så det går åt rätt håll.

Konstvandringar
En annan idé Salla har är att
arrangera konstvandringar i Tyresö. En inventering av offentlig
konst i Tyresö behövs och skulle
kunna leda till konstvandringar
runt om i kommunen anser hon.
Många konstutövare
Salla Vartiainen är också kritisk
till att styrande politiker i kommunen inte satsar på konst för vuxna.

Salla Vartiainen vill se fler utställningsmöjligheter för Tyresös konstnärer. Konstplanket är en idé. Foto: Kaijsa Keusch

– Tyresö har jättemånga konstutövare på alla nivåer och väldigt
många konstintresserade invånare. Julsalongen som är öppen för
kreativa människor på alla nivåer
drar en hel del besökare och har
väldigt många utställare. Den nya
Konstrundan blev en succé med
cirka 3 000 besökare. Det visar på
att det finns ett sug efter det här
i kommunen. De lokala konstnärerna har ingen möjlighet att uppfylla efterfrågan eftersom det inte

finns tillräckligt med utställningsmöjligheter i kommunen. Att inte
vilja satsa på konst för vuxna för
att man nöjer sig med att komplettera utbudet i Stockholm, visar på
att man inte har den kunskap om
hur viktigt det är att baka in kreativiteten i själva samhällskärnan.
Om man jobbar så, blir kulturlivet
fattigt i Tyresö, menar hon och
fortsätter:
– Ett kreativt samhälle är ett
välmående samhälle och ett väl-

mående samhälle främjar tillväxt
på all plan. Om vi bara räknar värden som ger omedelbar avkastning kommer vi att på sikt gräva
vår egen grav.
– Jag tror att det är väldigt nyttigt för kommunens utveckling att
ha en levande konstscen.
Med Salla Vartiainens kreativa
energi lär vi få höra mer om henne
och alla hennes tänkbara konstprojekt i framtiden.
ooo

Manar till eftertanke

Åke Cyrus bland några av bilderna från utställningen.

Foto: Gunnar Frisell

Foto ”Livets goda” är titeln på
en utställning som nu kan beskådas på Tyresö Slott.

fat och fotograferat verklighetens
James Bond, som var förebild för
Ian Flemmings romanfigur.

Det är den kända fotografen och
tyresöbon Åke Cyrus som fotograferat stilleben av bland annat
frukter och grönsaker.
– Det finns så mycket runt
omkring oss, som vi tar för givet.
Vi vill med denna utställning
stämma till eftertanke. Vrid på en
jordgubbe och den får ett helt nytt
perspektiv. Alla olika stilleben
blir en omedveten reaktion mot
dagens buller, säger Åke Cyrus.
Utställningen gör Åke Cyrus tillsammans med en annan berömd
fotograf KG Kristoffersson, som
tyvärr gått ur tiden. Men de två
delade ateljé och var kompanjoner under 43 år. Båda fotograferna har ett förflutet som frilansare,
både inom veckopress, reklam
och tillsammans med olika kända
nyhetsjournalister. Åke Cyrus har
också givit ut ett flertal egna böcker men också genom sina fotografier illustrerat flera andras.
– Jag har haft ett omväxlande
jobb, ofta på resande fot. Jag har
träffat kungar, tjuvar och presidenter. Jag har till och med träf-

Varit Tyresö trogen
Åke Cyrus är född och uppvuxen
i Tyresö. Han tillhörde den generation barn som gick sina första
skolår i den gamla skolan, där
numera Tyresö Bygdegård ligger. Han har varit Tyresö trogen
hela sitt liv och gillar närheten till
havet. Därför är det inte förvånande att gamla båtar och har länge
varit ett intresse.
– Jag ser den gamla båten som
ett konstverk. Jag känner glädje
och lycka över att kunna renovera
dem och så att de kan användas
på nytt igen.
Budskapet som de två fotograferna vill förmedla med sin
utställning känns högaktuellt. Nu
när vi alla stressar inför julen, så
kan det vara bra att stanna upp en
stund och fånga dagen. Utställningen ”Livets goda” kan ses på
Tyresö Slott och Bistro, Västra
flygeln, torsdag–söndag mellan
klockan 13.00–21.00. från den 30
november 2013 till och med den 1
januari 2014.
ooo

13

December 2013 

Sport/fritid

Säsongslut i toppklass
Fotboll Det blev en lysande
avslutning för Tyresö FFs damer
vad gäller säsongen 2013. TFF
körde i sin hemmamatch över
Fortuna Hjörring med 4–0 och är
med totalsiffrorna 6–1 nu klar för
kvartsfinal i Women’s Champions
League.

Här är ett förslag från båtklubben.
Foto: Gunnar Frisell

Marina I en tidigare notis om
båtklubben vid Tyresö Strand
kunde man få uppfattningen att
Tyresö Strands båtklubb inte deltar i utformningen av den framtida marinan. Det är inte sant och
beror på en olycklig formulering.

De nära 2 000 på läktarna kunde
glädjas åt en riktig toppmatch av
Tyresö, som utan tvekan levererade årets bästa spel och dessutom
fyra mål av högsta klass, alla i
första halvlek. Med bortavinsten
på 2–1 i bagaget behövde Tyresö
bara spela jämnt på hemmaplan
för att gå vidare i turneringen.

Fyra mål i första halvlek
Men det var aldrig tal om att hålla
igen, i stället blev det fyra mål i
första halvlek! Efter en kvart kom
första målet genom mittbacken
Whitney Engen och när domaren
blåste för pausvila hade även Kirsten van de Ven, Marta och Vero
Boquete levererat mål. Efter det
var matchen avgjord och andra
halvlek blev lite av en transportsträcka till slutsignalen.
Kvartsfinal i mars
Nu väntar kvartsfinal mot österrikiska mästarinnorna från SV med
först hemmamatch den 23 mars
och veckan därpå bortamatch i
Neulengbach, drygt 40 kilometer
väster om Wien.

Båtklubben är med

ooo

S i Tyresö
matchvärd

4–0 sitter och TFF är definitivt vidare till kvartsfinal i Women’s Champions League.

Foto: Gunnar Frisell

De övriga lagen som möts i
kvartsfinal är Wolfsburg mot Barcelona, Torres mot Potsdam och
Birmingham mot Arsenal.
Förhoppningsvis är det därefter dags för semifinal i april mot
Birmingham eller Arsenal. Finalen spelas sedan i Lissabon i maj.
Kan det vara så att vi ser Tyresö
FF uppställd på ena planhalvan i
den matchen?

Värd Socialdemokraterna i Tyresö stod som matchvärd i Tyresös
hemmamatch mot Fortuna och
partiets ordförande Stefan Löfven
fanns tillsammans med många
partivänner på plats bland publiken. Det är väl känt att Stefan har
ett gediget fotbollsintresse, dels
som aktiv spelare en gång i tiden
och numera som supporter på läktaren, både vad gäller fotboll och
framför allt hockey, där MoDo är
det givna favoritlaget.
S i Tyresö hade dessutom satt
upp ”Vi är här för att vinna”, på
den rullande rinkreklamen, vilket
Tyresö FF mer än väl levde upp
till hela kvällen!

ooo

Glada miner i publiken.

foto: Gunnar Frisell

Tyresöbo prisad för förebyggande arbete
Pris På nationella drogförebyggarkonferensen Förebygg.nu i Göteborg utsågs bland annat ”Årets förebyggare”. I år tillföll utmärkelsen
Slim Lidén från Trollbäcken.

Slim Lidén med sitt pris.
Foto: Gunnar Frisell

En jury valde först ut tre finalister
och dagarna före konferensen var
det en öppen SMS-omröstning.
Nomineringstexten för segraren
var:
”Slim Lidén, grundare av organisationen SMART. Han har gjort så
mycket för att Sveriges ungdomar
inte ska börja med vare sig tobak,
alkohol eller droger. Det han inte
har haft i reda pengar har han
ersatt med en obändig vilja samt
en genuin och osjälvisk omtanke
för våra ungdomar. Hans “knep”

Välkomna till
julgransplundring
Söndagen den 12 januari 2014, kl 15.00–16.30.
Kulturcentrum Kvarnhjulet, sal ”Nyfors”, i hus B,
Pluggvägen 6 B (i närheten av Tyresö centrum)
Ingela Carlsson är konferencier

har varit att tillsammans med
positiv förstärkning få barn i skolåldern att stå upp mot tobak, alkohol och narkotika, bland annat
genom att skriva ett kontrakt tillsammans med sina föräldrar. Idag
har fler än 30 000 ungdomar över
hela landet skrivit kontrakt.”
Lidén grundade Tyresö Team
Smart 1994. Senare bytte föreningen namn till Smart Ungdom
Tyresö, när en ungdomsstyrd ideell förening startades på riksnivå
vid ett möte i Trollbäcken. Smart

inte
Missa för allt i världen

detta!

Boka

den 1 februari 2014,
klockan 10 –13

Det blir dans kring julgranen,
lotterier, kaffe, saft och bullar.
Tomten är också välkommen!

Då är det dags för
Socialdemokraternas
internationella seminarium
i Kulturcafét, Kvarnhjulet.

Inträde 50 kronor för vuxen,
gratis för medföljande barn.

Programmet kommer att
utannonseras senare.

Foto: Gunnar Frisell

ooo

Brygglov

Ungdom blev för övrigt ”Årets
ideella förening” 2012.

Brygga Vid Hällberga har en
brygga uppförts utan strandskyddsdispens. Sedan dess har
ägaren sökt sådan dispens, och
har har nu fått det men för en
betydligt mindre brygga. Samtidigt fick ägaren också dispens för
en väg ner till bryggan. Ägaren
ska nu riva den existerande bryggan och kan bygga den nya enligt
villkoren i den givna dispensen.

ooo

ooo

Priset.

Foto: Gunnar Frisell
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Accessoarer

Way Out Tezz
Strandtorget 11, Tyresö Strand
www.wayouttezz.se

Ingen anmälan behöver göras!

Bollmora Socialdemokratiska
Förening och
Socialdemokraterna i Tyresö

Vi är här för att vinna!

Läs mer på www.sap.se/tyreso
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Kultur/nöje

pågång
det händer I Tyresö

Julsalong 2013
7 december till 10 januari. Invigning
lördag 7 december kl 12.00. Medverkande konstnärer är minst 16 år
och bosatta i Tyresö.
Plats: Tyresö konsthall, biblioteket i
Tyresö centrum
Arr: Tyresö kommun
Julmarknad vid Ahlstorp
Söndagen den 8 december, kl
11–14. Försäljning av hantverksprodukter, sylt, marmelad, korv, glögg
med mera. Kaffe i stugan.
Kl. 12.00 Sång av elever från Tyresö
musikklasser.
Plats: Ahlstorps båtsmanstorp, vid
Alby friluftsgård
Arr: Tyresö Hembygdsförening
Julkonsert med Tyresökören
– Quattro Stagioni
Söndagen den 8 december, kl
16–17. Tyresökören sjunger om alla
årstider. Förtäring finns att köpa en
halvtimme före konserten. Biljettpris
120 kronor (gratis under 15 år) säljes vid entrén. Dirigent: Francesco
Aqcuista.
Plats: Tyresö bygdegård, Kyrkv 7
Arr: Tyresökören
Julshow på is
Söndagen den 15 december, kl
12–14. Tyresö konståkningsklubb
bjuder in till tradionell julshow där ni
får se våra singel- och tävlingsåkare
och skridskoskola framföra årets
julshow, med team Disney och deras
alla vänner.
Biljettpris: 90 kr för vuxna, barn gratis. Alla bjuds på fika.
Plats: Tyresö ishall, Bollmoravallen
Arr: Tyresö konståkningsklubb

En ny bok om IKEA

Tyresös färgstarkaste damer!

Trollbäckenbon Stellan Björk
intervjuas av Åke Sandin om
sin senaste bok IKEA – PÅ VÄG
MOT FRAMTIDEN. Han berättar om Ikeas stora framgångar
i många länder, bland annat i
Ryssland och Kina men också om
den dynamiske 87-åringen Ingvar
Kamprads ledarstil och söner.
Även Björks tidigare bok om
dynastin Stenbecks succéer och
tragedier berörs.

De som såg Tyresö teaterförenings uppförande av revyn UnderLivet under hösten fick ta del av
Tyresös historia där två av Tyresös mest betydande damer figurerade; nämligen socialdemokraten
Birgitta Nådell och moderaten
Berit Assarsson. Båda två intervjuas under december i Radio
Tyresö.
I ett samtal med Inger Gemicioglu berättar Birgitta Nådell

om hur det var att vara det första
kvinnliga kommunalrådet i Tyresö
och hur det gick till när mycket av
det moderna Tyresö planerades.
Även Berit Assarsson berättar i
ett eget program om sin politiska
gärning, vad hon är mest nöjd med
och sin relation till andra politiker
och partier. Hon intervjuas av Leif
Bratt.
Programmet hörs fram till
den 15 december på 91,4 MHz

Programmet hörs till
den 15 december på 91,4 MHz

Mänsklig ”sköld” i Palestina
Lena Lönnqvist berättar om sitt
engagemang inom freds- och ickevåldsfrågor på ett TUFF-möte
som sänds i Tyresöradion. Hon
är så kallad ekumenisk följeslagare på Palestinska Västbanken.
Ekumenisk kommer av att det är
kyrkornas världsråd som lanserat
idén.
Men det krävs ingen tro för
att vara en följeslagare, utan det
är en människa som vill jobba
för mänskliga rättigheter och
agera mänsklig ”sköld” genom att

observera och därmed indirekt
kunna vittna om umbärandena
för utsatta människor – i detta fall
staten Israels agerande gentemot
palestinier på den ockuperade
Västbanken.
Följeslagaridén har tidigare
använts under apartheid-tiden i
Sydafrika. I programmet berättas
också om den israeliska fredsrörelsen som arbetar för att få ett
slut på ockupation och förtryck.
Programmet hörs till
den 22 december på 91,4 MHz

Luciatåg på Tyresö ridskola
Välkomna till Tyresö Ridskolas
traditionella luciafirande den 15
december! Kl 14.30–16.00 är det
julmarknad med ponnyridning. Kl
16.00–17.00 är det luciashow i
ridhuset, med uppvisningar, spex
och luciatåg. Entré till showen: 20 kr
för vuxna, 10 kr för barn/ungdomar
7–20 år, gratis för barn under 7 år.
Ponnyridningen kostar 20 kr. Varmt
välkomna till ett stämningsfullt och
roligt luciafirande i hästens tecken!
Plats: Tyresö ridskola, Fårdala gård,
Ridskolevägen 2
Arr: Tyresö ryttarförening

Proffsig radiomakare!
Sedan ett halvår har lyssnarna
på Tyresöradion fått ta del av
Radiogruppens mycket proffsiga
program som sänds på 91,4 MHz.
Radiogruppen är en liten redaktion för produktion av radioprogram där en av medarbetarna
heter Björn Malmberg.
– Jag har jobbat med radio
sedan jag var 15 år och fick min
första bandspelare, berättar Björn.
När jag jobbade på Sveriges
Radios dåvarande underhållningsavdelning gjorde jag bland
annat barn och ungdomsradio
och blev upplärd av Arne Weise
som då var producent.
Björn producerar numera sina
program i sin egen radiostudio

hemma på Gudöterassen där han
har ett fantastiskt arkiv med både
musik och egna inspelade intervjuer.
– Att göra radioprogram gör jag
för att det är så roligt. Det är min
hobby att spela in och redigera
radioprogram, säger han med ett
leende.
Björn har redan producerat
över 20 program för Tyresöradion som fortfarande kan höras
på www.tyresoradion.se eller via
Tyresöradions app. Under december sänds Björns intervjuer med
Lotta Ramel, trubaduren Ulf
Bagge, artisten Erik Linder och
Anita Jonsson som berättar om
vinterfåglar.

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
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!

Min pappa Povel
Lotta Ramel beskriver för Radiogruppens Björn Malmberg hur det
var att ha Povel Ramel som pappa.
– Som pappa var han en mycket
begåvad pappa, inkännande och
lyssnande, menar Lotta.
Hon berättar även i programmet om sin egen karriär som
skådespelare i skuggan – eller
kanske mer korrekt – i ljuset av

sin far, om sitt
idrottsintresse
och sitt stora
intresse för
djur.
Lotta sjunger tillsammans med
sin bror Mikael och väljer också
ut Povels bästa låt.
Programmet hörs till
den 15 december på 91,4 MHz

annons@tyresonyheter.nu

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

www.ncc.se
www.ncc.se

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Kultur/nöje

Julnötter 2013
1

Vad heter Socialdemokraternas kommunalråd i Tyresö?

1 Lars Ericson
X Marie Linder
2 Anita Mattsson

Centrum för LivsLångt
lärande, C3L, Tyresös vuxenskola är lokaliserat till en
byggnad som tidigare användes av ett av Sveriges storföretag. Vilket är företaget?
1 Alfa Laval
X Electrolux
2 Ericsson

2

1 Tyresö Bostäder
X Strabag
2 HSB

1 Sex stycken
X Sju stycken
2	Åtta stycken

1 Telegrafberget
X Klövberget
2 Vattentornsberget

1 Tyresöhälsan
X Carema
2 Tyresö Bostäder

1 På 1500-talet
X På 1600-talet
2 På 1700-talet

1 2 500 stycken
X 3 200 stycken
2 3 800 stycken

Tyresö gränsar till ett
antal andra kommuner,
till exempel Haninge i söder. Hur
många fler kommuner gränsar
Tyresö till?

8

Vilket av följande företag ägs
till sin helhet av Tyresö kommun?

I Tyresö finns det drygt
17 000 bostäder. Ungefär
hur många lägenheter finns i det
allmännyttiga Tyresö Bostäders
bestånd?

10

Vilket är Tyresös högsta
punkt?

4

11

Det var Gabriel Oxenstierna
som lät bygga Tyresö slott.
När blev det klart?

Hur många politiska partier
finns det i Tyresö kommunfullmäktige?

Vad heter företaget som
bygger skyskrapan i Tyresö
centrum??

Ingen lyckades skicka in rätt
svar. Bilden är tagen vid Albysjön. Närmare bestämt Alby Sjöväg mellan nr 12 och 14. Där har
Gimmersta en liten båtklubb.

9

7

3

Vinnare bildgåta nr 7

6

Vem ansvara för Bollmora
vårdcentral?

1 Kommunen
X Landstinget
2 Staten

Bildgåtan

12

Hur stor var Tyresös
befolkning i januari 2012?

1 Ca 31 000
X Ca 44 000
2 Ca 52 000

1 Tre stycken
X Fyra stycken
2 Fem stycken

Foto: Gunnar frisell

Kultur &
Idrottsgalan

Första pris är tre ”Glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”Julnötter 2013” och skicka din lösning senast den 4 februari 2014 till:
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

5

Tyresö har fyra vänorter
utomlands. Vilken har varit
vänort längst?

1 X 2

1	Borgå i Finland
X Cecis i Lettland
2 Savigny le Temple i Frankrike

1 X 2

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Förslag För fjärde året i rad
genomförs Kultur & Idrottsgalan
i Tyresö. Fredagen den 14 mars
2014 utses vinnarna i åtta olika
priskategorier. Men redan nu i
december kan tyresöborna själva föreslå pristagare, som gjort
något bra för sin förening eller
för Tyresö. En jury, som består av
politiker från kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Föreningsrådet nominerar och utser
sedan vinnarna.

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:

Vinnarna presenteras i nr 1, 2014.
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.
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Jättemöblerna hos Tom Tits i Södertälje
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BIBELDEL STUDIE
STANDARD- FÅGEL
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NATRIUM

1:a: Mimmi Aldén, Granängsringen.
2–5: Birgit Winroth, Bandhagen.
Stig Johansson, Stensötegången.
Barbro Hagman, Axel Wennergrens v.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
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VANDRANDE IS
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FISKAR,
KARPAR
VAPEN,
ALASKA

FIRAS SKILJER
ASIEN
MED
OCH
KOMMERS EUROPA

ÄR RIKT
PÅ AOCH DVITAMAN

ASYNJA
ÅTER
MED
CAPO

Grattis till vinnarna
i kryss nr 7, 2013
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MÅSTE GÖR MAN NATURLIG
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SEGEL

VISAR
HUMÖR

FÖRSTÄV
KELP ÄR
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BRÄNNANDE

ÄR EJ
RASRENA

KAN ANVÄNDA
KORT
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VARA
AV
FALTYP

UPPSKJUTEN,
SPOLAD
SKILJA

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
4 februari 2014 till:
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

ANORDNING FÖR
SPILLVATTEN

LUFTFÖRORENING

HAR LASTLUCKOR DET ÄR VIKTIGT
PÅ FARTYG FÖR FÖR SMINKÖS
ATT SLIPPA
SERIÖS
VATTENSKADOR MELODI KREDIT
ANGER
LÖNEAVDRAG

Kryss nr 8
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Rätta lösningen på kryss nr 7, 2013.
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TEL 08-712 51 60
FAX 08-742 62 80

•

Myggdalsvägen
30 • Tel
74210–14
10 19
Måndag–fredag 15–18,
lördag
Måndag–fredag
15 –18, lördag 10 –14
www.hildeshalsokost.se

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45
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Öppet
11–23,
a
s
Öppet: Må-to 10-22, fre-sö
Le50k10-23
Vintervägen 2 tel. 798 42

God Jul och
Gardiner
Golv –
Hildes
Hälsokost
Alltid
lågpris
– –
Hildes
Hälsokost
–
Alltid
lågpris
Möbler
Gott NyttGardiner
År
Myggdalsvägen
30 Tel 742–10 19
– Alltid lågpris

✸

✸

✸

Paket

önskar Andreas med personal
Möbler
Vintervägen
2, tel.
798 42
50 10–23 Solkraftsvägen
Öppet
må–to
11–23,
fre–sö
12 (Skrubba
ind.omr.)
TEL
08-712
51 60
Vendelsövägen
79, 135
53 Tyresö
• Telefon
08-712
279–20
00
Öppet:
Må-to
10-22,
fre-sö
10-23
Öppet:
mån–fre
8–21,
lör–sön
www.godissvampen.com
www.godissvampen.se
135 70 STOCKHOLM www.maklarringen.se FAX 08-742 62 80
Vintervägen
2
tel.
798
42
50
Vintervägen
2,
tel.
798
42
50
Marknadsgr.
25
Tyresö
C.
712
02
4560
Öppettider Mån-Tor 10-22 Fre-Sön 10-23
Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.)
TEL 08-712 51
www.godissvampen.com
www.godissvampen.se
135 70 STOCKHOLM
FAX 08-742 62 80
Gilla oss på
Facebook

– Alltid lågpris –

G OD J UL & GOT T NY TT ÅR
✸

Skicka/hämta

FÖR MER INFO:
WWW.FONTANA.SE
• TEL:
71 00
www.fontana.se
• tel 08-448
71 08-448
00

Golv

✸

✸

Betaltjänst

✸

Massor av
Godis &
Leksaker

TT ÅR
G OD J ULL & GOTT T NY THildes
HildesHälsokost
Hälsokost
✸

✸

✸

Vi gör
jättehärliga
julkorgar på
beställning

Golv
Gardiner
Möbler

✸

✸

✸

✸

✸

rks.com

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.)
135 70 STOCKHOLM

Hildes Hälsokost
Hildes
Hälsokost
Alltid
– –
––Myggdalsvägen
Alltidlågpris
lågpris
30 Tel 742 10 19

God
Jul
och
Gott
Nytt
År
Tandvårdsteamet
G OD J U & GO T NY T ÅR

Din
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ochoch
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Nya
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God
Jul ochvälkomna
Gott Nytt År
Dekaler
hälsas
Skyltar
Klistermärken
Dekaltryck
Adressetiketter
info@dezeta.se
Bildekor
Logotyper
Västangränd
16
Vintervägen
16 • Tel 798 91 22
Västangränd
16• •T.T.55
5565
6565
6565
65• •info@tandvardsteamet.se
info@tandvardsteamet.se
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