
Framtidens 
gymnasium 
n En förstudie ska göras som 
ska ta fram en vision och 
ambitionsnivå för Tyresö 
gymnasium. Kan innebära 
att det bygge ett nytt gymna-
sium. Sid 5

Låga 
hyreshöjningar 
n De nya hyrorna för Tyresö 
bostäders hyresgäster är 
klara. Höjningen är en av de 
lägsta hittills i Stockholms 
län. Sid 5

Höga 
hyreshöjningar 
n Vissa skolor får höga hyres-
höjningar med kommunens 
nya hyressystem. Det innebär 
att Nyboda riskerar att tappa 
sju lärare. Sid 6

Fortsatt  
förtroende
n Trots kvalitetsbrister valde 
moderaterna i landstingen att 
förlänga avtalet med Carema 
som driver vuxenpsykiatrin i 
Tyresö. Sid 12

Handboll
n Tre föreningar blir en. Den 
1 juli flyttar Tyresö IF, Tyresö 
HF och HK Tyrold över sina 
verksamheter till Tyresö 
Handboll. Sid 13

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel 08-712 02 45. Välkomna önskar Tobbe & Patrik med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Förhandling kan ge resultat
n Namninsamlingen för en folk-
omröstning om de ökade taxorna 
inom äldre- och handikappomsor-
gerna gav tillräckligt med namn.

Däremot är det inte säkert att 
en sådan kommer att genomföras. 

Socialdemokraterna hoppas att 
Moderaterna ska backa från höj-
ningen. Det är tidningen Stock-
holms fria som avslöjat att det 
pågått samtal mellan oppositionen 
och de borgerliga partierna.

– Vi tycker det är viktigt att 
pröva förhandlingsspåret hela 
vägen ut innan vi ger oss in i en dyr 
folkomröstning, säger Anita Matts-
son, socialdemokratiskt opposi-
tionsråd. Sid 3

… ger sig in i 
genusdebatten.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 1 H februari 2012 H 1972–2012

Anita Mattsson (S) är beredd att pröva förhandling innan kravet om en folkomröstning. Foto: Gunnar FriseLL

Dyra hyresrätter inget alternativ
n När hyresrätter omvandlas till bostadsrätter försvåras det 
för de unga att få sin egna första bostad. Nya dyra hyresrätter 
kan aldrig bli de ungas alternativ. Den klarsynen har väljarna 
rätt att kräva av de politiker som vurmar för bostadsrätten på 
hyresrätten bekostnad. Ledare, sid 2

taxeförslag motarbetar föreningar
n Det är orimligt att föreslå kraftiga hyreshöjningar för för-
eningslivet underpågående verksamhetsår. Föreningarna har 
mycket små möjligheter att klara dessa utan att verksamheten 
blir lidande. De ökade intäkterna som kommunen förväntas få 
kan snabbt vara uppätna. Debatt, sid 4

”Jag älskar att 
fiska och jag 
satsar  alltid på  
att bli bäst.”
Andreas Wetterhall,

sid 8



Noterat

Allt fler ungdomar tvingas bo hemma, fast 
de längtar efter en första egen lägen-
het. Trots att det är fullt av byggkranar 

i Stockholmsområdet är bostadsproduktionen 
alldeles för låg. Två nya sportarenor och flera 
olika vägprojekt är i full gång. Till det kommer 
byggandet av City-tunneln. Det är bra.

Men det stora problemet är att det inte byggs 
bostäder i den omfattning som efterfrågas. I 
synnerhet av de unga. För flertalet av de bostä-
der som trots allt byggs kräver att den enskilde 
har sparat ganska mycket för att få möjlighet att 
låna ännu mycket mer, för att kunna köpa den 
eftertraktade lägenheten. Har man inte detta 
sparkapital får räkna med att vänta och köa 
länge. Tyresö bostäder har över 15 000 personer 
i sin bostadskön.

En del kanske står i kön utan att sakna bostad 
för stunden. Men storleken på kön vittnar ändå 
om ett stort behov av fler hyresrätter i Tyresö. 
Ett exempel som tydligt visar behovet är det 
senaste nyproducerade området, Kattfoten. 
När det stod färdigt var det över 1 200 sökande 
till de 83 hyresrätterna. Bara under de senaste 
fem åren har över 500 hyresrätter omvandlats 
till bostadsrätter i Tyresö. Den första köparen 
gör ofta en väldigt god ekonomisk affär. Det är 
därför inte förvånande att man i många hyres-
rättsområden bildar bostadsrättsföreningar, 
kontaktar bostadsbolaget och säger att man vill 
köpa. För den enskilde blir detta ofta det bästa 
ekonomiska klippet någonsin. Vad krävs då av 
de som beslutar? Av politiker och styrelseleda-

möter i de kommunala bostadsbolagen. Jo, att 
man tänker långsiktigt. Fortsätter trenden, att 
hyresrätterna blir allt färre kan de komma att 
påverka den långsiktiga ekonomiska utveck-
lingen för Stockholmsregionen. Rörligheten på 
arbetsmarknaden kräver att det finns tillgång till 
hyreslägenheter.

Men det finns också en bostadssocial 
dimension som man inte får glömma. Sve-
rige har bland den högsta bostadsstan-
darden i Europa. Detta kommer inte av 
sig självt utan var en politisk ambition att 
alla skulle bo bra.

Den goda bostaden, där alla oavsett plånbok 
skulle ha ett bra boende. Genom god samhälls-
planering blandades upplåtelseformerna i olika 
kommundelar. I Sverige finns inte heller områ-
den utpekade för fattigt folk, så kallade social 
housing. Allmännyttan blev den svenska model-
len. I allmännyttan kunde bostäder efterfrågas 
av alla grupper i samhället. Det fanns små bil-
liga lägenheter till stora paradvåningar. Dess 
omvandling till bostadsrätter var starten för de 
ungas mycket svåra debut på bostadsmarkna-
den. Att sälja ut förhållandevis billiga hyresrät-
ter för att bygga nya dyra underlättar verkligen 
inte för de unga. Förr i tiden orkade politiker 
skapa framtidsvisionen om den goda bostaden. 
Vilka politiker i Tyresö är beredda att ta på sig 
framtidshatten och bygga för ett Tyresö som 
alla kan bo i oavsett storlek på plånbok?

ooo

Att tvingas vänta länge med att komma igång med det egna livet är ett öde för 
många ungdomar när bostadsmarknaden inte fungerar. I Tyresö byggs alldeles 
för få hyresrätter och de äldre, billigare, omvandlas till bostadsrätter. De senaste 
fem åren har över 500 lägenheter omvandlats medan nytillskottet bara varit 135. 
Det behövs långsiktiga och genomtänkta politiska beslut för att inte dränera 
Tyresö på den unga befolkningen.

Så har det hänt igen. En motion från oppositionen i Tyresö 
har enhälligt bifallits av kommunfullmäktige. Den här 
gången handlar det om att omgående ta fram en resepolicy 
för kommunen. Sist ett bifallsrop rungade över en opposi-
tionsmotion var för knappt tre år sedan. Då gällde det belys-
ning på en gångväg mellan gymnasiet och Granbacksvägen. 
Åtgärden som kommunfullmäktige då beslutade lyser dock 
fortfarande med sin frånvaro. Ska bli spännande att se vad 
moderaterna lägger i begreppet omgående.

ooo
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DeMokRATi Det var tillräckligt 
många som skrev på för en folk-
omröstning om äldreavgifterna i 
Tyresö. Det framgår av kommun-
styrelsens noggranna genom-
gång. Däremot är det fortfarande 
oklart om det blir någon folkom-
röstning. Socialdemokraterna 
hoppas att Moderaterna ska 
backa från höjningen, åtmins-
tone fram till valet 2014, utan en 
dyr folkomröstning.

Det är tidningen Stockholms fria 
som avslöjat att det pågått samtal 
mellan oppositionen och de bor-
gerliga partierna i Tyresö. Ännu 
har dock inga resultat nåtts.

– Vi tycker det är viktigt att 
pröva förhandlingsspåret hela 
vägen ut innan vi ger oss in i en 
dyr folkomröstning, säger Anita 
Mattsson, socialdemokratiskt 
oppositionsråd.

Accepterar inte en höjning
Enligt vad som kommit fram till 
Tyresö Nyheter har Socialdemo-
kraterna varit beredda att accep-
tera den tekniska lösningen för 
hur avgifter nu tas ut – men fort-
satt krävt att moderaterna backar 
från chockhöjningen av avgif-
terna.

– Vi är beredda att diskutera 
olika modeller för avgifterna. 
Däremot är vi inte beredda att 
acceptera en höjning som gör att 
äldre tvingas avstå från omsorg 
och trygghet.

Moderaternas ordförande i 

Socialnämnden, Andreas Jonsson 
uppger för Stockholms fria att de 
lagt fram ett förhandlingsbud.

– Vi hade ett förslag som kort 
innebär att vi vill minska höjning-
en för de som har minst pengar.

– Bakgrunden till beslutet är 
att vi inte höjt avgifterna på sju 
år och att vi har en av de lägsta 
taxorna i länet samtidigt som vi 
ligger i topp i landet när det gäl-
ler antalet äldre. Även om vi höjer 
taxorna kommer vi att tvingas 
höja skatten om inte regeringen 
hjälper oss.

Jonsson är snarast självkritisk 
mot att Moderaterna inte höjt tax-
orna tidigare.

– Att vi inte höjt taxorna på sju 
år kan man kritisera oss för. Hade 
jag varit ordförande under den 
tiden hade jag gjort det.

Taxorna redan höjda
Något som får Anita Mattsson att 
reagera:

– Det är inte sant att Tyresö 
inte höjt våra taxor på sju år. Sys-
temet med maxtaxa och avgifter i 
förhållande till inkomster gör att 

avgifterna höjs automatiskt i takt 
med ekonomin. Det Moderaterna 
ångrar är att de inte höjt avgifter-
na ännu mer för pensionärer som 
samtidigt fått det sämre genom 
regeringens skattehöjningar för 
pensionärer.

– Det bud som Moderaterna hit-
tills presenterat har handlat om 
att minska avgiftshöjningen, som 
de inte har fått folkligt stöd för, 
med en sjundedel. Det kommer 
fortfarande tvinga bort många 
från trygghet och omsorg.

ooo

Anita Mattsson (S) vill pröva att förhandla om taxorna innan beslut tas om folkomröstning. Foto: Gunnar FriseLL

Oklart om det blir 
folkomröstning  i Tyresö

Bostadsinbrotten 
har ökat
BRoTT Normalt sett är det väldigt 
få bostadsinbrott i Tyresö. Under 
några månaders tid har dock pro-
blemen med just bostadsinbrott 
vuxit. Därför har Tyresö kommun 
tillsammans med närpolisen i 
Tyresö valt att gå ut med en sam-
lad information.

Måndagen den 20 februari 
genomfördes en informationsin-
sats om bostadsinbrott via många 
kanaler i Tyresö. Syftet med 
insatsen är att göra alla tyresöbor 
uppmärksamma på problemet. 
Genom att sprida informationen 
ökar vaksamheten hos tyresö-
borna och på samma gång ökar 
osäkerheten hos tjuven!

ooo

Beredskapslåda
TRyggheT Kommunens tips på 
beredskapslåda för att klara ett 
längre strömavbrott mitt i vintern.
1. Batteriradio, reservbatterier 
2. Tändstickor, tändare
3. Ett campingkök för matlagning
4. Fotogenlampa som ger ljus
5. Bränsle till kök och lampor
6. Stearinljus, värmeljus
7. Konserver, socker
8. Dunk att hämta vatten i från 
våra tappställen
9. Reservmedicin av olika slag
10. Hygienartiklar som fungera 
utan vatten
11. Choklad, kaffepulver, tepåsar
12. Kaffefilter för vattenrengöring
13. Fickkniv, skruvmejsel
14. Telefonlista till närstående
15. Kontanter (uttagsautomater 
fungerar ej vid elbortfall).

ooo

Tyresö Nyheter analyserar:

Nödvändigt med avgiftschocken?  
– Kanske för att Moderaterna sänkte 
skatten med 67 miljoner kronor
ekoNoMi Moderaterna i Tyresö 
driver en hård kampanj för att 
få tyresöborna att tycka att 
avgiftshöjningen är nödvändig 
för att klara finansieringen av 
äldreomsorgen men de riskerar 
att få svårt i argumentationen 
eftersom de själva fattat beslut 
som varit mångdubbelt dyrare för 
kommunen.

Den moderata ordföranden i 
socialnämnden Andreas Jonsson 
säger till tidningen Stockholms 
fria att ”kommunens kostnader 
för äldrevården ökar och om tio 
år kommer kostnaderna att för-
dubblas”. Det är enligt Modera-
terna motivet till avgiftshöjningen 
på framförallt trygghetslarmen.

kostnader ökar med antalet
Det är uppenbart att kostnader-
na för äldreomsorgen ökar när 
antalet äldre ökar. Samtidigt lig-

ger den stora ökningen just tio 
år bort. Kommer då avgiftshöj-
ningen om 1,5 miljoner kronor 
att räcka för att täcka ökande 
kostnader? Svaret är uppenbart 
nej. Avgiftsfinansieringen svarar i 
det nya systemet för 6 procent av 
kostnaderna.

Det handlar snarare om att 
med förebyggande insatser mins-
ka kostnaderna och att på andra 
områden vara ansvarstagande.

Risk för sämre service
De som är kritiska mot avgifts-
chocken pekar på att de nya 
taxorna riskerar att direkt mins-
ka hemtjänstens service och 
omsorg. Och att utebliven omsorg 
i hemmet riskerar att mångdubbla 
kostnaderna med ett tidigarelagt 
behov av omsorg i särskilt boen-
de. Om tre äldre genom fallolyck-
or behöver ett särskilt boende 
ett år tidigare än annars är hela 
förtjänsten av de höjda taxorna 
uppätna.

Men de stora delarna av att 
kunna finansiera äldreomsorgen 
ligger på andra områden. Ett 
exempel är Fredrik Saweståhls 
beslut att 2008 sänka kommunal-
skatten. Det har sedan dess inne-

burit närmare 70 miljoner kro-
nor i minskade intäkter. Varje år 
tappar kommunen tio gånger så 
mycket på detta beslut som vad 
man får in på de höjda avgifterna.

Noggrannhet också viktigt
Lika mycket borde handla om att 
vara noggrann med de kommuna-
la utgifterna. Tyresö Nyheter har 
flera gånger pekat på hur kostna-
derna för Nybodaområdet genom 
dålig kostnadskontroll ökat kraf-
tigt. Bara de nya merkostnaderna 
kommer kosta kommunen 11 till 
12 miljoner varje år. Också något 
att fundera på när nästa kommu-
nalpolitiker säger att det är nöd-
vändigt att höja avgifterna i äldre-
omsorgen.

Det den ansvarsfulla väljaren 
då borde fundera på är varför det 
är nödvändigt och vem som gjort 
det nödvändigt?

ooo

Andreas Jonsson (M) vill höja avgif-
terna efter att ha sänkt skatten. 
 Foto: Gunnar FriseLL
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Förvaltningen för kultur- och fritidsnämnden har av 
den borgerliga majoriteten fått ett uppdrag att se 
över taxorna för bland annat samlingslokaler och 

idrottshallar för föreningslivet i Tyresö. I uppdraget ingår 
att anpassa taxorna, läs öka intäkterna för kommunen, och 
föreslå åtgärder för att öka nyttjandet av lokalerna. Två 
delar i ett uppdrag som drar åt motsatt håll kan tyckas.

Nu presenterar moderaterna ett förslag som blir ett 
mycket hårt slag mot föreningslivet. Fria lokaler för ung-
domsverksamheten kombinerat med subventionerade 
lokalhyror för vuxenverksamhet har gett Tyresö ett myck-
et framgångsrikt föreningsliv. Det har lett till ett fantastiskt 
fint och blomstrande föreningsliv i Tyresö som många 
andra kommuner avundas. Det kommer av att förening-
arna har haft goda förutsättningar att utveckla sina verk-
samheter under åren. Så bör det också vara i framtiden. 
Det är inte rimligt att komma med avgiftshöjningar som 
drabbar föreningslivet så hårt som det föreslagna. Tanken 
i förslaget är att de nya avgifterna ska börja tillämpas redan 
till halvårsskiftet. Bland annat föreslås taxan för matcher 
i seniorserier som spelas i idrottshallar bli 130 procent 
av självfinansieringsgraden. Verkar helt orimligt och illa 
genomtänkt. Ska vi inte ha några elitmatcher inom kom-
munens gränser? Tyresö Föreningsråd har räknat ut att 

enbart den ökade kostnaden för Tyresö IF, Tyresö HF och 
Tyresö/Trollbäcken innebandyklubb sammantaget uppgår 
till över 120 000 kronor per år. Pengar som föreningarna i 
stort sett omöjligen kan få fram. Självklart kommer fören-
ingarnas fina verksamheter att bli lidande om förslaget blir 
verklighet. Men det är inte bara idrottsföreningarna som 
drabbas. Pensionärsorganisationerna PRO och SPF får 
närmare 30 000 kronor i avgiftshöjningar. Den verksamhet 
som dessa båda organisationer har är betydelsefull för de 
äldre tyresöborna. Ett minskat utbud kan snabbt innebära 
ökade kostnader inom äldreomsorgen som vida överstiger 
den fiktivt ökade hyresintäkten.

Kultur- och fritidsnämnden borde ha som främsta upp-
gift att stötta och förbättra förutsättningarna för kultur- 
och fritidsverksamheten i kommunen. När man läser för-
slaget till nya taxor verkar det som om det inte riktigt är 
moderaternas agenda.

Jag tror att de flesta tyresöbor känner stolthet över vårt 
rika föreningsliv samt uppskattar de egna möjligheterna till 
olika aktiviteter för såväl gammal som ung. Vi kan i dagens 
läge glädjas över sportsliga framgångar för våra föreningar 
och glädjas när de olika Tyresö föreningarnas namn nämns 
i både lokal- och riksmedia. Låt det fortsätta så och gör en 
ny taxeöversyn med helt andra direktiv, inriktningar och 

målsättningar som gagnar föreningslivet i Tyresö och inte 
motarbetar det.
Bo Furugård (S)
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

Skrota förslaget om nya lokaltaxor

Jag tror att de 
flesta tyresöbor 
känner stolthet 

över vårt rika 
föreningsliv.

Foto: Gunnar FriseLL
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P- bättre än spåravgiftUtslitet

Viktigt meddelande

Vid den här tiden för ett år sedan 
fanns det många som tyckte 
att skidspåren vid Alby skulle 
avgiftsbeläggas. Jag skrev då en 
insändare och tyckte att det hela 
skulle ske på frivillig basis i form 
av ”sponsring”. Nu har jag har en 
bättre idé.

Gör som vid Hellasgården, 
inför en parkeringsavgift vid Alby 
istället för att avgiftsbelägga skid-
spår, vilket varit på förslag. På 

så sätt får kommunen inkomster 
under hela året. Pengar att använ-
da till underhåll av badplats, 
motionsslingor, skidspår, plogad 
skridskobana och så vidare. Alla 
bör bidraga till verksamheten. 
Det är inte bara skidåkare som 
nyttjar anläggningen vid Alby fri-
luftsgård. De som inte åker bil till 
Alby bidrar på sitt sätt genom att 
värna om miljön.
i väntan på snön

Tyresö kommun gick 95 miljoner 
kronor plus förra året stod det i 
en tidning. Det måste komma av 
alla besparingar som genomförts 
de senaste åren. En sådan såg jag 
härförleden när jag rörde mig i fri-
luftsområdet. Tyresös fina flagga 
vajade sliten på sin stång. Är det 
ett tecken i tiden? Håller kommu-
nen på att slitas sönder efter 13 
års borgerligt styre? 
På skidor i Alby

Att kommunstyrelsen beslutat att 
ta bort alla kommunala anslags-
tavlor med hänvisning till att för-
eningarna kan lägga ut sin infor-
mation under evenemangstips på 
kommunens hemsida, är under all 
kritik. 

Det är inte bara föreningar som 
sätter upp affischer om olika eve-
nemang. Som bilden visar finns 
det andra meddelanden som kan 
vara nog så viktiga att förmedla 
via ett affischeringsplank i när-
området. Detta meddelande står 
att läsa på anslagstavlan i Gim-
mersta.

Annan information som kan 
vara viktig att visa upp på ett 
plank är den om Grannsamverkan 
mot brottslighet eller meddelan-
den om att till exempel sommar-
vattnet är avstängt för säsongen.

Var ska dessa meddelande nu 
sättas upp? På elskåp?
”Låt anslagstavlorna finnas kvar”

Radion hyllas
Även utanför Tyresö finns det många som lyssnar på Tyresöradion. I 
Åkersberga är Anita Gavander en trogen lyssnare. Så här rimmar hon 
den 13 februari, som Unesco har utnämnt till Radions dag:

Många blommor till Åke Sandin
Tyresöradion funkar bättre än medicin
Radio Tuff med Indien och peace
som tur är går den i repris
Om jag ej kan sova om natta
roliga historier får mig att skratta
Att plantera mango är kanon
dessutom tusentals är en prestation
Du kan verkligen imponera
Allt detta vill jag celebrera.
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Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

SkoLA Sedan några år tillbaka 
finns möjligheten att söka fritt 
till alla länets gymnasieskolor. 
Antagning sker helt efter bety-
gen, utan hänsyn till om man 
söker gymnasieplats i sin hem-
kommun eller vid något annat 
gymnasium.

År 2011 valde 76 procent av Tyre-
sös ungdomar andra gymnasie-
skolor än kommunens egen och 
få ungdomar utifrån sökte till 
Tyresö gymnasium. 

Trenden med sjunkande elev-
underlag och fortsatt ökad kon-
kurrens inom länet har gjort det 
än mer nödvändigt att besluta om 
framtiden för Tyresö gymnasium. 
TN refererade i december om en 
konsultrapport som tagit fram 
analyser och slutsatser kring frå-
gan om ett framtida gymnasium i 
Tyresö.

Styrkor och svagheter
Intervjuer med skolledning, lära-
re och elever, politiker och tjäns-
temän gav en bild av styrkorna 
och svagheterna kring Tyresö 
gymnasium.

Rapporten pekade också ut 
tänkbara alternativ för vårt gym-
nasium.

Vision och ambitionsnivå
Frågan har därefter för några 
veckor sedan diskuterats i kom-
munstyrelsen som kunde enas 
om att låta genomföra en för-
studie som ska ta fram en vision 
och ambitionsnivå för framtidens 
gymnasium i Tyresö.

Nytt gymnasium?
Förstudien ska också formulera 
ett uppdrag till gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden att 
starta ett projekt som gäller byg-
get av ett nytt gymnasium, anting-
en på en ny plats eller på i stort 
sett samma plats som det nuva-
rande gymnasiet. I uppdraget 
ingår också att kostnadsberäkna 
de olika tänkbara alternativen.

Dags för nya grepp
– Det känns bra att vi nu äntligen 
är framme vid ett konkret arbete 
om gymnasiets framtid, säger 
Kristjan Vaigur (S), 2:e vice ordf. 

i gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden. Vi byggde gymnasiet 
för 30 år sedan, och har länge sett 
att det är dags att ta ett nytt grepp 
för förnyelse. Om vi bestämmer 
oss för att också i framtiden ha ett 
gymnasium i Tyresö, så måste vi 
se till att vårt gymnasium också i 
framtiden kan ligga i toppskiktet.

Se på olika alternativ 
– Det är dessutom positivt att vi 
fick gehör för vårt förslag att vi 
ska gå in i arbetet med öppna för-
utsättningar och se på olika alter-
nativ till läge och lösningar, kon-
staterar Kristjan Vaigur. Vi måste 

vara realistiska i arbetet och se till 
att vi klarar kostnadsbilden.  Det 
här är en riktigt stor satsning, och 
vi måste vara säkra på att vi kan 
klara det, också på lång sikt.

– Vi förde i valet fram försla-
get om Campus Tyresö, där vi vill 
föra samman gymnasiet och vux-
enutbildningen i C3L med tänkba-
ra högskoleutbildningar och med 
plats för företag och näringsliv. Vi 
vill att man nu ser på det som ett 
seriöst alternativ i arbetet.

Förundersökningen ska redo-
visas till kommunstyrelsen senast 
den 25 september 2012.

ooo

Gymnasiets framtid studeras

Från 140 miljoner kronor till 230, till 300. Kostnaderna uppges ha ökat så 
mycket att kommunen nu försökt dra i bromsen. Foto: Gunnar FriseLL

– Om vi bestämmer oss för att också i framtiden ha ett gymnasium i Tyresö, så måste vi se till att vårt gymnasium 
också i framtiden kan ligga i toppskiktet, säger Kristjan Vaigur (S). Foto: Gunnar FriseLL

Nyboda skolare dyrare – igen
ekoNoMi Tyresö Nyheter har 
tidigare rapporterat om det allt 
dyrare bygget vid Nyboda skola. 
Ursprungligen, när bygget utan 
normal beredning kom upp på 
fullmäktige på initiativ av den 
dåvarande moderate ordföranden 
i barn- och utbildningsnämnden 
hans Lindberg, skulle skolan 
kosta 140 miljoner kronor. 

När bygget sedan väl var igång 
rapporterades notan för skolan 
och tillhörande hall ha stigit till 
230 miljoner kronor. En siffra 
som blev än mer omdiskuterad 
eftersom det visade sig att sko-
lan, med det nya hyressättnings-
systemet, kan komma att avsäga 

sig en stor del av de nya lokalerna. 
Detta eftersom dessa blir för dyra 
för skolan att hyra om elevantalet 
inte gör att det blir helt fullt i alla 
klasser.

Fortsätter att skena
Men nu visar det sig att kostna-
derna inte stannar vid 230 mil-
joner kronor. Sedan kommun-
styrelsen, och dess ordförande 
Fredrik Saweståhl (M), nu tagit 
över ansvaret för byggandet har 
kostnaderna skenat ytterligare. 
De senaste prognoserna som 
enligt Tyresö Nyheters källor rap-
porterats av på kommunstyrelsen 
pekar nu på en kostnad på mer än 
300 miljoner kronor.

Bättre kontroll föreslaget
Kostnaderna uppges ha ökat så 
mycket att kommunen nu försökt 
dra i bromsen för de ökande kost-
naderna. 

Den dåliga kostnadskontrol-
len har tidigare fått kommunens 
Socialdemokrater att kräva att 
alla större investeringsprojekt 
ska följas av en grupp som tidigt 
kan slå larm om kostnaderna ske-
nar. Förlaget avslogs då, men kan 
kanske bli aktuellt igen.

ooo

Under två procents 
hyreshöjning i Tyresö
Tyresö bostäder och Hyresgäst-
föreningen har kommit överens 
om att hyran ska höjas med 1,98 
procent för 2012. Hyreshöjning 
är en av de lägsta hittills i Stock-
holms län, enligt Hem & Hyra, 
hyresgästföreningens tidning.

I Österåker och Värmdö har 
förhandlingarna strandat, då de 
allmännyttiga bolagen inkommit 
med krav på höjningar med 3,8 
procent respektive 4,7 procent.

Höjningen i Tyresö Bostäder 
gäller från 1 januari 2012 och beror 
enligt bolaget på utvecklingen på 
de taxebundna kostnaderna. För 
den andra stora hyresvärden i 
Tyresö, Akelius Fastigheter, är 
inte hyresnivåerna för 2012 ännu 
överenskomna. Förhandlingarna 
har enligt Hem & Hyra strandat, 
då Akelius har krävt hyreshöj-
ningar med 3,6 procent.

ooo

Sportlov i Tyresö
LoV Vecka 9 är det sportlov för 
Tyresös barn och ungdomar. Det 
finns många roliga aktiviteter för 
dig som är ledig på dagarna, skri-
ver Tyresö kommun på sin hemsi-
da. Sporta, gå på bio eller besöka 
pimpverkstaden? 

På biblioteket kan du dekorera 
en snygg skrivbok eller ett penn-
fodral, se på film och teater eller 
vara med i en skriv- och konst-
verkstad.

I Bollmorahallen kan du utma-
na Korpens Gladiatorer – om du 
vågar!

På Bio Forellen går en sport-
lovsfilm och i Tyresö simhall kan 
du bada, leka och ta simmärken. 
På Alby friluftsgård finns möjlig-
het att åka skridskor, skidor och 
pulka om vädret tillåter. Ishal-
larna har speciella öppettider för 
allmänhetens åkning. Hela sport-
lovsprogrammet finns att hämta 
på Servicecenter i Tyresö cen-
trum och på biblioteken.

ooo

ekopilot
MiLjö Tyresö kommun söker 
fem hushåll som vill lära sig hur 
man kan minska sin miljöpåver-
kan. Under ett års tid får du lära 
dig leva mer klimat- och miljövän-
ligt.

Under projektet får du bland 
annat lära dig handla och laga kli-
matvänlig mat, köra ecodriving 
och hur mycket el och vatten ditt 
vardagsliv förbrukar.

Projektet sker i samarbete 
med Haninge kommun och Kung-
liga Tekniska Högskolan. Senast 
den 7 mars vill kommunen ha din 
anmälan.

ooo
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 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!

Nybakade
semlor
varje dag

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

hyRoR Tyresö kommun är på 
väg att införa ett nytt omstritt 
hyressystem. Avsikten var att 
alla skolor ska betala hyra enligt 
ett rättvist system – men istället 
för att betala vad hyran faktiskt 
kostade kommer nu kommunen 
införa en marknadshyra som gör 
vissa skolor till stora vinnare och 
andra till stora förlorare.

Alla skolor har efter ett omfat-
tande arbete med att värdera sko-
lornas fiktiva värde fått en hyra 
som ska betalas. Sedan ersätts 
skolorna med en hyrespeng som 
betalas ut per elev.

Går du då i en skola som inte 
har fullt i lokalerna drabbas 
skolans ekonomi i form av full 
hyreskostnad men betydligt lägre 
intäkter. Nybyggda skolor (med 
högre kapitalkostnader) drabbas 
av högre hyror som inte täcks upp 
av hyrespengen ens om skolan 
har fullt antal elever.

ifrågasatt system
Systemet har varit ifrågasatt 
eftersom den dels gör att elever 
vid vissa skolor får sämre förut-
sättningar med sämre ekonomi 
för skolan. Därtill har systemet 
kritiserats för att öka skolornas 
incitament att minska lokalytorna 
även till priset av sjunkande kvali-
tet i undervisningen.

Resultatet uträknat
Oppositionen kritiserade försla-
get när det skulle beslutas men 
de lokala Moderaterna valde att 
driva igenom förslaget.

Nu är detaljerna i förslaget 
klara. Utbildningsförvaltningen 
och Moderaterna har inte velat 
redovisa utfallet per skola men 
barn- och utbildningsnämndens 
vice ordförande Martin Nilsson 
har på sin blogg räknat ut utfallet 

per skola baserat på de senast till-
gängliga uppgifterna om elevan-
tal. Sammanställningen visar på 
stora skillnader och att vissa sko-
lor blir stora förlorare. Exempel-
vis får nya Nyboda skola en tuff 
start. Arbetet kommer börja med 
extra hyreskostnader om netto 
3,7 miljoner kronor.

Tappade lärartjänster
Det innebär att den skola som har 
lägst resultat nu riskerar tappa 
uppemot 7 lärartjänster. Likaså 
drabbas de skolor som har elever 
med stora behov i centrumom-
rådet. På Stimmet, Njupkärr och 

Bergfoten försvinner 4,5 miljoner 
vilket innebär att de skolorna nu 
kan behöva spara bort kring nio 
lärartjänster.

Strandskolan och Brevik skola 
drabbas också – då mestadels för 
att de är relativt nybyggda skolor.

Omvänt kan Trollbäckens sko-
lor räkna med ett starkt resurs-
tillskott. Totalt kommer de tjäna 
drygt 7 miljoner kronor på det nya 
systemet.

Även förskolor kommer att 
omfattas av systemet – där finns 
dock ingen uträkning gjord av 
utfallet.

ooo

Nytt hyressystem för skolor slår ojämnt:

Nyboda skola behöver 
spara bort 7 lärare

Skolor som tjänar  
på det nya systemet

Miljoner kronor
kumla + 3,1
hanviken + 1,9
Fårdala + 1,7
Fornuddens skola + 1,4
Dalskolan + 1,4

Källa: martin-nilsson.blogspot.com

Skolor som förlorar mest  
på det nya systemet

Miljoner kronor
Nyboda skola – 3,7
Stimmets skola – 1,9
Strandskolan – 1,5
Njupkärrs skola – 1,5
Bergfotens skola – 1,1
Brevik skola – 0,7

Anna Bittár, rektor på Brevik skola, drabbas också, främst för att skolan är relativt nybyggd. Foto: Gunnar FriseLL

kultur- och idrotts-
galan
gALA Med hjälp av tyresöborna 
och föreningarna har nu en jury 
nominerat till de olika priserna. 
Vinnarna utses på Kultur- och 
idrottsgalan den 9 mars.

Och de nominerade är...
Årets förening: Nattvandrar-

na i Tyresö Tyresö Filmfören-
ing Tyresö Trollbäcken Inneban-
dyklubb Tyresögymnastiken

Årets ledare: Inger Lundin, 
Tyresö Handbollsförening Samuel 
Cossio-Quiroga, Zen-Li-Thai Tony 
Johansson, Hanvikens SK ishock-
ey Ewa Jansson, Ryttarföreningen

Årets unga ledare: Joakim Bill-
berg och Mathias Bejbom, Tyresö 
IF Handboll Ida Holmberg, Gym-
nastikklubben Trollbäcken Joe 
Leguia, Tyresö Basket Hampus 
Sethfors, Hanviken SK fotboll

Årets eldsjäl: Håkan Eklund, 
Tyresö Trollbäcken Innebandy-
klubb Synnöve Adenberg, Tyresö 
Näs Villaägarförening Hans Löf-
gren, Tyresö FF Maj-Lis Ander-
stedt, Teaterföreningen

Årets idrottsprestation: Tyresö 
Fotbollsförenings damlag. 4:e 
plats i allsvenskan. Tyresö Troll-
bäcken Innebandyklubb. Avance-
mang till superligan. Tyresö Ame-
rikanska fotbollsförening. SM-
silver senior. Magnus Glännefors, 
Söders skid- och orienteringslag. 
JSM-guld.

Årets manliga idrottare: Henrik 
Thoms, Hanvikens SK friidrott. 
JSM-silver höjdhopp Benjamin 
Löfdahl, Tyresö Trollbäcken 
Innebandyklubb. Landslagsmål-
vakt. Joakim Nordström, AIK 
Hockey. Juniorlandslaget. Erik 
Sundberg, Tyresö Bordtennis-
klubb. Uttagen till handikapp-EM.

Årets kvinnliga idrottare: Vic-
toria Englund, Tyresö Konståk-
ningsklubb. USM-silver. Vendela 
Norrman, Tyresö Simsällskap. 
USM-guld 200 m bröstsim. Made-
laine Edlund, Tyresö Fotbollsför-
ening. Svenska landslaget. Anni-
ka Svensson, Tyresö Fotbollsför-
ening. Svenska landslaget.

Årets manliga kulturperson-
lighet: Erik Magnusson, Uddby 
Gård Per Simonsson, manusför-
fattare Bengt Johansson, sånga-
re Bo Ohlgren, sångare

Årets kvinnliga kulturperson-
lighet: Anne Aaltonen, körleda-
re Rebecka Rasmussen, opera-
sångerska Monica Borrfors, sång-
erska Rieko Takahashi, konstnär

ooo
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Bo Carlsson
Jag är inte mycket för politik.

johan Tomasson
De har varit mycket diskreta och 
inte gjort mycket väsen. Speciellt 
Stefan Löfven, men det är väl 
på gott och ont så här i början. 
Hur Jonas Sjöstedt hanterade 
Etiopienreportrarna var väl inte 
så bra när han missade att tala 
med UD. De andra har väl inte 
direkt stuckit ut hakan ännu.

Charlotta Barsk och  
Thomas Bachinger
Vi önskar mer nya idéer från 
samtliga! Saknar något från 
Annie Lööf som jag trodde skulle 
braka loss. Stefan Löfven är lite 
blek än så länge.

?
Fyra av våra riks-

dagspartier har 
bytt ledare, vad 

har du för uppfatt-
ning om Miljö-

partiets språkrör 
gustav Frigolin 

och Åsa Romson, 
Vänsterpartiets 
jonas Sjöstedt, 
Centerpartiets 
Annie Lööf och 

Socialdemokra-
ternas Stefan 

Löfven ?

Foto: Gunnar FriseLL

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

Restaurang Utsikten
MAT Restaurang Lyktan på 
äldreboendet Björkbacken är 
nu stängd och en ny restaurang 
med namnet Utsikten är öppnad.

Alla var mycket nöjda med den 
mat som Lyktan erbjöd, men 
Tyresö kommun genomförde en 
upphandling av matproduktion 
för de båda äldreboendena Björk-
backen och det nya Trygghetsbo-
endet på uppdrag från den borger-
liga majoriteten. Ambitionen var 
bättre kvalitet till bra pris.

Björkbackens Äldrecentrum 
och det nya Trygghetsboendet 
börjar ta form. Restaurangen är 
invigd och levererar nu mat till 
Björkbacken och hemtjänsten. 
Att gå dit och äta lunch går bra 
för vem som helst.

Upphandlingen klar
Fazer Food Services har fått 
uppdraget från Tyresö kommun 
att tillaga och leverera frukost, 
lunch, middag och mellanmål till 
alla äldre som bor på Björkback-
ens äldreboende samt 140 kylda 
matlådor till hemtjänsten. Fazer 
Food Services ska också leverera 
måltider till dagvård för demens-
sjuka.

Tre rätter per dag
Restaurangchef Madeleine Vej-
båge berättar att de lagar tre rät-
ter per dag. Ett kostdataprogram 
hjälper till att ge Björkbackens 
boende näringsriktig mat.

– Att maten dessutom smakar 
gott är mycket viktigt, säger Vej-
båge. Köttbullar, pannkakor och 
kroppkakor köper vi som halvfa-
brikat. För övrigt lagar vi allt från 
grunden vilket är 90 procent av all 
mat.

Ekologiskt odlat står för 20 
procent och Grönsakshallen 
Sorunda levererar närodlat från 
Mälardalen.

kylda lådor och varm mat
Kylda matlådor levereras tisdag, 
torsdag och fredag till hemtjäns-
ten enligt önskemål från Tyresö 

kommun. Tidigare har leverans 
skett dagligen och i ett övergångs-
skede kommer detta att ske en tid 
till. Matlådorna snabbkyls till 2 
grader innan leverans. 110 lådor 
går till hemtjänsten och 30 till 
dagverksamheten.

– Björkbackens 130 boende får 
varm mat till lunch och middag 
samt frukost och mellanmål från 
oss sju dagar i veckan, berättar 
Madeleine Vejbåge.

invigning
Utsikten invigdes 11 januari med 
socialnämndens ordförande And-
reas Jonsson som klippte banden. 
Redan första dagen strömmade 
det in mycket folk. De smärre pro-
blem som fanns med i början, bör-
jar man nu komma tillrätta med.

ooo

Den nyinvigda restaurangen på Björkbakens Äldrecentrum är öppen för alla. Foto: Gunnar FriseLL

– Att maten dessutom smakar gott är mycket viktigt, säger Vejbåge. 
 Foto: Gunnar FriseLL

– Björkbackens 130 boende får varm mat till lunch och middag samt frukost och mellanmål från oss sju dagar i 
veckan, berättar Madeleine Vejbåge. Foto: Gunnar FriseLL
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tyresö ruNt

Han började fiska som 9-åring. och som 10-åring började han 
tävla. nu är andreas Wetterhall från tyresö, landslagskapten 
i isfiske.

Isfiske i Tyresö och resten av världen

För två veckor sedan la han upp 
strategier för hur det svenska 
landslaget skulle vinna medal-
jer i VM i Kazaksthan. Det blev 
inga medaljer detta år, som bäst 
en sjätte plats men tidigare har 
Andreas Wetterhall sett till att 
Sverige fått två individuella sil-
vermedaljer. Det har blivit resor 
till Polen, Ryssland, USA och 
Ukraina genom åren. Nästa år går 
VM i USA igen och drygt de 150 
bästa från hela Sverige slåss om 
landslagsplatserna på Magelung-
en i Farsta 3 mars och publik är 
hjärtligt välkommen.

– Det är mycket strategi i dessa 
tävlingar. Innan VM går av stapeln 
så samlas man till träningsdagar 
innan. Man lodar och ritar djup-
kartor, Tränar mäskningstekni-
ker och mäskningsvarianter och 
beten, Samt skaffar sig så mycket 
information om området där man 
ska fiska som möjligt, berättar 
Andreas Wetterhall.

Mäskmetod
Landslaget består av fem tävlande 
och en reserv samt kapten och 
tränare. Till landslaget får man 
kvala in och de är de som blir 
topp fem på svenska mästerska-
pet som får representera Sverige. 
Tävlingarna går till så att isområ-
det man tävlar på delas in i fem 
rutor. I varje ruta deltar en person 
från varje land. Sedan gäller det 
att strategiskt söka efter fisk och 
använda sig av den mäskmetod 
som man under träningsdagarna 
beslutat sig för att använda. Att 

mäska är en hel vetenskap men 
i grunden bygger det på att man 
släpper ner olika typer av lar-
ver eller ströbrödsblandningar 
med dofttillsatser för att på så 
vis få fisken att söka sig dit och 
stanna kvar. Varje tävlande har 
två flaggor med som den tävlande 
använder för att markera sitt hål 
med och det är förbjudet att fiska 
närmare än fem meter från någon 
annans flagga. Rutorna man fiskar 
i är väldigt små och taktiken med 
förflyttningar av dessa flaggor kan 
närmast likna ett parti schack.

Mest fisk vinner
– Den som vinner, är den som fått 
mest fisk i totalvikt i varje ruta. 
Och ett VM avgörs genom två fis-
kedagar. I år gick världsmästar-
titeln till Vitryssland, fortsätter 
Andreas Wetterhall och tillägger:

– Det är en stor kontrast att 
delta på VM gentemot SM. På VM 
är det filmteam, fotografer och 
publik. Man kan se sig själv på tv 
när man sitter och gör iordning 
utrustningen på hotellrummet.

Landslagskapten
Andreas Wetterhall, är ingen 
som går runt och skryter om sina 
kunskaper utan han är verkligen 
ödmjuk. Han är idag ledamot av 
Sportfiskarnas Tävlingsstyrelse 
och tävlingsledare för isfiskesek-
tionen i Sverige. Det är ingen liten 
organisation, den har 30 000 med-
lemmar runt om i hela Sverige.

– Jag älskar att fiska och jag 
satsar alltid på att bli bäst. Jag 

har jobbat målmedvetet för att bli 
landslagskapten. Och VM är det 
största som finns.

Nytta av yrkeskunnande
Landslagskapten är inte något 
man kan försörja sig på, även om 
Andreas Wetterhall inte längre 
behöver betala för att träna och 
coacha det svenska landslaget i 
isfiske. Men arbetet består också 
av fisk. Sedan fem år jobbar han 
på Erssons fisk- och delikatessbu-
tik som också har catering.

– Det föll sig naturligt, jag är 
kock och intresserad av fiske. Så 
i mitt arbete får jag använda mig 
av mitt yrkeskunnande kring mat 
och mitt lika stora intresse för 
fisk.

havet
Idag bor Andreas Wetterhall på 
Koriandergränd. Och den tid som 
han inte lägger på fiskar ägnas åt 
döttrarna som är 3,5 respektive 5 
år. Han har bott växelvis i Tyresö 
sedan femton års ålder. På frå-
gan om vad som är det bästa med 
Tyresö svarar han inte helt ovän-
tat.

– Närheten till havet.

Smörstekt abborrfilé
Den sista frågan blir helt naturligt, 
vilken är din bästa maträtt med 
fisk? Svaret kommer blixtsnabbt:

– Smörstekt abborrfilé med 
brynt smör, färskpotatis och 
nyplockade sockerärtor en kväll 
i juni.

ooo Kan det bli bättre än så här? Foto: Privat

Landslaget 2011 Ukraina. Från övre vänster: Mathias Beckius, Susanna Karlsson, Kjellåke Johnsson, Pär Daniels-
son, Ove Eriksson, Folke Anderson, Andreas Wetterhall. Foto: Privat

– En träningsdag på havsisen är alltid givande, tycker Andreas Wetterhall. 
 Foto: Privat
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serVICe, yrKes- & haNtVerKshJÄLP

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

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

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 
Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här?

Bokar en annons 
idag och visa alla i 
Tyresö  att du finns.

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

tyresö ruNt

Isfiske i Tyresö och resten av världen

Kan det bli bättre än så här? Foto: Privat

I Kazaksthan så fick de fisk som 
egentligen ”ligger i ide” över vin-
tern. Karp och pseudorasbrova.

SäkeRheT Sedan urminnes tider 
har barn och ungdomar på vinter-
tid kastat sig utför backar och 
slänter på skolgårdar runtom i 
Tyresö. Nu kan det vara slut med 
det – i alla fall om du inte har en 
eU-godkänd hjälm på dig.

Beslutet att förbjuda pulkaåkning 
utan hjälm ens i de mindre back-
arna på skolgårdar väcker frågor 
hos många tyresöföräldrar. Är det 
ett välkommet säkerhetstänk som 
kommer göra att färre barn drab-
bas av skador eller är det ett sätt 
att vara ställföreträdande curling-
föräldrar där barn och ungdomar 
ska skyddas från allt farligt?

Så började det
Det började med en skri-
velse från kommunen 
där det informerades 
om att pulkaåkning utan 
hjälm numera var förbju-
det och vilka hjälmar som var 
godkända för användning. Helt 
klart är att många skador sker i 
pulkabacken och att huvudet är 
den viktigaste kroppsdelen. Sam-
tidigt finns det uppfattningen att 
beslutet kan ha fått närmast över-
beskyddande inslag. På en skola 
har, enligt vad Tyresö Nyheter 
erfar, utförsåkning utan hjälm 
förbjudits i en backe som har en 
fallhöjd om dryga metern.

Och kanske hade det inte blivit 
en diskussion om inte debatten 
om en curlande kommun för-
stärkts när det kom fram att kom-
munen tyckte det vore olämpligt 
att visa filmen Underkastelsen för 
eleverna vid Tyresö gymnasium. 
Filmen som visar effekterna av 
ökad användning av kemikalier 
och dess miljöpåverkan kunde 
enligt kommunen ”väcka mycket 
oro och starka känslor hos elev-
erna som kan vara svåra att fånga 
upp på ett bra sätt”.

Diskussionen var igång
Därmed var diskussionen om 
en överbeskyddande kommun 
igång. Hur mycket ska egentligen 
en kommun skydda sina barn och 
ungdomar ifrån? Ska de informe-
ras om en värld där utanför som 
inte alltid är skimrande i rosen-

rött? Ska Tyresö ha ett gymna-
sium som undviker svåra frågor 
och ska Tyresö ha grundskolor 
som inte kräver av elever att själ-
va ta ett ansvar?

jämförbart rolig aktivitet
Nu verkar i alla fall hjälmfrågan 
vara delvis löst. Beslutet om 
hjälmtvåmget blev problematiskt 
när många inte hade en godkänd 
hjälm. Vissa för att de inte har 
råd – andra för att de helt enkelt 
glömt hjälmen hemma. Ännu mer 
problematiskt blev det när kom-

munalrådet Fredrik Saweståhl 
gick ut och lovade att ingen ska 
stängas ute från skolan av eko-
nomiska skäl. Hur få detta att gå 
ihop med hjälmförbudet?

Jo, på sant kommunalt vis hit-
tar man förstås en lösning.

Om varken skolan eller barnet 
har hjälm ska eleven erbjudas en 
jämförbart rolig aktivitet.

I detta fall att åka pulka på plan 
mark...

Det kommer säkert vara jäm-
förbart roligt...

ooo

Lutande mark kräver hjälm
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Adress: Byggnation:
gärdesvägen 4 B nybyggnad av carport
Finkvägen 3 B Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
ällmoravägen 43 Återuppbyggnad av fritidshus med ny placering

Långsjövägen 4 A Nybyggnad av enbostadshus och carport-förråd

Trollbäcksv 43 Tillbyggnad av enbostadshus
Noretv 57 Nybyggnad av enbostadshus
Måsv 3 Tillbyggnad av fritidshus
Boforsv 17 Tillbyggnad av enbostadshus
Fornuddsv 87 Tillbyggnad av enbostadshus
Breviksv 188b Nybyggnad av fritidshus
Bryggv 6 Nybyggnad av komplementbyggnad
Slånbacken Strand 1:545 Nybyggnad av enbostadshus
Skälsätraängen 5 Nybyggnad av enbostadshus
granängsv 2 nybyggnad av miljöhus
Strandallén 48 Nybyygnad av pumpstation
klöverv 7 A Nybyggnad av enbostadshus
Tjärnstigen 54 B Nybyggnad av enbostadshus och garage 

Nybyggnad av mast (Monopole) och basstation cirka 210 meter nordöst om Tjärnstigen och 
cirka 150 meter nordväst om Backsippevägens slut. 

Nybyggnad av mast (Monopole) och teknikbod öster om Trollbäcksvägen och söder om Udd-
byvägen

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.

 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.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

Foto: Gunnar FriseLL

SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

nyfiken på socialdemokratisk politik?

Vill du Vara med?

Socialdemokraterna i Tyresö bjuder in 
intresserade socialdemokrater till en kan-
didatutbildning tre lördagsförmiddagar i 
vår och ett tvådagarsinternat i höst. 
du får veta mer om vår ideologi, aktuell 
nationell och lokal politik, retorik och 
kommunikation med mera. 

Skicka in din ansökan till Socialdemo-
kraterna i Tyresö, Björkbacksvägen 37 
(gaveln), 135 40 Tyresö, där du berät-
tar vem du är och varför du söker till 
utbildningen . Vi vill ha din ansökan  
före den 1 mars 2012.

Trädgårdsmästarvillan 
är tillfälligt räddad

Trädgårdsmästarbostaden står ännu kvar. Foto: Gunnar FriseLL

Länsstyrelsen har beslutat att en 
fördjupad byggnadsminnesut-
redning ska göras för att avgöra 
omfattningen av den byggnads-
minnesförklaring som finns.

Beslutet innebär ett förbud mot 

åtgärder som kan minska eller 
förstöra kulturhistoriska värden 
på den så kallade trädgårdsmäs-
tarbostaden inom skyddsområdet 
för Tyresö slott. Förbudet gäller 
som längst till den 29 juni 2012.

Utredningen omfattar skydds-
området för Tyresö slott och 
omfattar förutom slottet, skog-
vaktarbostaden, fiskarbostaden, 
fiskardrängbostaden, sjöbod, 
Café Notholmen, kapellet, slotts-
byggnader, sädesmagasinet, stall-
byggnaden samt den så kallade 
trädgårdsmästarbostaden.

ooo

kULTUR Nordiska museet har begärt att få riva Tyresö slotts ”Träd-
gårdsmästarvillan”. Byggnadsnämnden har sagt nej och Nordiska 
museet har överklagat.

Moderat fritidscheck ska 
täcka moderat avgiftshöjning
PoLiTik De senaste åren har 
Tyresö kommun höjt många 
avgifter. De flesta har skett i 
bred enighet för att stärka kom-
munens ekonomi. Men kring 
vissa har det blivit desto mer 
hett.

Det har knappast undgått någon 
att det är hård politisk strid om 
äldreomsorgsavgifterna. Även 
när avgifterna till fritidsklubbar-
na höjdes med 950 procent blev 
det strid. Oppositionen ankla-
gade då Moderaterna för att vara 
okänsliga för människor med små 
ekonomiska marginaler och för 
att fler kommer avstå verksamhe-
ten av ekonomiska skäl.

Vill införa fritidscheck
Då avfärdades det hela som grund-
löst – men nu verkar det som om 
Socialdemokraterna, Miljö partiet 
och Vänsterpartiet fått rätt. 

I en debattartikel i Dagens 
Nyheter skriver nu de lokala 
Moderaterna att de vill införa en 
fritidscheck. 

– För att dessa verksamheter 
ska vara tillgängliga för alla under-
söker vi möjligheten att lämna ut 

dessa checkar till de familjer som 
är aktuella på försörjningsstöd, 
säger Fredrik Saweståhl i debatt-
artikeln. 

Bättre avstå avgiftshöjning
Något som får Socialdemokra-
ternas gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden Martin Nils-
son att bli förvånad:

– Det är bra att man insett att 
man kastade ut de med små eko-
nomiska marginaler. Det är trist 
att man har så mycket prestige att 
man inte kan backa och medge att 
det var dumt att höja avgiften. 

– Det nya systemet kommer bli 
byråkratiskt och förstärka margi-
naleffekter för familjer som vill 
kunna gå från bidragsberoende 
till arbete. Det vore bättre att 
avstå höjningen. Den stängde ute 
och gav väldigt lite till kommunen.

inga löften
När systemet ska ändras kan 
Saweståhl inte lova:

– Utredningen ska bli klar 
under året för att kunna komma 
dessa barn till del när fritidcheck-
en införs.

ooo

En ros fotograferad den 18 december 2011. Vintern var länge snöfri och 
mild. Foto: Gunnar FriseLL
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FReD På 1980-talet var Lena 
Sandin på löpsedlarna. Då var 
hon den nordiska damtennisens 
stora stjärna med många interna-
tionella segrar. Men kämpaglö-
den finns kvar.

Nu tillhör hon arrangörer-
na av ett seminarium 
på Kulturcaféet 
Kvarnhjulet den 
10 mars med 
början klockan 
9.30. Det har 
rubriken ”För 
en kärnvapen-
fri värld” och 
Lena förklarar:

– Det finns 
ingenting mera 
människoförak-
tande än de kärnva-
pen som finns. Snacka 
om förintelse! På 1980-talet var 
vi tiotusentals som demonstre-
rade mot dessa förintelsevapen, 
men i dag när de finns i ännu flera 
länder tycks vi ha slagit oss till 

ro. Även länder med dessa dome-
dagsvapen talar tjusigt men hyck-
lande om mänskliga rättigheter.

hoppas att många kommer
Lena är med i en antikärnvapen-
grupp tillsammans med aktiva i 

Svenska Freds och Svens-
ka läkare mot kärn-

vapen. I seminariet 
deltar inte bara 

Meit Krakau och 
Leonore Wide 
från Svenska 
läkare  mot 
k ä r n v a p e n 
utan också en 
representant 

för den norska 
antikärnvapen-

rörelsen.
– Jag hoppas verk-

ligen att det kommer folk 
den 10 mars till det här seminari-
et, säger Lena. Ett viktigare ämne 
än kärnvapenhotet finns knap-
past. Alla är välkomna!

ooo

tyresö ruNt

TorSdag i Trollbäcken 	  
8	  mars	  19.00	  

Maja	  Brännvall	  	  berä4ar	  
mer	  om	  6llsatser	  i	  mat	  
och	  leksaker-‐	  Vad	  görs	  
inom	  EU	  och	  vilka	  frågor	  
driver	  hon	  och	  Sverige	  i	  
Bryssel?	  Maja	  berä4ar	  
om	  vad	  hon	  jobbar-‐	  och	  
brinner	  för	  inom	  
poli6ken	  som	  poli6skt	  
sakkunnig	  i	  
Europaparlamentet(S).	  

Vad	  innebär	  E-‐nummer	  och	  vad	  smörjer	  du	  in	  di4	  ansikte	  med,	  egentligen?	  

Inspirationskväll;	  	  
”6llsatser	  i	  mat,	  hudvård	  och	  leksaker”	  	  

Det	  är	  givetvis	  kostnadsfri4	  och	  vi	  bjuder	  på	  kaffe	  och	  räksmörgås,	  
eventuell	  annan	  dryck	  betalas	  själv.	  	  Tid,	  19.00	  och	  vi	  avrundar	  ca	  20.45	  

Anmäl	  dig	  6ll	  ;	  Jannicer@gmail.com	  

Anna	  Arnetz	  Casserberg	  
pratar	  om	  6llsatser	  i	  
mat,	  ekologisk	  mat	  och	  
innehåll	  i	  hudvård.	  Hur	  
kan	  du	  bli	  en	  ak6v	  
konsument	  genom	  
medvetna	  val?	  Läs	  mer	  
om	  hennes	  arbete	  på	  
hennes	  blogg,	  
hemmahosfruc.blogspo
t.com	  

I	  samarbete	  med	  S	  i	  Tyresö,	  välkomnar	  jag	  dig	  och	  dina	  vänner	  6ll	  Restaurang	  Sjöboden.	  
Umgås,	   ställ	   frågor,	   fika,	   ta	   e4	   glas	   vin,	   och	   lär	   dig	   mer	   inom	   e4	   aktuellt	   ämne	   som	  
engagerar	  och	  berör!	  

Jag	  vill	   lära	  mig	  mer	  om	  vik6ga	  frågor	  som	  berör	  min	  vardag	  och	  
min	  familj-‐	  därför	  har	  jag	  startat	  torsdag	  i	  Trollbäcken.	  E4	  6llfälle	  
för	  oss	  intresserade	  kvinnor,	  a4	  under	  trivsamma	  former,	  ta	  del	  av	  
aktuella	  ämnen.	  

Nu kämpar Lena 
mot kärnvapnen 

Lena Sandin kämpar för att få undan kärnvapenhotet. Foto: Gunnar FriseLL

Prova på att pimpelfiska!
Pimpelfiska vid Albybadet söndagen 26 februari

Mellan klockan 10 och 15 ställer vi upp med pimpelspön och maggot,  
folk som borrar hålen, visar och hjälper till. Allt gratis!

Angel & pimpelfiske!
Prova själv på Tyresö-Flaten söndag 4 mars

kom till lilla parkeringen vid Nyfors (inte hundängen!) 
Mellan 9 och 15 finns vi på plats med redskap och bete. 
Vi har folk på plats som visar och hjälper er. Allt gratis!

Tänk på säkerheten när du är på isen

Välkomna!
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VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46
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Carema får förnyat 
förtroende  av Moderaterna

Tyresö-Åland tur och retur!

Willys till Tyresö
tyresö ruNt

LiVSMeDeL Livsmedelskedjan 
Willys har planer på att bygga 
ett lågprisvaruhus i Tyresö.

Tyresö Nyheter erfar att man 
inkommit med en förfrågan till 
Tyresö kommun om att göra en 
ny detaljplan för området där 
Shell-macken har legat. Idag är 
marken planlagd för ”motortra-
fikändamål” men man vill alltså 
nyttja den för livsmedelshandel 
istället. Men det är inget som är 
gjort i en handvändning, tidigast 
vintern 2013 kan planen antas.

Marken ska saneras
Eftersom det idag ligger en ben-
sinmack på området betyder det 
att det finns markföroreningar. 
Marken kommer därför att sane-
ras innan den används till något 
annat.

historisk plats
Platsen är historisk. Någon äldre 
minnesgod tyresöbo kanske kom-
mer ihåg att det är platsen där 
Bollmora gård en gång låg. Går-
den var ett mindre jordbruk som 
var arrendegård under Tyresö 
säteri. Namnet Bollmora har fun-
nits åtminstone sedan 1600-talet 
och betyder ”gården på myren”. 
Gården var i bruk ända in på 1940-
talet, och under 1950-talet drevs 

ett välkänt raggarfik på gården. 
Gården revs i samband med att 
Axel Wenner-Gren planerade och 
började bygga elektronikindustri 

i Tyresö, på platsen där C3L lig-
ger idag.

ooo

Foto: Mats LunDqvist

äLDReVÅRD Avtalet om Tyresös 
vuxenpsykiatri som nu drivs av 
Carema hjärnhälsan ska förnyas 
och mycket talar för att företa-
get får fortsätta driva verksam-
heten. Men det har blivit politisk 
strid i frågan. Detta efter att 
verksamheten visat stora kvali-
tetsbrister.

Tyresö Nyheter har tidigare skri-
vit om de stora problem som Care-
ma haft med driften vid psykiatrin 
i Tyresö. Nu bekräftas den bilden 
i landstingets egna rapport. Verk-
samheten har som vi tidigare skri-
vit om haft uppenbara problem 
med att hitta läkare till verksam-
heten. I landstingsrapporten fram-
kommer också att det saknas ruti-
ner för vården av unga vuxna, att 

verksamheten inte finns på vård-
guiden samt att det saknas aktuell 
information om väntetider.

Trots dessa kvalitetsbrister 
valde landstingets moderatledda 
majoritet att förlänga avtalet. 
Något som fått landstingspoliti-
kern Alfonso Morales att reagera:

– Det är obegripligt att förlänga 
avtalet när grundläggande kvali-
tetskrav inte uppfyllts. Det enda 
rimliga nu vore att landstinget tar 
över driften och säkrar kvaliteten. 
Det är obegripligt att Moderater-
na nu håller Carema om ryggen. 
Den som inte levererat Resultat 
ska inte fortsätta ha driften.

Avtalet omfattar två år och 
kommer härnäst att prövas 2014 
igen.

ooo

jAzzBÅT Tyresö Jazzbands och 
Tyresö Jazz & Blues Clubs åter-
kommande kryssningar till Åland 
har blivit en institution. Buss 
från Tyresö till Grisslehamn och 
båten M/S Eckerö till Åland och 
åter samma dag. Pris 80 kr. Lika 
trivsamt varje gång. Jazzbandet 
spelar på båten där man också 
kan aväta det berömda smörgås-
bordet till hyfsat pris.

Det har nu blivit närmare 30 

resor sedan starten 2003 vanligen 
med 3 fulla bussar från Krusboda, 
Allépalan och Tyresö Centrum. 

Den 18 mars är det dags igen!. 
12.00 går bussarna från Aléplan 
och Krusboda torg, 12.00 från 
Tyresö Centrum vid Nordeaban-
ken.. Pris 80 kr.

Frågor och anmälan senast 10 
mars till Alf Hansson 712 94 88 eller 
Jörgen Toresson 073-776 20 55.

ooo

Även  
en liten 
annons  
blir läst!

Glöm inte att annonsera i 
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

Bensinstationer inom 
tättbebyggt område
MACkAR Med anledning av att 
ok/Q8 planerar bygga om sin 
bensinmack i Trollbäcken är TN 
intresserad av att få in synpunk-
ter på placeringen av bensin-
mackar i Tyresö.

I Stockholm försvinner mackarna 
inom tullarna på grund av säker-
hetsbestämmelser både inom 
mackens område och av trans-
portsäkerhetsskäl.

Läget i Tyresö
I Tyresö har vi två centrumnära 
mackar: OK/Q8 och Statoil, Shell 
har stängt. I Trollbäcken finns 
OK/Q8 och Shell.

OK/Q8 i Bollmora har 100 
meter till bostäder. 50 meter till 

en hamburgerrestaurang. När de 
planerade bostäderna norr om 
Tyresövägen byggs blir det cirka 
70 meter dit.

Statoil har 70 meter till bostä-
der och 50 meter till industrier.

I Trollbäcken har OK/Q8 när-
maste bostad 30 meter bort och 
en handelsträdgård på gränsen 
till påfyllningen till sina bensin-
tankar. Busshållplatserna ligger 
cirka 40 meter därifrån.

Shell har 40 meter till närmaste 
bostad och 3 restauranger 45–50 
meter bort.

Vad tycker du?
Att läsa om tankbilsolyckor är 
inte alltför ovanligt och vägen för 
att fylla mackarnas bensintankar i 

Trollbäcken går bland annat förbi 
kyrkan, daghem, bibliotek, fritids-
gård och skola.

Vi skulle vilja veta var i Tyresö 
ni tycker att vi ska ha våra bensin-
mackar. Att det ska vara praktiskt 
och enkelt för bilisterna att tanka 
är självklart. Att ha ett säkert läge 
bör vara lika självklart.

Frågan är alltså: ligger mack-
arna på bästa ställena eller borde 
de flyttas till andra platser?

Skicka gärna in era synpunkter 
via mejl till:
redaktion@tyresonyheter.nu
eller kanske ett vykort till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

ooo

Transporterna till OK/Q8 och Shell kör in på Vendelsövägen vid Alléplanrondellen och sedan tillbaka samma väg. 
För att komma förbi chikanen vid Kumla skola måste tankbilen köras på fel sida av vägen. Foto: Gunnar FriseLL
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Efter en gemensam inlednings-
runda med presentation av den 
nya föreningens organisation 
gick Tyresö IF, Tyresö HF och HK 
Tyrold till var sitt mötesrum och 
röstade om framtiden. 

Efter cirka 45 minuter var alla 

tre föreningarna klara med sina 
beslut, att per den 1 juli flytta över 
sina verksamheter till Tyresö 
Handboll.

Vid det gemensamma mötet 
utsågs också Stefan Karlsson till 
sportchef, Richard Norsten till 

damansvarig och Janne Flinck-
man till herransvarig. Peo Ham-
marström som i november 2011 
valdes till ordförande i Tyresö 
Handboll fick nu också i uppdrag 
att fungera som ungdomsansvarig.

ooo

sPort/frItId

Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet: 
Vardagar 8.00 - 18.00 
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Marta till 
Tyresö FF?

FoTBoLL Den 10 januari offent-
liggjorde Tyresö FF sin senaste 
värvning i damfotbollen, Veronica 
Boquete, 24, som i konkurrens 
med spelare som Marta, hope 
Solo, Abby Wambach och Caro-
line Seger blivit utsedd till den 
amerikanska proffsligans bästa 
spelare 2011.

Några veckor senare kom med-
delandet att den amerikanska 
proffsligan, Women´s Professio-
nal Soccer (WPS) den 30 januari 
beslutat ställa in seriespelet för 
2012. Skälet till beslutet var en 
rättslig process med en tidigare 
ägare av WPS.

Nya rykten
I ett slag stod alltså många pro-
fessionella spelare klubblösa och 
utan kontrakt för spelåret, bland 
dem också Marta, som det redan 
2011 ryktats om som en toppvärv-
ning till Tyresö. När nyheten om 
WPS time-out nu kom, tog det ny 

fart i alla rykten och spekulatio-
ner kring Martas återkomst till 
Damallsvenskan.

5 miljoner i lön
Många av ryktena placerar henne 
i Tyresö, eftersom hon redan har 
goda kontakter med Tyresö och 
också dykt upp här vid flera till-
fällen. Dessutom har TFF gång på 
gång visat sig ha stora resurser för 
att klara hem sina värvningar. Frå-
gan är bara om det i fallet Marta 
finns tillräckligt med resurser och 
intressen för att värva henne till 
TFF. Initierade källor talar om en 
nettolön på dryga 5 miljoner kro-
nor för säsongen.

Vem har råd?
Frågan är också om det finns 
någon svensk klubb som anser 
sig ha råd med krav på den nivån. 
Förra årets mästarlag LdB FC 
Malmö kar ett konkurshot över 
sig och övriga tänkbara klubbar, 
Kopparbergs/Göteborg och Umeå 

IK har också andra spelare på sin 
önskelista, spelare som inte krä-
ver lika hög lön som Marta. Enligt 
Umeå IKs sportchef Niklas Wik-
mans kostar Marta dubbelt så 
mycket som hela den övriga trup-
pen tillsammans.

Nya toppspelare på plats
För Tyresös del har man redan 
skaffat nya toppspelare som 
Veronica Boquete, Lisa Dahlkvist, 
Caroline Seger och Linda Sem-
brant och fått tillbaka Lisa Klinga. 
Frågan är nu om det finns skäl att 
lägga klubbens och sponsorernas 
pengar på ytterligare toppnamn.

god form
Damlaget har också visat god 
form under de två första tränings-
matcherna med vinst 2–1 mot 
KIF Örebro och 3-1 mot norska 
topplaget Arna Björnar då också 
nyförvärven kunde visa upp sig 
och också prestera i form av mål.

ooo

Nu pågår nya rykten om att Marta kan komma att förstärka Tyresö FF. Foto: sLottstuDion

Sportnik-hjälte 
2011
PRiS Hampus Sethfors, tränare 
för Hanvikens SK:s damlag har 
bland sammanlagt 26 nominera-
de utsetts till Sportnik-hjälte och 
eldsjäl 2011. Sportnik hjälper idag 
över 9 100 idrottslag, med tillsam-
mans över 250 000 medlemmar, 
med en plattform för lagens hem-
sidor och utser utifrån nomine-
ringar från lagen också årligen en 
egen Sportnik-hjälte.

huvudansvar
Hampus Sethfors som idag är 23 
år, har de senaste fem åren haft 
huvudansvaret för den trupp som 
idag är HSKs damlag. I nomine-
ringen beskrivs Hampus som en 
stor glädjespridare och föredöme, 
som arbetar lika hårt med den 
sociala utvecklingen av laget som 
han gör med själva fotbollen. Vid 
sidan av fotbollen hinner Hampus 
också med studier på KTH.

ooo

TTiBk på 
slutspelsplats 
iNNeBANDy Tyresö/Trollbäcken 
tog i helgen chansen att haka på 
slutspelståget med vinst borta 
mot Umeå City.

Matchen såg länge ut att sluta 
med hemmaseger och i andra 
pausen ledde Umeå med 3–2. I 
tredje perioden tände TTIBK till 
på allvar och spelade hem segern 
med 3–4.

Ser ut att gå vägen
Det var framför allt Kevin Björk-
ström som med sina två mål 
avgjorde matchen, samtidigt som 
Benjamin Löfdahl höll tätt i målet. 
Nu återstår fyra matcher i grund-
spelet men det ser att kunna gå 
vägen för TTIBK.

– Målet är fortfarande slut-
spel och jag tycker att vi har en 
bra chans att nå dit. Väl där blir 
vi svårslagna, säger Kevin Björk-
ström.

ooo

Tyresö Handboll igång
hANDBoLL Den 17 januari gick startskottet för Tyresös nya hand-
bollsförening – Tyresö handboll. Föreningen bildades formellt redan 
den 11 november 2011 och nu var det dags för Tyresös tre handbolls-
föreningar att på var sitt extra årsmöte besluta om att gå in i Tyresö 
handboll.

biLD: aLLtoMHanDboLL.nu
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KuLtur/NöJe

pågång
DeT häNDeR i TyReSö

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. Du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far 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!

Tyresö i bilder

Allt flera utnyttjar Tyresöradion 91,4 
NäRRADioN Vår närradio väckte 
debatt i kommunfullmäktige. 
Trots att oppositionspartierna 
och folkpartiet föreslog att 
radion skulle tas med i kommu-
nens nya kommunikationspolicy 
avslogs detta av det moderata 
kommunstyret. Men desto popu-
lärare är radion bland de frivilligt 
arbetande föreningarna.

Som vanligt tuffar Tyresö Ulands- 
och Fredsförening i gång med ett 
nytt program varannan vecka. 
I vinter har aktiva i SeniorNet 
gjort ett eget program. Teaterför-
eningen har rentav bidragit med 
radioteatern ”Himmelska roller”. 
Och Lions är på gång med en egen 
halvtimme. Det går till så att för-
eningar lånar mp3-spelare av när-
radioföreningen.

Konstföreningen, jazzklubben 
och finska föreningen hörs också 
med halvtimmar som Åke Sandin 
hjälper till med. Flera i närradio-
föreningens styrelse gör program. 
Inte bara Christina Melzén och 
Ann Sandin-Lindgren, som fort-
sätter att sammanfatta kommun-
fullmäktiges möten, utan också 
Terje Engh med två program 
inspelade på Teneriffa.

Massor av lyssnaromdömen 
avges och läggs in i fliken ”Sagt 

Inger Johnsson föddes i Trollbäcken och intervjuas på 91,4. Gymnasisten Cassandra Bergström sjunger visor på Tyresöradion.

träffar i datakunskap. släktforsk-
ning, bildredigering med mera.

tyresö ulands o FredsFörenings 
radio tuff (1308-09):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred,solidaritet.

19/2–11/3
Jerker Pettersson har skrivit boken 
titanicmannen om en överlevande 
släkting, vars liv skildras.

Åke sandin: Östersjön 1945 med 
enorma skeppskatastrofer då tyska 
flyktingfartyg torpederades.

sune vallgren: 
Lappland>sikvägen>Krusboda, 
datapionjär, oK, kortköp, ukraina, 
usa, asien.

om 91,4” på www.tyresoradion.se 
där man ju på webben kan lyssna 
när som helst på vilket program 
som helst. Dessutom kan man i 
fliken ”Arkiv” lyssna på tidigare 
program.

Programmen är intervjuer av 
olika Tyresöbor men också jazz, 
visor och till och med orgelmusik 
förekommer de kommande veck-
orna på 91,4:

Programmen i korthet de 
närmaste veckorna:

thomas Åberg på Kanelgränd är 
erfaren tonsättare och organist. vi 
hör flera musikverk på orgel.

26/2–18/3
Peter Christensen: skola, olika jobb 
o bostäder, Lindalen, sälja försäk-
ringar, bankjobb, mc, golf.

inger Johnsson: trollbäcken>Fårda
la>vissvass>strand, bus, segling, 
fiske, resor, tidigt änka.

Cassandra bergström: Gymnasiets 
estetiska linje. Låtar av bellman, 
Cornelis och Cassandra själv.

Jörgen toresson och Peter inghe 
om Jazzklubbens många fina pro-
gram. sex jazzlåtar spelas.

Jörgen Toresson och Peter Inghe presenterar Jazzklubbens många fina program.

5/2–26/2
ethel Delin: teater, usa, raskon-
flikt, Hälsingland, psykologi, psy-
kos, saltsjö-boo, 91,4 indien.

Fadde Darwich: syrien>bollmora, 
dörrvaktsjobb, spy bar, kändisska-
pet, fängelse, släktingar.

Peter Dicke, terje engh, Åke Matts-
son, Åke sandin: Historier, lime-
rickar och vitsar. Glammande.

ebbe björkman om den finlands-
svenska diktarinnan edith söder-
gran, del 2. Dikter, repris.

12/2–4/3
ursula sundström: schweiz, tan-
zania, botswana, Kiruna, adoption, 
språk, katolicism, olika jobb.

ann sandin-L. (s) o Christina Mel-
zén (FP) sammanfattar fullmäktige 
med citat från olika ledamöter.

3 aktiva i seniornet om föreningens 

tyresÖ JazzCaFé MeD tyresÖ 
JazzbanD oCH Gäster
värm upp till gamla fina svängiga 
låtar. Dans och konsert. 
entré 60 kr inkl kaffe o kaka 
onsdag 7 mars, kl 14–16 
Kvarnhjulet, nyforssalen 
arr. tyresö Jazzband och abF

ÅrsMÖte MeD JaM
Golfrestaurangen spis & vin 
bäverbäcksvägen 14 
torsdag 15 mars, årsmöte 18.00 
och jam 19.30 
arr. tyresö Jazz & blues Club 

JazzKryssninG tiLL ÅLanD MeD 
tyresÖ JazzbanD
Direktbussar från tyresö 
söndag 18 mars 
alléplan & Krusboda kl 12.00/tyre-
sö C kl 12.15. Åter cirka 21.30 
ät god mat, spisa, dansa, handla 
taxfree! 
Det berömda smörgåsbordet bokas 
på tel 0175/25 800 
Pris för båt och buss tor: 80 kr 
anmälan senast 10 mars 
Jörgen toresson, 070-776 20 55 
alf Hansson 712 94 88 
e-post: toressons.nu@telia.com 
arr. tyresö Jazzband och tyresö Jazz 
& blues Club

LoPPis PÅ tyresÖ byGDeGÅrD
söndag den 26/2 och 25/3 kl 
13–16 
Kyrkvägen 7, buss 875, hpl tyresö 
kyrka 
välkommen att fynda gammalt och 
nytt – eller bara ta en fika med hem-
bakat bröd. 
boka bord genom att kontakta ana-
Marija Källgren på 0708-70 19 40 
eller e-post till:  
info@tyresobygdegard.se

FoTo Tror du att du sett hur 
vackert Tyresö är? Det finns vyer 
du aldrig skådat så här tidigare! 
eller också är motiven mycket 
välbekanta för dig? Att minnas 
hur en vacker himmel såg ut blir 
betydligt lättare när man har en 
bild till hjälp.

Daniel Kafle har fotoutställning i 
Trollbäckens bibliotek till den 7 
mars. Sedan biblioteket fått mins-
kad yta är utställningsdelen liten. 
Det gör att bara några få bilder får 
plats men det är ändå väl värt ett 
besök!

– Att finna vackra vyer och 

hitta det perfekta ögonblicket då 
rätt ljus och innehåll fogas sam-
man till en bild man aldrig vill 
glömma är en underbar utmaning. 
Tanken med mina bilder är att de 
ska visa den verklighet som ögat 
såg i det ögonblick bilden togs, 
säger Daniel.

– Mitt nuvarande projekt består 
i att dokumentera Tyresös vackra 
natur på ett sätt som ingen gjort 
tidigare. Att ge andra möjlighet 
att se Brevikshalvöns skönhet 
och hänga den i en bild på väggen 
känns som ett kall, säger Daniel 
som har fotograferat i 12 år.

Ur Danile kafles fotodagbok:
”Grottsystemet vid Klövberget är 
föga känt i Tyresö. Denna plats är 
den absolut vackraste och mest 
spännande plats jag varit på. 
Snart kommer solen sänka sig så 
pass lågt att ett underbart orange 
ljus kommer att svepa över hela 
området. Grenen och spindeln 
kan bli min förgrund och båtar-
na på fjärden blir mellangrund, 

solen står för fyrverkeriet och får 
spela bakgrund tillsammans med 
den mörka skogen i horisonten.”

Bilderna håller hög klass, kopie-
ras i liten numrerad upplaga, 
ramas, glasas och säljs till ett 
överkomligt pris.

Daniel Kafle är dessutom en 
anlitad bröllopsfotograf.

Ta gärna en förhandstitt på 
hemsidan, danielkafle.com, innan 
du går till utställningen.

ooo

Daniel Kafle med besökare på fotoutställningen. Foto: Gunnar FriseLL
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I 25 år har Tyresö Jazz & Blues Club berikat kul-
turlivet i kommunen och klubben inleder nu sin 
jubileumssäsong späckat med spännande eve-
nemang och konserter.

Det egentliga födelsedagsfirande sker i höst. Det var under 
hösten 1987 som de första konserterna arrangerades men 
det hela tog sin början under våren då Kulturnämnden tog 
initiativet. Inbjöd till konsert på Tyresö Bibliotek och upp-
manade intresserade att bilda en jazzklubb. 

På den vägen är det. Många hundra konserter har 
genomförts. Mängder av tyresöbor har åkt med Tyresö 
Jazzband och Jazzklubben på jazzkryssningar till Åland. 
Många, många konserter har hållits i Tyresö Centrum i 
samarbete med företagarna och Tyresö Församling har, i 
samarbete med Jazzklubben gång på gång fyllt Bollmora-
dalens Kyrka till bredden vid mångaJazz å Gud -mässor.

Flera gånger har Tyresö Centrum förvandlats till dans-
palats med upp till 1 200 deltagare!

Count Basies och Tommy Dorseys berömda band har 
spelat upp och Tyresö har genom klubben besökts av en 
lång rad världartister och pratiskt taget hela den svenska 
jazzeliten har varit här.

Tyresö Jazz & Blues Club har i allra högsta grad satt sin 
prägel på 25 år av Tyresös kulturliv. All detta kommer man 
att berätta om under hösten med start i september med en 
stor utställning i Tyresö Konsthall.

I vårens läckra programblad, ”JazzMagasinet”, som gra-
tis kan fås på biblioteket, berättar dessförinnan om en vår 
fylld av spännande och omväxlande evenemang.

Det blir konserter på nya fräscha golfrestaurangen 
Spis&Vin, Jazz i Tyresö Centrum, Jazzkryssningar till Åland 
och en ny Jazzmässa, Jazz å Gud, i Bollmoradalens Kyrka.

ooo

Tyresö jazz & Blues Clubs vårprogram
Tors 15 mars Årsmöte med jam

Sön 18 mars Jazzkryssning med Tyresö Jazzband till Åland

Mån 26 mars Swedish Swing Society

Lör 31 mars Jazz i Centrum – Gustens Svänggäng

Sön 15 april Jazz å Gud, mässa med Jack Lidströms Hep Cats

ons 18 april Peter Getz Kvintett med gästsolist

Mån 7 maj Sören Rydgren Kvartett

Sön 20 maj Jazzkryssning med Tyresö Jazzband till Åland

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2011.
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kryss nr 1  
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  
6 mars 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2011
1:a pris: Anna-Britta Asp, Sikvägen.
2–5: Anders Hagman, Bollmorav.
Kerstin Karlsson, Björkbacksvägen.
Lennart Berggren, Rönnv, Vendelsö.
Pia Bäcklin, Diamantgången.

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 1” 
och skicka 
senast den  
6 mars 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

vinnare bildgåta nr 8, 2011
Jan-Olov Persson, Siriusvägen.
”Tomten” på Eltjänsts tak. Där det tidigare låg en char-
kuteributik, som även hade en bil som åkte omkring och 
sålde charkuterivaror i Tyresö Älta. Bl a jag tror ägaren 
av rörelsen hette Johansson.”

vinnarna av 2011 års julnötter!
1:a pris: Else-Marie Svensson, Sikvägen.
2–5: Torgil Tofftin, Granitvägen.
Helge Strandgren, Granitvägen.
Hans Felldin, Bollmoravägen.
Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.

Foto: Gunnar FriseLL

25 år med jazzsväng  
i Tyresö
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BRoTT i Tyresö finns BRÅ 
(brottsförebyggande rådet) 
representerat av Linda Wikman 
och Polisens kontaktperson 
Claes Stjernström. Den 4 febru-
ari stod de i centrum och berät-
tade om sitt arbete att tillsam-
mans aktivt på ett nydanande 
sätt hålla brottsligheten i Tyresö 
på en så låg nivå som möjligt.

Grannsamverkan och samarbete 
med bland annat trafikskolorna 
gör att många är observanta och 
kan ringa polisen då något ser fel 
ut. Ju fler som ser konstigt bete-
ende och rapporterar till polisen 
desto större är möjligheten att ta 
fast tjuvar.

Första halvan av februari har vi 
haft fler inbrott än vanligt. Villor 
på Myggdalsvägen, Skogsängsvä-
gen, Hanviksvägen och Kärrvä-
gen satte fokus på Hanviken för 
polisen.

I skrivande stund sitter 4 miss-
tänkta inbrottstjuvar i Tyresö 
häktade. Dessvärre finns det ju 
fler på fri fot. Åklagaren släpper 
dem oftast inom 5 dygn (det är 
åklagaren som fattar beslut om 

detta, inte polisen) eftersom det 
är den tiden åklagaren har på sig 
att agera ytterligare i utredningen.

Statistik
Lite statistik för 2011 som får 
anses vara positiv för en stad med 
över 40 000 invånare:

Totalt sett ett bra år, anmälda 
brott i Tyresö minskade med 15 
procent jämfört med 2010.

Största minskningen märktes 
bland stölder och skadegörelse: 
inbrott i bil 39 procent, skadegö-
relse (bland annat brand och glas-
kross) 31 procent och klotter 42 
procent.

Misshandel utomhus minskade 
med 5 procent, rån 35 procent. 
Våld i nära relation (oftast i hem-
men) mot kvinna ökade med 27 
procent och mot barn med 48 pro-
cent. Dessa ökningar beror nog 
troligen på att fler vågar anmäla 
och att fler runt om dessa drab-
bade personer (exempelvis för-
skola, skola, socialtjänst) anmä-
ler våldet.

Och slutligen bostadsinbrot-
ten. Fullbordade in brott i villa/
radhus står kvar på samma nivå, 
30 stycken som 2010. Inbrott i 
lägenhet ökade med 3 stycken 
eller 15 procent till 23 stycken (vi 
har så låga tal att varje inbrott blir 
stora procentuella förändringar!). 
Det som ökade mest var försök 
till bostadsinbrott som totalt 2011 
var 28 stycken (2010 var de totalt 
14 stycken).

grannsamverkan
Anledningen till ökningen bland 
försök tror vi ligger i att grann-
samverkan börjar fungera riktigt 
bra i Tyresö, det är många aktiva 
och som också blivit bättre på 
att vara uppmärksamma. Det gör 
nog att tjuven i större utsträck-
ning också avbryter sina försök, 

även om den som ”tittat ut” kan-
ske inte ens uppfattat att något 
var på gång... Vi ska ju ha med oss 
att bostadsinbrotten ökat under 
flera års tid i Stockholms län och 
Tyresö då minskat antalet eller 
legat still. Vi har de senaste två 
åren ökat fullbordade inbrotten 
med 2 stycken (2010) och 3 styck-

en (2011) så vi kan nog känna oss 
rätt nöjda!

Om vi alla hjälps åt ökar möj-
ligheten för oss att få ha vårt ifred 
och för myndigheterna att låsa in 
tjuvarna.

Telefon till polisen: 11414 vid 
nödläge 112.

ooo

Bilverkstad och däck

Service av
alla bilar 
– även USA

Service av
transport-
bilar

Basservice 
fast pris: 
1 890:-

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

 TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

För bilar -03
eller äldre

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

tyresö ruNt

Grannsamverkan hindrar brott

Linda Wikman från BRÅ och Polisens kontaktperson Claes Stjernström gav tips på hur allmänheten kan hjälpa till 
att hålla nedbrottsligheten. Foto: Gunnar FriseLL

Reflexer delades ut till barnen.
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