Jobben avgör
n Arbetsmarknadspolitiken måste få en nystart. Med högre
arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än vid förra valet
har den borgerliga arbetslinjen misslyckats. Socialdemokra
terna är idag rustade med tydliga förslag om utbildning och
satsningar. I höstens val är rollerna ombytta. Ledare, sid 2

”Jag är socialdemokrat därför att
jag tycker att alla
ska få lika förutsättningar.”
Therese Wisén, sid 6

Spårlöst
n Årets fina vinter har ökat intresset för skidåkning men kvali
teten på skidspårens kan förbättras betydligt. Det skulle också
vara värdefullt med riktiga spår från Bollmora och Trollbäcken
ut mot Alby och naturreservaten. Ge tyresöborna förbättrade
möjligheter att komma ut i naturen. Debatt, sid 4
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Färdiglagat
n Centralköket kommer att
läggas ned när skolmaten
börjar tillagas på respektive
skola. Förändringen startar
redan till hösten och beräk
nas vara helt genomförd
2012. Sid 3

Färdigsjunget
n Det blir ingen årskurs 4 i
höstens musikklasser. Det
har moderaterna beslutat
och därmed är musikprofi
lens framtid osäker. Årets
22 sökande har fått olika
besked. Först kallas de till
inträdesprov och sedan får
de besked att proven är
inställda. Sid 5

Bygglov
n Bygglovet för den nya
simhallen är klart men det
är osäkerthur tillgänglig
heten för funktionshindrade
blir. Sid 11

Melodifestivalen
n Det började i Tyresö Musik
klasser och på lördag den 20
sjunger Erik Linder i Melo
difestivalen. Erik fick sitt
genombrott i programmet
”Talang” förra året och att
nu delta i Melodifestivalen är
fantastiskt. Sid 13

Ny kyrkoherde
Rolf ”DäckRoffe” Lönnqvist har i över 16 år plogat på Drevviken.

n Tyresö församlings nya kyr
koherde heter Michael Öjer
mo och kommer närmast från
Kista församling. Sid 16

Foto: Gunnar Frisell

Plogar på Drevviken
n Roffe Lönnqvist har plogat Drev
viken i över 16 år. Den 2,2 mil långa
slingan är till glädje för många.
Plogningen sker ideellt, inte ens
bensinen betalar kommunen.

– Att ploga började som en kul
grej när jag hade en liten sportbil
som jag ville prova på is, säger
Roffe Lönnqvist. Då upptäckte jag
att det stora intresset för lång

Bollmoran …

färdsskridskor som även jag delar.
Några frågade om jag inte kunde
ploga en längre sträcka och det har
jag gjort sedan dess.

Sid 8

Vi tar gär
n

... vill resa
en staty.
    Sid 2

a emot be

ställninga

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri

Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.

r!
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Berno
Med uteblivna satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
är utanförskapet idag större än när den borgerliga regeringen tillträdde. Alla
siffror pekar åt fel håll. Arbetslösheten är högre och sysselsättningsgraden
lägre. Arbetslinjen har havererat. De uppenbara försämringarna i trygghetssystemen har drabbat stora grupper. Höstens val kommer liksom det förra att
handla mycket om vem som klarar jobben bäst. Efter fyra år av borgerligt styre
har väljarna facit.

Havererad
arbetslinje
D

en fråga som var avgörande i förra valet
blir avgörande också i höstens val.
Utanförskapet måste brytas var mode
raternas budskap för fyra år sedan, jobb inte
bidrag. Socialdemokraterna hade då svårt att
klara debatten. Svårt att förklara varför våra
trygghetssystem både är viktiga och effektiva
för utvecklingen av samhället.
Tryggheten den enskilde har rätt till om man
blir arbetslös eller sjuk är inte bidrag, utan
försäkringar som vi var en och bidrar till. Sjuk
försäkringen ska ge oss ett skydd vid sjukdom.
Man ska inte behöva sälja sitt hus om man får
cancer. Arbetslöshetsförsäkringen ska också
ge den enskilde trygghet när man är mellan två
jobb, men en hög ersättning ska också få oss
att våga genomföra strukturomvandlingar.
För fyra år sedan var röstläget högt hos
moderaterna. Men hur har det gått, har utan
förskapet minskat? Nej, visserligen kom det
en global ekonomisk kris, men inte kan man
väl skylla den globala ekonomiska krisen för
beslutet som moderaterna drev igenom om
sjukförsäkringen. Det beslutet får tyresöborna
betala för, genom ökande socialbidrag.

För det paradoxala är att Tyresö har låg total
arbetslöshet men skenande socialbidrag. Det
finns dock en grupp där arbetslösheten ökar och
det är för våra ungdomar. I hela landet har den
vuxit och är nu över 20 procent. I Tyresö går väl
digt många unga utan jobb. Den första kontak
ten med arbetsmarknaden är alltså utanförskap.
Tyvärr så började den borgerliga skol
politiken med att dra ned på komvux
platserna och antalet högskoleplatser
blev också färre.

Om den som är ungdom kommer i någon
form av åtgärd från sin första arbetslösa dag,
antingen utbildning eller annan form av stöd
skulle det också påverka socialbidragen i mer
positiv utveckling i Tyresö.
Under 90-talets krisår vågade Tyresö som
kommun satsa. Man satsade på utbildning, man
satsade rejält. Spanade in i framtiden, vilka är
framtidens arbeten och byggde utbildningar
som låg i framkant och där 90 procent av
studenterna gick direkt till arbete eller högre
studier. En del görs idag i Tyresö, men det är
inte tillräckligt. Alla ungdomar i Tyresö som får

Pandaklubben

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

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Telefon: 08-798 91 01 (må–ti)
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

börjar sin egen försörjning med socialbidrag är
ett misslyckande från de styrandes sida.
Moderaternas arbetslinje har havererat. Den
fråga som var avgörande i förra valet kommer
att bli det också i höst. Socialdemokraterna
har rannsakat sin politik. Med tydliga förslag
om utbildning och rättvisa satsningar är rol
lerna ombytta. Moderaterna har tappat greppet
och framstår inte som det parti man kan luta
sig mot när arbetsmarknaden sviktar eller ett
parti som kommer att bygga en trygg framtid
där alla får plats. Under det senaste året har
deras arbetslinjepolitik fått svidande kritik.
Det är orimligt att folk som jobbat hela livet
ska bli socialbidragsberoende som är fallet när
a-kassereglerna ändrats.
Om ungdomarna ska få en chans krävs en
annan politik. En politik där kommunerna har
ett ansvar att följa varje arbetslös ungdom från
dag ett. De borgerliga partierna har visat att de
inte förmår leverera. Och socialdemokraterna
måste berätta om sitt alternativ, en alternativ
politik där alla får en plats i möjligheternas
Sverige och i möjligheternas Tyresö.
ooo

Noterat
Moderaterna har
utan diskussion i
något demokratiskt
forum beslutat att
förändra intaget till
Tyresö musikklasser.
Ingen klass i årskurs
4 kommer att starta
till hösten. Hela verk
samheten riskeras.
Kommunfullmäktige
fattade en gång beslu
tet att inrätta musik
klasserna. Fullmäktige
borde därför också
fatta avgörande för
ändringsbeslut. Men
icke. Moderaterna har
efter tolv år i majoritet
blivit fartblinda och
maktfullkomliga. I höst
är det val.
ooo

Snön ligger vit på taken
endast tidningsbudet är vaken,
pulsar i snön, ser stjärnorna glimma
medan vi sover sött i vargens timma
för att sen vakna i vårt varma tjäll
och läsa insändarsidornas vanliga gnäll.
Res i stället i vinterskrud
en staty över tåliga tidningsbud!
S.
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Centralköket läggs ned

3

Kommunens info
om skolan bra
Info I en undersökning av
Svenskt Näringsliv får Tyresö
kommun bra betyg för sin infor
mation om skolval. Tyresö kom
mun kommer på nionde plats i
Stockholms län. Klart bäst infor
mation har Sundbybergs kom
mun.
ooo

Kall tyresökatt
Omtanke Sällan
har kylan och vin
tern tagit Tyresö
så i sitt grepp.
Denna kalla vin
ter är det inte
bara människor
som fryser. Även
Katten (av The
rese Clevestam)
på Oxtorget. Men nu har den fått
en halsduk i Tyresös färger.
ooo

Fortsatta protester
mot flishantering

Centrumskolan, Nyboda skolas husmor på Sirpa Olsson gör i ordning lunch.
Skolmat Kommunstyrelsen har bestämt sig för att lägga ner
Centralköket och istället laga skolmat på respektive skola. Föränd
ringen är tänkt att börja hösten 2010 med en successiv övergång till
2012.

TN erfar att det är osäkert att
mängden halvfabrikat minskar
och den ekologiska maten ökar.
De styrande allianspartierna
valde att avslå en motion från
Miljöpartiet med sådana krav vid
samma sammanträde med kom
munstyrelsen.

Nyrenoverat byggs om
TN har träffar husmor på Cen

trumskolan Nyboda, Sirpa Ols
son, som berättar att köket är
renoverat för ett år sedan.
– Hade man då bestämt att det
skulle bli ett komplett tillagnings
kök hade vi sluppit ändringar
i efterhand. Det som måste till
nu är ytterligare en mindre kok
gryta och bättre frysmöjligheter,
en ganska begränsad förändring,
säger Sirpa Olsson.

foto: Gunnar Frisell

Dålig information
Informationen till personalen har
skett genom tidningar och radio.
– Om det är rätt eller fel vet
vi inte, säger Sirpa Olsson, men
ingenting verkar ju vara bestämt
ännu.
– Häromdagen kom det in
några i köket och började mäta –
när vi frågade vad de höll på med
berättade de att köket skulle byg
gas om.
Utbildning behövs
Tanken att flytta tillagningen tyck
er personalen är bra, men en vik

tig sak för dem är att de måste få
utbildning.
– Ingen av oss är utbildad kock
vilket man ska vara i ett tillagnings
kök. Populär mat som fiskpinnar,
köttbullar och biffar måste även i
fortsättningen vara halvfabrikat,
säger Sirpa Olsson.

Kommunens resultat är annars
positivt med ett överskott på
oväntat höga 46 miljoner kronor.
Detta uppnås genom att kommu
nen sparat 14 miljoner kronor på
skola och förskola och genom
lägre kostnader för avtalsförsäk
ringar. Samtidigt har kostnaderna
för socialbidrag ökat kraftigt.

Martin Nilsson. Foto: Gunnar Frisell

Ändå nöjd
Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) är ändå
nöjd.
– Det ger oss ett bra utgångs
läge i den svaga ekonomiska
utveckling vi nu har.
Oppositionen är emellertid

missnöjda med kombinationen
ökad arbetslöshet, ökade kost
nader för socialbidrag och bespa
ringar i skolan.
– När vi föreslog insatser mot
arbetslösheten sade moderaterna
att de investerade mer än någon
sin. Sanningen är att de skjutit
nödvändiga investeringar på
framtiden.

Kommunen får betala mer
– Nu kommer kommunen få
betala betydligt mer för dem när
konjunkturen gjort byggande
dyrare samtidigt som kommunen
inte gör någonting för att dämpa
arbetslösheten. Och under tiden
får kommunmedborgarna lida
av köer på vägar och nedgångna
skollokaler.
– Det är ett misslyckat ledar
skap som inte klarar att få fram
de investeringar som kommu

ooo

ooo

Pannkakor.

Foto: Gunnar Frisell

Nödvändiga investeringar
skjuts på framtiden
Ekonomi När Tyresö kommun nu redovisat bokslutet för år 2009
visar det sig att investeringarna blev mindre än hälften av vad som var
budgeterat. Det innebär att många nödvändiga investeringarna skjuts
på framtiden. De kommer nu att få göras i högkonjunktur och till vad
många tror till ett högre pris.

Protest Drygt 100-talet Hanvi
kenbor protesterade vid ett infor
mationsmöte mot kommunens
planer på en mass- och flishante
ringsplats vid Mediavägen i Han
viken. Invändningarna handlade
både om oro för ljud, lukt samt för
att en stor del av skogsområdet
måste tas ner. De boende begärde
en riktig miljökonsekvensbeskriv
ning och att kommunen prövar
alternativa lokaliseringar.

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

nen beslutat om. Och det är att
hushålla dåligt med kommunens
pengar, säger Martin Nilsson,
oppositionsråd (S).
– Och att tycka det är bra att
minska investeringar i skola och
kunskap samtidigt som kostna
derna för socialbidrag skenar. Det
är knappast att ta ansvar.
ooo

Fakta
Socialdemokraterna föreslog
hösten 2008 att kommunen
skulle bekämpa arbetslösheten
genom att tidigarelägga inves
teringar i exempelvis:
n Tredje körfält på Tyresö
vägen.
n Program för att rusta kom
munens skolor.
n Projektering av ett nytt
äldreboende.

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11
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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Fler och bättre skidspår

M

ånga är vi som flyttat till Tyresö för tillgången till
naturen. Denna vinter har varit fantastisk. Mycket
snö som gjort det möjligt för många som bor så till,
att sätta på sig skidorna direkt utanför dörren. Andra tar
bussen eller bilen till Alby friluftsområde där det finns spå
rade slingor. Med en meter snö finns oanade möjligheter
till att spåra nya områden men också att göra de befintliga
mycket bättre. Redan nu borde nästa vintersäsong plane
ras. Notera var buskage och annat gör det svårframkom
ligt att spåra. Under barmarkssäsongen kan sedan dessa
hinder undanröjas. Fundera ut nya spårsträckor som gör
det enkelt att komma ut. Börja spåren i Bollmoradalen vid
Tyresö centrum och fortsätt till Gammelström. Utgå från
Sikvägen fram till ridskolan och spåren där. Anslut Skälsät
ra via Prästängen och så vidare. Jag är säker på att det går
att hitta många fler spåralternativ. Genom att lämna någon

”Redan nu borde
nästa vintersäsong
planeras.”

Foto: Gunnar Frisell

meter av gångvägarna osandade skulle inte bara skidå
karna få det lättare. Också de som drar kälkar och pulkor
skulle uppskatta detta.
En ordentlig spårmaskin skulle underlätta spårandet

Snöröjning på Siklöjevägen
Jag retar mig på den totala avsak
naden av snöröjning på Siklöje
vägen. Gatan är planerad så att
det inte går att ploga alls. Och hur
skulle det kunna plogas då det

Marja-Liisa

2010 besöka den Öppna förskolan
i Tyresö centrum. En verksamhet
som är inrymd på andra våningen
i vårdcentralen för att min dotter
skulle få träffa andra barn och
så att jag kunde få träffa andra
vuxna. Dock fick aldrig min dot
ter träffa några andra barn och
jag fick aldrig möjlighet att träffa
några vuxna då båda hissarna i
vårdcentralen var ur funktion.
Enligt en av vårdcentralens myck
et vänliga personal var detta inget

nytt utan ett återkommande pro
blem. Att en hiss kan gå sönder
kan jag acceptera, men att båda
hissarna är trasiga är inte godtag
bart. Jag kan bara konstatera att
det borgerliga styret misskötsel
av Tyresö kommun har gått så
långt att man inte ens underhåller
våra gemensamma lokaler så att
man kan ta med sig barnvagn till
en verksamhet som riktar sig mot
småbarnsföräldrar.
Utestängd småbarnspappa!

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

Anders Linder
Socialdemokrat i kultur- och fritidsnämnden

Snökaos och
gnällspikar

inte finns någon städdag. Det står
alltid bilar där och gatan har så
kallade parkeringsfickor som inte
gör det lättare heller.

Öppen förskola förblev stängd!
Att vara föräldraledig är fan
tastiskt och det är en rättighet
som vi svenskar ska vara stolta
över att vi har. Visst skulle man
önska fler dagar men helst högre
belopp. Men det är önskemål som
den moderatledda regeringen
självklart inte har uppfyllt utan
tvärtom har de försämrat även
föräldraförsäkringen. Mina dagar
är precis som många andra föräld
ralediga ganska ensamma. Därför
tänkte jag mig i dag den 14 januari

och höja kvaliteten. Den borde på sikt köpas in men fram
till dess kan kommunens skotrar användas mycket mer.
Det kräver kanske att man tar in lite extra personal men
det ger Tyresös invånare ett mervärde på fritiden och varje
kilometer i spåren påverkar också vår folkhälsa positivt.
Tyresös friluftsliv skulle kunna utvecklas massor. Spe
ciellt en vinter som denna men också under vintrar med
mindre snö skulle förbättrade förutsättningar för spårning
vara värdefullt för det rörliga friluftslivet. I jämförelse med
kommunens insatser för andra idrotter är en förbättrad
spårning en mycket blygsam satsning. Även om en riktig
spårmaskin skulle köps in. Det hela handlar egentligen bara
om organisation och initiativ. Varför tar ingen ett sådant
initiativ? Jag lägger härmed förslaget till de styrande.

Lastbilarna går i skytteltrafik
med snötransporter på Myggdals
vägen för att tippas på Prästäng
en – eller ”Hundängen” som den
kallas i folkmun. Halva ängen
är fylld med ett par meter tjockt
snötäcke. När våren ska komma
till Prästängen kan man undra?
I slutet av januari berättade en
kalenderbitare att vi inte haft en
sådan här snövinter sedan 1987.
Jag håller inte reda på vädret, så
jag ringde min vän Palle Zethrae
Foto: Gunnar Frisell us. Många kommer säkert ihåg
meteorologen Palles väderrap
porter från ”Helikopterdivisionen på Berga i Haninge”.
Efter lite funderingar tyckte Palle att det torde stämma.
Vädret har vi ju alla synpunkter på. När det gäller
snöväder vet vi också hur det ska skötas, med skottning,
sandning, bortforsling av snömassorna och var de ska
läggas. Somliga av oss
”Gänget i snösvängen har så vet precis hur det ska
mycket att göra så de hinner skötas. Men naturligtvis
inte ”på det klantiga
förhoppningsvis inte lyssna sätt som det görs idag”.
på gnällspikarnas goda råd.” Gänget i snösvängen har
så mycket att göra så de
hinner förhoppningsvis inte lyssna på gnällspikarnas
goda råd. De flesta av oss tycker de gör ett utmärkt jobb
under besvärliga förhållanden!
För vintersportarna är det härliga tider och fina förut
sättningar. Så fort isen bar plogade ”gubbarna på Alby”
upp en 4 kilometer lång skridskobana med skidspår
bredvid runt sjön. Alldeles utmärkt även till promend
slinga! Isbanan förstås! Spårat är det också ute i skogs
områdena. Dessvärre inspirerade det också ett par grab
bar att pröva sina motorcykeldäck i skidspåret??
För egen del blir det mestadels vandringar med Assar.
I år har jag köpt mig ett par dubbade kängor. Nu har jag
dubb på skorna men inte på vinterdäcken. Jag kanske
behöver köra på Hornsgatan i Stockholm, vem vet?
Assar gillar snön, det är nästan lika kul som att simma.
Han tycker också att snön väldigt klart avslöjar att det
finns allt för många ”skitaktiga” hussar och mattar. Han
skulle gärna se att alla hundägare investerade i svarta
”skitpåsar” och plockade upp efter hans kompisar.
Påsarna kostar inte mycket.
Palle, som gillar alla väder, berättade också att vi inte
kan förvänta oss en fin sommar på grund av att vi har en
fin vinter. Men gör som jag, säger Palle – som blir 83 år
till sommaren – utnyttja den fina vintern genom att åka
skidor och skridskor!
En sak är klar! I år kommer den borgerliga kommun
ledningen att skylla på den härliga vintern när budgeten
spricker!
Björn Fougelberg

Se upp i backen! Full aktivitet i
Albybacken. Foto: Gunnar Frisell
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Musikklasserna hotade

Lärare vill ha mer
pengar till Tyresös
skolor

Skola Lärarnas riksförbund har
föreslagit ett nytt nationellt sys
tem för fördelning av resurser till
grundskolan. Tanken är att öka
likvärdigheten mellan landets
kommuner men också att frigöra
mer pengar till själva undervis
ningen. Tyresö som idag tillhör de
kommuner som investerar minst
i själva undervisningen är en av
de stora vinnarna. Istället för
de 36 000 kronor som undervis
ningen får kosta per elev i Tyresö
skulle undervisningen enligt LRs
förslag få kosta 54 000 kronor.
Genomsnittet i Stockholms län är
46 000 kronor.

Utbildning Det kommer inte
starta några nya elever i årskurs
4 i Nybodas musikklasser i år.
Detta beslut, som riskerar att
vara en de facto nedläggning av
musikklasserna fattades den 5
februari.

Orsaken till nedläggningen av års
kurs fyra ska vara att den mode
ratledda majoriteten tycker att 22
elever är för få i en klass.

Turbulent höst
Under hela hösten har musikklas
serna och Nyboda skola varit uppe
till diskussion i Tyresö kommun.
Bland annat har det beslutats att
Nyboda ska byggas om och att
eleverna under ombyggnaden ska
gå i Forellskolan. Den turbulenta
hösten torde också kunna vara
en av orsakerna till de relativt få
sökande.
– Jag förstår att det är få sökan
den, säger Mari Schaub, som har
en son som är elev på skolan. Det
är självklart att man som förälder
är tveksam att söka till Nyboda,
där det finns ledarskapsproblem.
Jag skulle också vara tveksam till
att mina barn ska gå i en skola som
ska vara i baracker vid Forellsko
lan.
God undervisning
Samtidigt framhäver många den
goda undervisningen i musikklas
serna på Nyboda.
– Det vore förfärligt om musik
klasserna läggs ned. Vi social

ooo

Ny bok om Tyresös
industrihistoria

Den stoppade intagningen till årskurs fyra kan bli en dödsstöt för verksamheten.

demokrater var kritiska redan
när moderaterna flyttade bort
de yngsta eleverna från Nyboda,
säger Mathias Tegnér (S).
– Musikklasserna och idrotts
klasserna på Nyboda lockar
elever från hela Tyresö kommun.

– Jag kan inte förstå att man nekar barn att gå här. Jag kan inte förstå
beslutet, säger Mari Schaub.
Foto: Åke Sandin

Vaccinationskaoset
– en god affär för kommunen
Vaccin Nu är även den andra
omgången av skolhälsovårdens
vaccination avklarad.

Endast 950 barn vaccinerade sig
genom skolhälsovården i den
andra omgången. Kommunen har
ännu ingen förklaring på varför så
mycket färre barn fått den andra
sprutan. Kanske har de långa
köerna i november/december
skrämt bort föräldrar och barn.
Sammantaget blev dock vacci
nationen en god ekonomisk affär
för kommunen som från lands
tinget fått 65 kronor per vaccina
tion. Sammanlagt har kommunen
därmed fått 367 000 kronor för

5

arbetet. Eftersom vaccinatio
nerna utfördes på för kommunen
billigaste sättet kan kommunen
räkna med en ekonomisk vinst.
ooo

Vi socialdemokrater kommer
inte medverka till att dessa läggs
ned, fortsätter Tegnér, 2:e vice
ordförande i barn- och utbild
ningsnämnden. Det som behövs
är ordentlig marknadsföring och
lugn och ro, inte hela havet stor
mar, säger Tegnér.
Istället riskerar den stoppade
intagningen till årskurs fyra vara
en dödsstöt för verksamheten. Att
en årskurs helt saknas försvårar
framtida rekrytering och plane
ring av verksamheten.
– Ingen verksamhet fungerar
om alla delar inte fungerar. Det
är viktigt för kontinuiteten att det
finns påfyllning underifrån, menar
Mari Schaub.

Dåligt skött
Frågan om hur årets 22 sökande
ska hanteras har gått flera turer.
Först kallades de till det obligato
riska inträdesprovet. Någon dag
senare skickades ytterligare ett
brev ut som meddelade att pro
vet var inställt på grund av för få

Foto: Gunnar frisell

sökande. Dessa turer har också
lett till hård kritik.
– Jag kan inte förstå att man
nekar barn att gå här. Jag kan
inte förstå beslutet, säger Mari
Schaub.
Alltsedan starten år 1985 har
Tyresös musikklasser funnits på
Nyboda, som i år firar 25 årsjubi
leum. Frågan är om firandet nu
går i dur eller i moll.
ooo

– Det vore förfärligt om musikklasserna läggs ned, säger Mathias
Tegnér (S).
Foto: Gunnar Frisell

Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________

Telefon:_ ___________________________________

Gemensam kö
till barnomsorgen
dröjer
Kö Socialdemokraterna har i
flera motioner föreslagit att kom
munen ska ha en gemensam kö
till barnomsorgen. Det skulle
innebära fördelar för föräldrars
möjlighet till överblick över sitt
barns köplacering och försko
lornas möjlighet till planering av
verksamheten. På grund av ny
nationell lagstiftning får kom
munen svårigheter att genom
föra detta. Nu måste kommunen
förlita sig på frivillig anslutning
från de enskilda enheterna, vars
intresse hitintills varit svagt.
ooo

Portot
betalt

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________
E-post:_____________________________________
Foto: Gunnar Frisell

ooo

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Postadress:_ ________________________________

Minnet av köerna kanske fick
några att avstå andra sprutan.

Bok Onsdagen den 16 december
släpptes en ny bok om Tyresö. Det
är författaren och förre länsantik
varien Jan-Bertil Schnell som på
uppdrag av Tyresö kommun har
skrivit boken ”Tre Strömmar”
som handlar om Tyresös spän
nande industrihistoria.

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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Rättvisans väktare
Kandidat Det var kärleken som
fick henne att lämna Linköping
för Tyresö för dryga tio år sedan.
Nu står Therese Wisén på social
demokraternas lista inför hös
tens val och hoppas på en plats i
kommunfullmäktige.

planerare. Resorna till och från
arbetet kan bli långa och fritiden
räcker inte till så mycket.
– Min man tränar pojklag i
Tyresö Hockey och jag har valt
att lägga min fritid på att vara poli
tiskt engagerad.

Therese stormtrivs på Farmarsti
gen och har ingen längtan tillbaka
till Linköping där hon är uppvux
en.
– Tyresö är fantastiskt med
närheten till vatten och natur,
säger hon.

Tre hjärtefrågor
Det är framförallt tre saker som
Therese vill vara med och för
ändra:
– För det första skolan. Min
yngsta son går i Njupkärr skola
där personalen gör ett fantastiskt
jobb utifrån förutsättningarna.
Men titta hur det ser ut: Toaletter
na stinker och lokalerna är slitna.
Inte skulle vi vuxna acceptera en
sådan arbetsmiljö? Den andra
frågan handlar om bostäder till
Tyresö-ungdomarna. Min 20-årige
son Hannes går på Lärarhögsko
lan och bor hemma. För Hannes
och hans kompisar som vill bo
kvar i Tyresö finns det inga lägen
heter. Vi slänger ut våra egna ung
domar ur kommunen!
Therese tredje hjärtefråga
handlar om föreningslivet. Hon

Arbetat i verkligheten
På dagarna jobbar hon på Securi
tas där hon inom ett par år firar
20-årsjubileum.
– Mitt drömjobb som ung var
polis, men på den tiden hade jag
för dålig syn. Med dagens kon
taktlinser hade det fungerat.
Istället hamnade hon, efter jobb
på restaurang och radio Östergöt
land, som väktare på Securitas.
Hon jobbade på larmcentralen,
åkte runt på nätterna och ansva
rade för skyddet av olika objekt.
Trots att Therese åkte ensam var
hon aldrig rädd. Hon var heller
aldrig med om någon incident.
– Det hände att jag fick lite för
höjd puls någon gång. Nu efteråt
kan jag tänka: Hur vågade jag..?

Therese värnar om Tyresö, inte minst när det gäller skola, bostäder till
unga och föreningslivet.
Foto: Gunnar frisell

Inbjudan till

rium om
internationellt semina

BRASILIEN
0

10, klockan 10.00–12.0

Foto: IF Metall

ri 20
lördagen den 20 februa

Medverkande:
Erland Lindkvist Brasilienexpert från
IF Metall, internationella enheten.

Personalansvar
Idag har hon en annan roll på
samma företag. Hon ansvarar för
personalplanerarna på Arlanda
flygplats och har nyligen varit
involverad i verksamhetsöverta
gandet på Skavsta flygplats, där
hon själv fungerar som personal

Tyresö Nyheter ger alla tyresö
bor möjligheten att visa på
brister och förtjänster som
man upplever i kommunen.
Genom att skicka ett sms kan
just din synpunkt komma med
i något kommande nummer.

Arrangörer: Socialdemokraterna i Tyresö och ABF.

ooo

Ålder: 41
Bor: Hyresrätt på Farmarstigen
Familj: Man, sönerna Hannes 20 år och Theodor 8 år
Sysselsättning: Personalplanerare på Securitas
Läser helst: Svenska deckarförfattare – förutom Läckberg!
Ser på TV: Animal Planet och TV4Fakta
Om jag får en stund över: Då hamnar jag framför datorn och spelar
något dataspel
Om jag ska bekriva mig själv med tre ord: Glad och social men sover
alldeles för lite…

Tyck till
om Tyresö!
Tyresö Nyheters
sms-tjänst har
nummer

070-367 63 65

!
SATSA PÅ SKOLAN!
ra.
Finns mycket att gö
Otrygghet och ingen
ever
studiero. Duktiga el
får stå tillbaka för
t.
stökiga. Pinsamt dålig

Hur mycket sämre
förutsättningar ger
jag
mina barn om de får
gå ut
grundskolan i Tyresö
?

tider
t
e
p
öp
Nya

caféet, Pluggvägen 53. Lunch för 50 kronor per person serveras.

senast 18 februari 2010.

Vill vara med och ändra
Therese tycker att klyftorna har
ökat i Tyresö under det borgerliga
styret. Hon ser det bland annat i
sin sons skola.
– Moderaterna försämrar i sko
lan och för föreningsliv och kul
tur. Och så blir de förvånade när
ungdomsbrottsligheten ökar. Ser
de inte sambanden!? Jag är soci
aldemokrat därför att jag tycker
att alla ska få lika förutsättningar.
Så är det inte idag och det vill jag
vara med och ändra på.

Kort om Therese Wisén

upp
nen på att dela
Hur ser kommu
mmuner? Gamla
n.
Tyresö i flera ko
en egen kommu
m
o
s
k
vi
re
B
+
Tyresö

Frukost serveras från 09.30 i Föreningsgården, Kvarnhjulet, Kultur-

Välkommen med din anmälan på telefon 08-712 80 30

blev i höstas vald till socialdemo
kraternas gruppledare i kulturoch fritidsnämnden och har fått
mera insyn i hur förutsättning
arna förändrats för föreningarna
i Tyresö.
– Det finns otaliga föräldrar
som ställer upp och jobbar ideellt.
De gör en fantastisk insats. Att ge
föreningarna stöd behöver inte
alltid kosta så mycket men det ger
otroligt mycket tillbaka.

Nybakade
semlor
varje dag

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

Läs mer på www.sap.se/tyreso

www.hildeshalsokost.se
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Lyssnar in föräldrar Alternativ bostad
och elever – Tyresö för unga i Tyresö
får Skolforum
Skola Två pedagoger per klass
i de tidigare årskurserna, rätt till
hjälp med läxläsning och rekto
rer som har mer tid på sin egen
skola.

Det är några av de förslag som
Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet vill stämma av
med Tyresös elever, föräldrar och
lärare när de arrangerar Tyresös
första skolforum den 13 mars i bio
Forellen med start 13.30.

Alla är inbjudna
– Vi vill ge alla berörda en chans
att diskutera med oss hur skolan
och förskolan i Tyresö kan bli
bättre. Snart kommer alla poli
tiska partier att formulera sina
program för nästa mandatperiod
och eftersom vi är oroade över
skolans förutsättningar vill vi
öpartiet
Socialdemokraterna, Milj
uder till
och Vänsterpartiet inbj

Tyresös första
m
skolforu
s 2010
Lördagen den 13 mar
f Forellen
kl 13.30–16.00 i Biogra

försäkra oss om att det inte blir
nya förlorade år. Därför har vi
bjudit in fullmäktiges alla par
tier att redovisa vad de vill göra,
säger Mathias Tegnér, socialde
mokratisk andre vice ordförande
i barn- och utbildningsnämnden,
till Tyresö Nyheter.
– Därtill erbjuds det snabba
inspiratörer, en beskrivning av
läget samt utrymme för frågor och
synpunkter från de som kommer.
Jag hoppas många tar chansen
och ger sina åsikter till Tyresös
politiker.

Chans att påverka
Men kommer ni att ändra något
efter ett sådant här möte?
– Ja, det är jag säker på. När vi
tidigare bett om synpunkter har vi
fått många idéer som senare bli
vit vår politik. Vi går in i det här
för att få en bättre skola i Tyresö
och vi är öppna. Det är egentligen
bara en betydligt bättre lärartät
het i de tidiga årskurserna och
högre ambitioner än idag som vi
inte kommer rucka på, avslutar
Mathias Tegnér.
ooo
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Vilken är den bästa
vinteraktiviteten
i Tyresö?
foto: Gunnar frisell

Annika och Lasse
– Skidåkning kompletterat med
långfärdsskridsko.

Karin Ljung och Sara Granestrand.

Foto: Gunnar Frisell

Bostad Finns det inte bostäder
får man hitta andra alternativ.

centrum med tält och flyttkar
tonger. Syftet var att uppmärk
samma politikerna på de låga
bostadsbyggandet och bristen på
hyresrätter i kommunen.

Så resonerade i alla fall SSU
Tyresö när de under lördagen den
6 februari intog scenen i Tyresö

ooo

Bengt Ekberg
– Att åka skidor när det är snö,
annars fördrar jag skridskor.

Nytt ljud på bion
Bio Projektorerna har renoverats, flertalet stolar är utbytta och nu är
det dags för nytt ljud på biograf Forellen. Det står klart efter positivt
besked både från kommunen och filminstitutet.

Efter sommaren kan renovering
en av ljudet vara klart.
Renoveringen beräknas kosta
300 000 och delas mellan kom
mun, filminstitut och filmfören
ingen.
Och det behövs. På senare år
har tyresöborna blivit allt flitiga
re i att gå på bio på hemmaplan

vilket i sin tur nu för med sig att
Forellen får nya filmer allt snab
bare vilket i sin tur lockar än fler
till den lokala biografen.
Ordföranden i Tyresö filmför
ening Eila Andersson har tillsam
mans med sin styrelse nu också
värvat alltfler medlemmar till för
eningen.

Ett bra bioår
Med det nya ljudet hoppas hon på
ett bra bioår. Men även om fören
ingen gör ett bra arbete så handlar
det i slutändan väldigt mycket om
vilka filmer som går upp.
– Vi hoppas på ny svensk film.
Redan nästa vecka går Josef Fares
nya film Farsan på Forellen. Vi vet
av erfarenhet att det är svenska
filmer som går bäst i Tyresö, säger
Eila Andersson.

Nytt, fräscht och bättre blir det för
biobesökarna i Tyresö.

ooo

Foto: www.bioforellen.se

Palle Zethraeus
– Just nu är det skridskor utan
tvekan. Nu tar jag en liten paus
efter en första runda på Albysjöns is. Det är härligt att åka
på plogade sjöar. I 30 år har jag
varit medlem i SSSK. Rekommenderas. (www.sssk.se)

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Erbjuder: Samtalsterapi
vid:
Vägledning
Inspiration
Parterapi
Handledning
Medling / Kurser

Livskriser
Utbrändhet
Nedstämdhet
Relationsutveckling
Grupputveckling
Konflikter

Mottagning: Åsögatan 160, Sthlm (vid Åsö vårdcentral)
Info: www.spegling.se

Tfn: 070-591 62 95

Gla
smä
s
i
sed Tyres tar ’n
an 1 ö
949
!

Allt inom bilglas, solfilm
och stenskottslagning
Harry Törnby
Samtalsterapeut
Coach

Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
www.bolinsglas.se

Pontus, Sara och Sofia
– SKRIDSKO!!!

Vladimir
– Just nu är det skridsko. Det
gäller att ta vara på den här
kalla vintern med snö och åka
skidor, pulka och skridsko.
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Roffe har banat väg på Dr
Så här års är det många som är ute på Drevviken och går
eller åker skridsko. Solen och isen ger de många människorna en av Tyresös bästa upplevelser. Varje vinter görs
ett arbete i det tysta av Roffe Lönnqvist.
Han plogar den drygt 2 mil långa
banan runt sjön som tusentals
personer använder. Han gör det
av eget engagemang. Av kommu
nen får han inget betalt – inte ens
bensinpengar… Något som nu
upprör många.
– Att kommunen inte ens beta
lar bensinpengar till Roffe tycker
jag och många andra är svagt,
säger Börje Andersson som bor
vid Hanviksviken.
– Ibland känns det som om
kommunen glömmer bort Troll
bäcken.

Drygt två mil
”DäckRoffe” plogar en bana om
2,2 mil på Drevviken. Albysjön
har kommunalt plogad bana om
4 kilometer. I Stockholm på Drev
viken plogar och hyvlar dessutom
Stockholms stad en bana om 2,2
kilometer med påfart Hökaräng
sbadet.
På Tyresös hemsida kan man
läsa om när Albysjöns skridsko
bana plogas och hyvlas. Att det
finns en skridskobana på Drev
viken som är över fem gånger så
lång nämns inte.
Många tycker precis som Börje
Andersson att frivilligt arbete
borde uppmuntras och att kom
munen bistå med ett litet bidrag
till bensin.
TN har träffat Rolf (Roffe)
Lönnqvist som i över 16 år plogat
på Drevviken.

Rolf Lönnqvist. Foto: Gunnar Frisell

– Jag tar inte ut bilen innan det
är 15 centimeter kärnis och jag
provborrar utefter hela sträckan.
Säkerheten är noga, säger Roffe.
Sist jag borrade var det 25 centi
meter. Den 1 januari var det 13 till
15 centimeter i de första provhå
len och då körde jag inte ut. Den
3 januari var det 15–16 centimeter
så då kunde jag ploga hela banan.
Hålen borrar jag 20 meter från
banan för att slippa få upp vatten.
Det skulle förstöra isen. Härom
dagen hade någon kört ut en ”van”
och borrat hål bredvid. Bilen blev
stående i vatten till dagen efter.

Tufft i år
– Det är tufft i år med mycket snö,
säger Roffe. Men för 5–6 år sedan
hade det blåst upp snödrivor i
Trångsundet som jag inte tog mig
igenom på vanligt sätt. Då satte
jag på rallydubbade däck för att
klara drivorna.

Snön yr när Roffe far fram över Drevviken.

– Man kan väl säga att jag har
lärt känna sjön ganska väl och jag
har klarat mig från tillbud. Utan
för udden vid Skogås till exempel
kan det ibland vara en råk, fort
sätter Roffe.
– Första turerna kör jag alltid
med fönstren öppna för att kunna
ta mig ut om bilen trots allt skulle
gå igenom isen. Isdubbarna har
jag alltid runt halsen.

CEmotor
erbjuder dig som kund en
CEmotor erbjuder dig som kund en
Började som en kul grej
Under åren har det varit några få
toppmodern
märkesoberoende
bil- –säsonger
och
toppmodern
märkesoberoende bil- och
som inte haft tillräckligt
serviceverkstad med erfaren personal
bra is, två gånger har jag börjat
serviceverkstad med erfaren personal
reparation
repara
tion
Service
modifiering
Service
Vi reparerar och servar oberoende av
märke. Äger du en Volvo, Audi, Bmw
eller kanske en Skoda från 1975?
Känn dig välkommen till oss!

modifiering

Vi reparerar och servar oberoende av
märke. Äger du en Volvo, Audi, Bmw
eller kanske en Skoda från 1975?
2 C, Petterboda
KännEnergivägen
dig välkommen
till oss!
men
ono
Mek r vdelar
rese garanti
s
3 år

bärgas av en vertolhelikopter.
– För fyra år sedan, då Drev
viksrännet gick, fick jag ersätt
ning av de fyra kommunerna runt
sjön, berättar Roffe.

annandag jul, men andra år är det
inte förrän i februari som skrid
skosäsongen börjat.
– Att ploga började som en kul
grej när jag hade en liten ”sport
bil” som jag ville prova på is. Då
upptäckte jag det stora intresset
för långfärdsskridsko som även
jag delar. Några frågade om jag
inte kunde ploga en längre bana
och det har jag gjort sedan dess.
På den tiden plogade Erik Eng
ström Norrbyviken där han också
sålde varm korv på helgerna. Det
slutade han med när hans traktor
höll på att gå igenom isen och fick

Plogar utan ersättning
– Men nu fortsätter jag som vanligt
utan ersättning. Att min plogning
uppskattas får jag många bevis
på. Glada människor och små pre
senter värmer gott. På min firma
Trolldäck på Vendelsövägen och
Vega Däck på Vegavägen kommer
många in och pratar långfärds
skridsko och visar bilder vilket

Mindre
barngrupper
ger trygghet
Förra valet lovade moderaterna att storleken
på barngrupperna i förskolan skulle minskas.
De har blivit större.
Vi vill ge trygghet, kunskap och utveckling.
Därför - max 14 barn i
småbarnsgrupper.
Martin Nilsson

Tel. 770 34 09
www.cemotor.se
GOLF

ÖRINGE

STRANDALLÉN

STRAND

Energivägen 2 C, Petterboda

MÖJLIGHETERNAS SVERIGE
Läs mer på socialdemokraterna.se/tyresö
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revviken i 16 år

Den här bilen är gjord för varmare klimat. Oljekylaren täpps igen och gör att motorns kylare inte får luft. Då kokar
den och man får ta en paus och fylla vätska.
Foto: Gunnar Frisell

Foto: Gunnar Frisell

jag uppskattar, säger Roffe. Det är
många jag har lärt känna genom
plogningen.
– Jag tycker att det är roligt att
ploga den här banan och det har
blivit tradition, säger Roffe för
nöjsamt. Det känns som att det
har blivit min uppgift att ploga
Drevviken.
Gå gärna in på www.drevviks
rannet.se för att få reda på isens
status på Drevviken.
På www.tyreso.se under fliken
”se och göra” finner du informa
tion om Alby.
ooo

Stenbadet ser inte riktigt ut som
på sommaren.
Foto: Gunnar Frisell

På Hanviksviken träffar vi Börje
Andersson med sin hund. Han
tycker att Roffe gör ett fantastiskt,
men oavlönat arbete.
Foto: Gunnar Frisell

Åter vid Näsby udde efter att ha plogat hela banan möts vi av trollbäckenborna på väg ut.
Foto: Gunnar Frisell

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

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Linde & Järnberg Bil AB

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Innehar F-skattesedel

Däcksservice-Bilreparationer
Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

Bilskador

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

Lovisedalsväg 40 138 36 Älta

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78
Näsby udde till vänster i bakgrunden.

Foto: Gunnar Frisell

Persienner

Plåt & Lack

Tillverkning
Även reparationer
Etablerad 1955

08-773 20 70
Fax 08-773 23 22

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com
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Tyresö runt

Tyresö deltar i
Earth Hour
Miljö Efter att ha avstått från att
delta i Världsnaturfondens mani
festation Earth Hour under 2009
kommer kommunen att delta
detta år. Earth Hour innebär,
att kommunen under en timma
släcker ner i offentliga byggnader,
där det inte av säkerhets skäl är
viktigt att ha belysningen på. Alla
medborgare, som sympatiserar
med manifestationens idé kan
släcka ner all sin belysning mel
lan klockan 20.30–21.30 den 27
mars 2010.

Indiska fattiga beundrar Tyresö
Projekt I januari besökte de
tre Kumlalärarna Lena Mansfield,
Lisa Norgren Benedictsson och
Katarina Persson de många Tuffprojekten i Indien. Inte minst
har deras egen skola liksom
Strandskolan och Tyresö skola
genom bland annat dagsverken
bidragit till byggandet av många
skolor, dammar, brunnar och
planteringen av nästan 100 000
mangoträd bland ”de fattigaste
av de fattiga”.

ooo

Tyresö vann 39,7
miljoner på hästar
år 2009
Spel Intresset för spel på häs
tar satte nytt rekord år 2009. För
tyresöborna blev det också ett
framgångsrikt år. Totalt vann
man 39 658 970 kronor på spel på
hästar.
Spel på hästar lockar många i
Tyresö. Den enskilt högsta vin
sten var 510 264 kronor. Det var
till V65-tävlingarna på Åby den 12
december som en kupong med
alla rätt lämnades in via internet.

– Vi blev väldigt gästfritt mot
tagna, fick de första dagarna bo
i Tuff Friendship House, granne
med Tyresö Kommun Teachers
House, säger Lena Mansfield.
Då fick vi i Valodområdet se de
många skolor, som fått en massa
förbättringar för Tyresöpengar.

Blev hyllade
Sedan besökte de tre Tyresölä
rarna det bergiga och fattiga Dha
rampur. Där har sex skolor byggts
för Tuff-pengar från Tyresö. De
har blivit centra för ett utveck

lingsarbete bland dessa tidigare
så gudsförgätna byar med pengar
dels från välbärgade indier, dels
från Tyresö. Många brunnar och
små dammar har anlagts, så på
många ställen får nu småbrukarna
två skördar per år. Lisa Norgren
berättar:
– När vi kom fram till en av
Tuff-skolorna i Dharampur blev
vi hyllade, för där stod elever och
personal uppställda framför en
nyligen anlagd brunn med massor
av vatten. Bild på en av våra kol
legor i Kumla skola fanns uppsatt.
På andra ställen fanns skyltar på
skolbyggnader, till exempel ”Sup
port from Tyreso skola. Tuff Swe
den”. En annan skolskylt påminde
om de insatser Kumla skola under
många år gjort för projekten. Men
Kumla tycks vara svårstavat för
indier, skrattar Lisa, för det stod
”Kumala”.

Projekten imponerar
Lisa, Lena och Katarina är inte de
enda besökarna som blivit impo
nerade av både projekten och

Vid ett indiskt elevhem för flickor finns en läsesal och ett litet bibliotek,
som uppkallats efter Tuff-aktivsiterna Gunnar och Margaretha Petersen,
vilkas vänner samlade ihop pengar när de fyllde jämt. Till vänster Tyresös
partner Bhikhu Vyas och till höger Uppsalaantropologen Jelena Spasenic.
Foto: Privat

Och 2010 har börjat bra
En V75-kupong inlämnad i slu
tet av januari hos Södergårdens
kiosk gav hela 207 723 kronor.
Kupongen var en av totalt 145,2
kuponger som lyckades pricka in
sju rätt.
En V75-andelskupong inlämnad
i början av februari hos Alléplans
spel och tobak gav hela 467 807
kronor. Värdet på varje andel var
35 985 kronor. Andelskupongen
var en av totalt 76,4 kuponger
som lyckades pricka in sju rätt.
ooo

• Tennis
• Badminton
• Squash
• Bollfritids
• Gym
• Shop
• Cafeteria
• Konferens
• Bollskola
• Innebandy
• Multihall
• Mattcurling
• Basket

Tuffs indiska partners. Jelena
Spasenic, antropolog vid Uppsala
universitet, var full av entusiasm,
när hon i Radio Tuff berättade om
sina indiska erfarenheter från ett
besök i december.
Tuffs vice ordförande Monica
Schelin, som själv flera gånger
besökt de indiska projekten
säger:
– Det är glädjande men inte
förvånande att svenska besökare
blir imponerade av våra duktiga
På en av de många Tyresöfinansierade skolorna i Indien finns denna skylt.
samglas_ad090121.eps
2009-01-21
19:32:46 partners Bhikhu och
gandhianska
Foto: Privat

• Orientalisk dans
• BodyToning
• Afro power Dance
• pilates
• Cirkelträning
• Boxpass
• CirkelBox
• Salsa
• Yoga

WWW Sedan årsskiftet finns
Tyresö Nyheter också på Face
book. Där publicerar vi löpande
nyheter från Tyresö. Redan efter
ett par veckor har mer än 400
tyresöbor blivit vän med oss.

Afro Power Dance
Boxpass
CirkelBox
BodyToning
Yoga mm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mer info på www.rackethallen.se

TYRESÖ RACKETHALL
Öppettider:
mån-tors 8–22, fre 8–20, lör 9–18, sön 9–22
Tel 08-798 75 20 | Siklöjevägen 27 Tyresö

www.rackethallen.se

ooo

TN – nu
också på
Facebook

Kom och
pröva våran
“nya”
danslokal
på 130 kvm

Grupp TränInG

Kokila Vyas och är fulla av lovord
över Tuff-projekten. Själva är vi
stolta över att vi utan offentliga
bidrag årligen kan skicka 300 000
kr till projekten och att vi jobbar
oavlönat, så att varenda krona
oavkortad går till ändamålet.
(De tre Kumlalärarna berättar
under en halvtimme på Succéka
nalen 91,4 mera ingående om sina
intryck från Indien. Hörs 7–28
mars.)

– Facebook är ett sätt för oss att
kunna publicera nyheter snabbare
och att kunna få respons, berättar
chefredaktör Anders Linder.
– Dessutom blir det lättare för
alla de som använder Facebook
att tipsa oss om idéer och upp
slag. Bara under dessa få veckor
har vi fått flera tips som resulterat
i artiklar i tidningen.
Målgruppen är framförallt de
som vill veta mer om vad som hän
der i Tyresö. Genom denna kanal
blir Tyresö Nyheter den enda
nyhetskällan som kan leverera
dagsfärska nyheter när det hän
der viktigare händelser i Tyresö.
Så småningom är tanken att
dessa också ska finnas på tidning
ens hemsida för den som inte är
ansluten till Facebook. De vikti
gaste nyheterna kommer natur
ligtvis precis som tidigare att fin
nas med i papperstidningen.
ooo
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Sport/fritid

Klart med bygglov för simhall Ny försvarsmur till

nästa fotbollssäsong

– men osäkert
om den blir
tillgängligför
funktions
hindrade och
barnvagnar
Så här kan entrén till den nya simhallen se ut.
Bad Bygglovet är nu klart för
den nya simhallen. Men kritiska
synpunkter hörs då tillgänglig
heten för funktionshindrade och
barnfamiljer riskerar att försäm
ras kraftigt.

När kommunen handlade upp
anläggningen angav det vinnande
anbudet att anläggningen skulle
byggas 1,2 meter över marken.
Nu har byggarna ändrat sig och
simhallens entréplan placeras i
stället 2,5 meter ovan mark.

Ställer till problem
Det ställer till det både för famil
jer med barnvagnar och männis
kor med funktionsnedsättningar

som kan få problem att komma
in. För att inte tala om att komma
ut – vid en nödsituation.
– Det här är en dålig lösning när
entréplanet ligger 2,5 meter över
markplanet säger Ulf Looström,
aktiv inom DHR. Det innebär att
man behöver en större entré och
en inbyggd rullbana och hissar.
Det är väldigt otrevligt att behöva
vänta utomhus i kylan innan man
kan ta sig in.

Hiss ingen lösning
I bygglovsansökan finns en hiss
inritad men det underkänns av
de ansvariga kommunala tjänste
männen som pekar på att hissar i
”smutsiga zoner” ofta står stilla.

Bild: Tyresö Kommun

– När hissen inte fungerar kom
mer personer med funktionsned
sättningar att ha stora och i vissa
fall oöverstigliga problem att ta sig
in eller ut från simhallen, säger de
i en kommentar till nämnden. De
uppfattar inte heller den redovisa
de lösningen som tillfredställande
vad gäller brandsäkerheten.

Oppositionen ville annat
Bygglovet beviljades av de bor
gerliga partierna medan (S) och
(MP) reserverade sig. Oppositio
nen krävde att byggherren skulle
åtgärda problemen innan bygglov
kan beviljas.
ooo

Här ska det byggas

rum:

Välkommen till Skolfo

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 händeri ditt närområde.
Adress:
Öringhamnsvägen 24
Bryggvägen/Strandvägen
Simvägen 2 A
Brakmarsvägen 37
Dyviksuddsvägen 27
Tjärnstigen 88 B
Ekstigen 19
Sofiebergsvägen 35 B
Industrivägen 10
Vitsippevägen 9
Boforsvägen 3 B
Orkidevägen 4 A
De La Gardies gränd 24
Kråkvägen 15
Rakstavägen 29
Björnbärsvägen 13 A
Backsippevägen 17 A
Alby Sjöväg 17		
Nytorpsvägen 21
Pelles Väg 6

Byggnation:
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av klubbstuga och förråd
Nybyggnad av simhall med äventyrsbad
Till- och ombyggnad av fritidshus, nybyggnad garage
Nybyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus och garage
Påbyggnad av enbostadshus med takkupor
Nybyggnad av restaurang
Tillbyggnad av enbostadshus
och nybyggnad av uthus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
samt nybyggnad av garage

Snöröjarna i Tyresö har slopat 4-3-3 och 5-3-2 och skapat det nya totalförsvarssystemet i fotboll. Det testas just nu på Sofiebergs fotbollsplan
och Tyresö Nyheter kan visa hur det är tänkt att fungera. Det ser också ut
som om knattarna i Hanvikens SK får vänta på sin säsongsstart. Michiko
(Akita) tippar på i bästa fall juni i stället för april.
Bild: Kristjan Vaigur

s
ö
res
y
T
ra
ö
g
vill
i
V
skolor bättre
– vill du hjälpa oss?

Vi tror på Tyresös skolor och förskolor. Vi har en fantastisk personal, engagerade föräldrar och barn som varje år börjar skolan
med glädje. Vi ser möjligheterna. Samtidigt vet vi att skolan här i
Tyresö kan bli bättre.

Foto: Gunnar Frisell

Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus och garage

Bygglov i efterhand
Rakstavägen 33	Olovlig tillbyggnad, bygglov i efterhand med 4 ggr bygglovavgiften
samt bygglov för tillbyggnad
Tegelbruksvägen 17
Bygglov i efterhand för inglasat uterum med 4 ggr bygglovavgiften
samt bygglov för öppen farstubro
Poppelvägen 17B
Bygglov i efterhand för inbyggnad av carport till garage mot 4 ggr
bygglovavgiften
Här ska rivas
Ormvägen 28	För olovligt uppförd andra våning debiteras 4 ggr bygglovavgiften
samt mot vite ta bort det olovligt utförda och uthus

Just nu formulerar alla partier sina program inför höstens val.
Därför bjuder vi nu in elever, föräldrar, personal och alla politiska
partier för att ge idéer till ett program som sätter skolan och förskolan i centrum.
Den 13 mars arrangerar vi därför Tyresös första Skolforum.
Det är en chans att både inspireras och tycka till.
Välkommen!
Välkommen till Forellens aula (biografen) för en spännande eftermiddag.
Vi börjar 13.30 och slutar senast 16.00. Eftersom antalet platser är begränsat
vill vi att du om du vill vara säker på plats anmäler ditt deltagande via ett mail
till sap.tyreso@telia.com. De som föranmält är dessutom garanterade fika.
I mån av plats kommer även ej föranmälda kunna delta.

Lima Städ Service
och Transport

Flyttstäd inkl. fönsterputs: 25 kr/kvm • Flytt transport: från 3 900 kr
Kontor städ: 5 kr/kvm • hemhjälp: 6,40 kr/kvm. • Alla priser exklusive moms.

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

Läs mer på www.sap.se/tyreso
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Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium klass M 07 samhälle media
levererar de hetaste nyheterna till Tyresöborna

En underbar överraskning
På nationaldagen i år tilldelades fotografen Erja Lempinen ett stipen
dium på 10 000 kronor från Stipendiegruppen på Tyresö Kommun,
utan att ens sökt det. Erja Lempinen berättar här om sitt fotointresse,
tidigare genomförda projekt och om sitt pågående projekt om sin fin
ska hemstad Lovisa.

Från vänster: Marcus Yttergren, lärare, Hannan Fouad Jamil, Izabella
Licke, Helena Wiking Holm, Martin Jansson, Camilla Forsell, Henrik
Svensson, Samah Ayad, Elernor Andrae, Niklas Windahl, Emelie
Walin, Isabelle Gynge, Kim Norén, Nicole Borg, Denise Eriksson och
Elin Hagman.
foto: Gunnar frisell
Som en del i sin utbildning har eleverna i årskurs tre på Samhälls
programmet Media på Tyresö Gymnasium arbetat med artiklar till
Tyresö Nyheter. Artiklarna kommer att publiceras löpande.

Eleverna har svårt att hitta något negativt:

Tyresö gymnasium
– en bra skola
Det finns många fördomar om att Tyresö gymnasium skulle vara en
dålig skola, men eleverna som går där, håller definitivt inte med.

Att välja gymnasium och gym
nasielinje kan vara ett svårt val,
eftersom det är ett av de viktigas
te valen man gör. Många av dem
som bor i Tyresö kanske väljer
att söka till ett gymnasium i en
annan kommun på grund av att
de har hört att Tyresö gymnasium
inte är bra. Frågan är bara hur de
kan veta det när de aldrig har gått
där.
– Det finns fördomar om att
Tyresö gymnasium är en dålig
skola, men jag tycker att den är
jättebra, man känner gemenskap
med sin klass, det finns inte så
mycket negativt att säga, säger en
samhäll-mediaelev.

får samarbeta i klassen samtidigt
som de tävlar mot andra klasser,
vilket är något som eleverna upp
skattar. I kaveln ingår också en
utklädnadstävling, där de som
enligt domarna har bäst eller roli
gast utklädnad vinner.
En tradition inom mediepro
grammen är projektveckan som
är en gång varje år. Eleverna är
då indelade i små grupper med
elever från andra klasser, för att
göra ett projektarbete på ett visst
tema under en vecka. Något som
eleverna tycker är roligt.
– Projektveckan är rolig, man
lär känna nya människor, säger
en samhäll-mediaelev.

Stor skola
Tyresö gymnasium är en stor
skola med många elever och
många olika program att välja
mellan. Vissa program kräver
att man lägger ner mer arbete,
medan andra program enligt elev
erna, har roliga ämnen, men även
ämnen som gör att man kan plug
ga vidare efter gymnasiet.

Är hellre i skolan
Att många av eleverna på Tyresö
gymnasium trivs är det ingen tve
kan om, elever kommer hellre till
skolan än att sitta hemma.
– Det är kul att komma hit, träf
fa kompisar, det är bra stämning.
Skönt att komma hemifrån, man
vill inte sitta hemma, man kom
mer hellre till skolan och träffar
folk, säger en annan samhäll-med
iaelev.

Traditioner
Skolan har också traditioner,
varav en av dem är kaveln som
är en tävling mellan klasserna i
slutet på vårterminen. Eleverna

Tyresö gymnasium.
Foto: Gunnar Frisell

Bra lärare
Att de flesta lärarna är omtyckta
av eleverna är också något som
tydligt märks bland eleverna.
Många av dem anser att lärarna
gör lektionerna roliga, men ändå
lärorika, att det blir intressantare
att lyssna på en lärare som gör en
lektion rolig, än på en lärare som
bara står och pratar.
– Lärarna är jättebra, de gör
lektionerna intressanta och läro
rika samtidigt som de är roliga.
De är engagerade och bryr sig om
eleverna och hjälper dem att nå
sina mål.
Isabella Licke

– Jag fick ett gratulationssamtal
och jag förstod ingenting. Jag vis
ste inte att jag hade blivit tilldelad
stipendiet, så jag googlade, och
först då förstod jag att jag hade
fått det, berättar Erja Lempinen.
Det är inte första gången hon
tilldelas ett stipendium, men det
här är första gången hon får ett
stipendium utan att ha sökt det.
– Det var verkligen en underbar
överraskning, berättar Erja Lem
pinen.

För bildens skull
Erja Lempinen har en lång karriär
i bagaget. Med ett fotointresse
som började frodas redan från
barnsben så har hon alltid vetat
att bilden är hennes uttryck för
sina inre känslor. Det är för bil
dens skull som hon är fotograf,
inte för själva yrkets skull.
– Många unga har nog en gla
morös bild av hur fotografyrket
ser ut. Man glider inte in på en
räkmacka och blir en välkänd
modefotograf över en natt, det
krävs arbete och att man inte ger
upp, berättar Erja Lempinen.
– Att gå på praktik, medverka
som assistent och att satsa på en
utbildning inom kamerateknik är
grundläggande. Att inrikta sig på
en vis gren inom fotografi är bätt
re, för det behövs alltid kunniga
fotografer inom alla områden.

Det blir lättare om man utvecklar
sitt uttryck, lära sig bild, försöka
ta reda på vad det är man vill fota
och hitta sin egen stil. Försök
vara mångsidig, men ha ditt eget
språk.
Själv studerade hon på Chris
ter Strömholms fotoskola, vilket
ledde till fler arbetsmöjligheter.

Projekt med flickor
Erja Lempinen har även lett ett
fotoprojekt som pågick i ett flertal
år. Projektet kallades för ”Flick
or” och var en utställning där en
grupp unga flickor en gång om
året fick i uppgift att ta sitt eget
självportträtt.
– Alla bilder, allt som vi får se är
jämt bestämt av vuxna hur det ska
se ut. Därför är det så spännande
och så roligt att ge barn en chans
att visa deras perspektiv och låta
dem berätta sin egen historia med
sina egna bilder. Flickorna fick
välja helt fritt hur de ville fota,
och resultatet blev oerhört spän
nande, vackert och framförallt
eget, berättar Erja Lempinen.
Projektet fortlöpte under flera år,
och publiken har kunnat se dels
en åldersutveckling hos flickorna,
men dels också en personlighets
utveckling.
– Det var spännande att se
när flickorna blev tonåringar. De
började experimentera lite mer,

Stipendiemottagaren och fotografen Erja Lempinen har sitt kontor i
Tyresö.
Foto: Erja Lempinen

använda lite smink inför bilderna
och poserade mer. Det var verk
ligen ett långt projekt, när vi tog
de sista bilderna hade en av flick
orna hunnit gifta sig och blivit
mamma.

Svårt att fotografera enkelt
Erja Lempinen medverkar även i
framställningen av lättlästa böck
er för olika målgrupper, till exem
pel utvecklingsstörda och perso
ner som lär sig svenska. Erja fotar
bilderna till böckerna, och menar
att bilderna ska vara enkla och
okomplicerade.
– Bilden ska på ett enkelt sätt
beskriva och visa det som texten
handlar om, och det är en konst att
få till en sådan enkelhet också.
Just nu är Erja mitt uppe i ett
pågående projekt som om en
månad kommer bli en utställ
ning vid namn ”Min Mors Stad”.
Utställningen handlar om den fin
ska staden Lovisa, där Erja växte
upp. ”Min Mors Stad” visas på
Finlandsinstitutet i Stockholm 9
december–23 januari, 2010.
Erja Lempinen

Chans att påverka politiken
Politik kan tyckas vara bland
det viktigaste i samhället. Julia
Björk (MUF) och Karin Ljung
(SSU) berättar hur det är att
tillhöra ett politiskt ungdoms
förbund, och vad deras partier
prioriterar i Tyresö.

Julia till höger
Julia Björk, 17, gick med i MUF
Tyresö (Moderata Ungdomsför
bundet i Tyresö) för fyra år sedan.
Hennes syster, Li Björk, är ordfö
rande för MUF Tyresö. Julia Björk
tycker att det är roligt med politik
och att vara med och påverka. Det
är socialt och trevligt att gå på
mötena och få diskutera med lika
sinnade. Ett stort plus är alla fester
som anordnas i förbundets anda.
– Man lär sig oerhört mycket
om politik av att vara med i MUF,
och man får många nya vänner.
Jag tycker att alla borde vara med
i ett ungdomsförbund
MUF tycker att utbildning
är viktigt, men att det finns för
många dåliga skolor. Den andra
viktiga punkten som MUF foku
serar på är säkerheten i Tyresö.
– Jag tycker att så många sko
lor som möjligt ska bli privata.
Privatskolor måste vara bra för
att klara sig, och seriösa skolor
med duktiga lärare är ett måste.
Angående säkerheten har brotts
ligheten blivit hög på sistone, och
jag tycker att vi bör satsa på vår
polisstation som ofta är obeman
nad. Många vet inte ens att vi har
en polisstation i Tyresö.

Karin Ljung är Socialdemokrat.

Julia Björk är Moderat.

Foto: Eleonor Andrae

Foto: Eleonor Andrae

Julia Björk oroar sig för att
många inte tar MUF på allvar.
– Många tror att Moderaterna
bara gynnar ”de rika”, men så är
det verkligen inte. Vi är det nya
arbetarpartiet!

det blir ständigt diskussioner som
kan hålla på hur länge som helst.
De viktigaste ämnena just nu
enligt Karin Ljung är bostadsfrå
gan och skolan. Skolorna är gamla
och smutsiga och behöver reno
veras. Bostadsbygget i Tyresö är
det näst lägsta i Stockholms län.
– Vårt jobb som ungdomsför
bund är att påverka partiet, och
det är dessa frågor vi försöker få
partiet att ta tag i. Som det ser ut
nu är det nästan omöjligt att flytta
hemifrån.
Karin Ljung gick med i SSU för
att hon är engagerad i samhälls
frågor och ville påverka.
Är man samhällsintresserad
och vill förändra orättvisor, då är
SSU det bästa verktyget.

Karin till vänster
Karin Ljung, 19, gick med i SSU
Tyresö (Svenska socialistiska
ungdomsförbundet i Tyresö) för
ungefär ett år sedan. Hon har
snabbt klättrat uppåt på karriär
stegen och är numera ordförande.
Hon har alltid haft ett politiskt
intresse och starka åsikter.
– Det ska inte spela någon roll
varifrån du kommer, alla ska ha
samma möjligheter. Därför är jag
socialdemokrat.
Mötena är fulla av ungdomar
som alla har starka åsikter och

Eleonor Andrae
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En talang i festivalen
Nu börjar ett nytt äventyr för
tyresösonen Erik Linder. Den 20
februari i Göteborg ställer han
upp i Melodifestivalens delfinal
tre.

Deltävling 3 – Göteborg, 20 februari
1. Bidragets titel: Headlines
Upphovsmän: Peter Boström, Tony Nilsson
Artist: Alcazar
2. Bidragets titel: Tonight
Upphovsmän: Sharon Vaughn, Anders Hansson
Artist: Johannes Bah Kuhnke
3. Bidragets titel: Doctor Doctor
Upphovsmän: Mirja Breitholtz, Tony Nilsson
Artist: Elin Lanto
4. Bidragets titel: Hur kan jag tro på kärlek
Upphovsmän: Niclas Lundin (musik), Tony Malm (musik), Kenneth
Gärdestad (text)
Artist: Erik Linder
5. Bidragets titel: Yeba
Upphovsmän: Tuomas (Tiny) Pyhäjärvi (musik), Getty Domein (text)
Artist: Getty Domein
6. Bidragets titel: Kom
Upphovsmän: Niclas Arn, Gustav Eurén, Karl Eurén
Artist: Timoteij
7. Bidragets titel: You’re Out Of My Life
Upphovsmän: Henrik Janson, Tony Nilsson
Artist: Darin
8. Bidragets titel: Heaven Or Hell
Upphovsmän: Håkan Larsson, Björn Lönnroos, Jörgen Svensson
Artist: Crucified Barbara

– Det känns både spännande,
utmanande och jag kommer att
ge allt jag har, säger en glad Erik
Linder.
Bidraget heter ”Hur kan jag
tro på kärlek”. Den beskrivs av
upphovsmännen som en svensk
popvisa med vemod och hopp
i 70-tals poptappning, som inte
lämnar någon oberörd. En av
upphovsmännen är välkänd låt
skrivare, texten har skrivits av
Kenneth Gärdestad. Musiken av
Tony Malm, Niclas Lundin

Genombrott i Talang
Erik Linder fick sitt genombrott i
programmet ”Talang”. Där sjöng
han känslofull stämsång som fick
hela svenska folket att smälta. Det
gav honom möjligheten att få pro
ducera en platta. I somras släppte
han albumet ”Inifrån” som är en
samling tolkningar av svenska
favoritlåtar.
Sjungit mycket i Tyresö
Men i Tyresö har han sjungit
många gånger. Det började med
skolkören när han var sju år.
Sedan blev det kyrkans gosskör,
Tyresö Musikklasser och Södra
Latins Musikgymnasium.
– Musikklasserna och annan
körsång har givit mig en grundläg
gande musikalisk skolning, den
grunden har jag burit med mig i

Erik Linder.

foto: Severus Tenenbaum

den vidareutbildning som jag fått
som vuxen.
I familjen är det farfar som stått
för den största musikaliska inspi
rationen. Farfar Sune Linder är
saxofonist och gammal jazzmusi
ker på fritiden och aktiv i Tyresö
Jazzklubb.

Hoppas på tyresöröster
Erik Linder hoppas att många
tyresöbor kommer att rösta på
honom i delfinalen.
– Mitt mål är naturligtvis fina
len i Globen men bara att få delta
i Melodifestivalen känns också
fantastiskt.
I sommar kan den som vill få

Bidrag med rötterna i Tyresö
Med låten Heaven or Hell deltar
tjejgruppen Crucified Barbara
på lördagens Melodifestival från
Göteborg.

En av deltagarna heter Mia Cold
heart, som bor i Tyresö. Samtliga
upphovsmän till låten är från Tyre
sö, Håkan Larsson, Björn Lönnroos

och Jörgen Svensson, som också
är ordförande i Ung Musik. De har
jobbat länge med musikproduk
tion, men det är premiär för dem i
melodifestivalssammanhang.

Ung Musik
Föreningen Ung Musik i Tyresö,
där Jörgen Svensson är ordfö
rande, startade 1980. Den vänder
sig till människor som inget hellre
vill än spela musik tillsammans.
Under dessa 30 år har Ung Musik
haft som mantra att fånga upp och
inspirera/engagera Tyresö kom
muns ungdomar med musiken
som huvudämne. I denna fören
ing har bandet Crucified Barbara
kommit till. Ung Musik har lyckats

Crucified Barbara.

Foto: Linda Åkerberg

fånga upp många ungas intresse,
som annars kunde ha riktat sig åt
mindre positivt håll.
Med hjälp av studieförbunden
Vuxensskolan och Vi Unga har
föreningen kunnat få visst ekono
miskt stöd. Detta är tyvärr hotat
i och med att kommunen nu drar
ner stödet till studieförbunden.
– Ung Musik är ett ypperligt
komplement till kulturskolans
verksamhet, Det breddar mång
falden och valmöjligheten för
Tyresö kommuns musikintres
serade. Jag började själv här som
rockrebellisk 15-åring. Och se! Nu
är det dags för melodifestivalen,
säger Jörgen Svensson.
ooo

Björn Lönnroos, Jörgen Svensson och Håkan Larsson. Foto: Gunnar Frisell

möjlighet att höra mer av Erik
Linder. Då kommer han turnera
runt Sverige med Lasse Holm och
Diggilogänget.

Värnar Tyresö Musikklasser
Avslutningsvis blir Erik Linder
allvarlig
– Jag hoppas att de rykten som
nått mig om att Tyresö Muskiklas
ser ska stoppa intaget av nya elev
er är fel. Det var faktiskt i Nyboda
skola, i Tyresö Musikklasser som
min musikkarriär tog fart och den
möjligheten vill jag ska finnas för
fler ungdomar i framtiden.
ooo

Rösta p
å
Tyresö!
Så röstar du på
din favorit
Under Melodifestivalen 2010
går det, precis som tidigare,
att ringa in och rösta på ett
dyrare och ett billigare telefon
nummer. Det dyrare numret väl
jer de som vill skänka pengar
till Radiohjälpen samtidigt som
de röstar. Det går även att
SMS:a in sina röster och även
här finns en möjlighet att välja
på ett dyrare och ett billigare
telefonnummer.
Du kan börja rösta klockan
20.00, det vill säga när sänd
ningen startar. Det går inte att
rösta innan.
Telefonröster: 099-902 XX
(9,90 kronor per röst, varav
8,50 kronor går till Radiohjäl
pen) 099-202 XX (3,60 kronor
per röst)
SMS-röster: 729 99 med tex
ten XX (respektive bidrags
startnummer) för 9,90 kronor
per SMS, varav 8,50 kronor går
till Radiohjälpen. 722 11 med
texten XX (respektive bidrags
startnummer) för 3,60 kronor
per SMS.
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pågång
det händer I Tyresö

Träna på dator
Träna på dator med kursmaterial.
Surfa på Internet, lär dig hantera
e-post och bilder. Inga förkunskaper
behövs. Måndag den 22 februari,
klockan 14.00–16.00.
Plats: Trollbäckens bibliotek
Arrangör: SeniorNet Tyresö
Bio: Farsan
Josef Fares nya film om dom tre vännerna; Jörgen, Juan och ”Farsan”.
En komedi om vänskap, kärlek och
konsten att vara man. Tisdag den 23
februari och onsdag den 24 februari,
klockan 19.00–20.40.
Barntillåten. 98 min. 70 kr.
Plats: Bio Forellen
Arrangör: Tyresö Filmförening
Fredsrörelsens uppgifter
2010
Svenska Freds ordförande Anna Ek
och Kristna Freds tf generalsekreterare Håkan Mårtensson inleder
mötet. Torsdag den 4 mars, klockan
19.00. Kulturcaféet, Föreningsgården, hus C.
Tyresö Jazzcafé med Tyresö
Jazzband
Gäst: dixielandkornettisten PerAxel Olsson. Onsdag den 10 mars,
klockan14.00–16.00.
Plats: Föreningsgården Kvarnhjulet
Entré 50 kr inkl kaffe o kaka
Arrangör: Tyresö Jazzband och ABF
Sportlovskul
Broderier eller bryderier? Låt dig
inspireras av pågående utställning
och skapa ditt eget verk med nål,
tråd, garner, tyger och pärlor. Onsdag
den 3 mars, klockan 12.00–16.00.
Plats: Biblioteket i Trollbäcken
Arrangör: Tyresö kommun

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronor
eller mer om du vill. 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!

Tyresöhistoria, doping, jazz, Finland m m på 91,4
lokalradion Tyresöradion, kaxigt kallad Succékanalen 91,4, snur
rar dygnet runt med stor variation i utbudet. Massor av positiva lyss
naromdömen finns att läsa på www.tyresoradion.se, där man också
kan lyssna via webben och på tidigare program.

Några program kommer på
bestämda tider:
Tyresö kommunfullmäktige 18
februari och 25 mars klockan 18.
Tyresö Ulands- och FredsFör
enings Radio Tuff 28 februari och
14 mars klockan 17.
Nyboda skolas Radio X3M tors
dagar klockan 15.
Åke Sandins intervjuer på
91,4 februari–mars:

31/1–21/2
Bengt Hammar berättar entusiastiskt om järnvägar, tunnelbanor och
annan spårbunden kommunikation
med tonvikt på Nynäsbanan, som
hade anknytning till passagerarbåtarna på Drevviken, vilka bland
annat angjorde Kumla (från 1996).
Lennart Holmberg (från 1997)
började i sin ungdom att jobba på
Tyresöbussarna men är passionerat intresserad av spårvagnar. Har
besökt Wien, Dresden och andra
spårvägstäta städer. Har också
varit med att rusta upp den gamla
ångslupen Tärnan (från 1997).
Jörgen Toresson och Urban Loinder
berättar om jazzklubbens lockande
program under vintern och våren.
Sex låtar spelas med jazzmusiker
vi får höra i Tyresö den närmaste
tiden.
Ebbe Björkman inleder sin serie om
skalden Erik Axel Karlfeldt, en begåvad bondpojke från Dalarna, som
blev A-student, fil. kand. i Uppsala
och lärare i Djursholm och Molkom.
Kvinnoaffärer krånglade dock till
livet för den unge Karlfeldt (från
1997).

Hon intervjuas om sin apotekskarriär, om att ”trilla piller”, folks pillerberoende, privatiseringen men
också om bilsport och vådligt skridskoåkande:
Jazzintresserade juristen och Krusbodabon Urban Loinder var som ung
i Enskede läroverk simmare och fotbollsspelare. Intervjuas om sin tid
som notarie uppe i Malung och sina
många år som domare i Handen.
Han berättar om knepiga rättsfall
och utreder begrepp som lagman,
rådman, nämndemän, rättsinstanser och sin fritid som snickare.
Nina Brogärd, Terje Engh och Peter
Dicke släpps lösa med historier och
limerickar. Terje läser ur sin dagbok
om en skakande månad i Härjedalen och ur Ninas dagbok får vi höra
om hennes vecka med personlig
tränare på gymmet.

21/2–14/3

Annika Stjärne på Tyresö Gym hörs
på Tyresöradion från 21 februari.

28/2–21/3

Billy Björkman har jobbat som timmerman med byggen, till exempel
tunnelbanan och varit hamnkapten
på en båtklubb, så det snackas om
båtar också. Han intervjuas tillsammans med sin fru Eivor, som berättar om sin tid som barnmorska och
sina besök i Gambia
Seija Tuulik, född och uppvuxen i
Helsingfors med förfäder i Karelen
var i sin ungdom en duktig simmerska, kom tidigt till Sverige och
när hon 2002 såg Tyresö blev hon
så förtjust att hon flyttade till Sjötungan. Hon intervjuas också om
sina jobb på biståndsorganen BITS
och Sida.

Åke Dahlström växte upp på Brevik
och bor nu i Lindalen. Han berättar
om sin tid som FN-soldat 1960-61 i
Gaza, Sinai och Sharm el Shejk, om
farliga angrepp på svenskarna och
om permissionerna i Libanons ljuvliga huvudstad Beirut, som då ännu
inte hade drabbats av krig.
Jan-Bertil Schnell har varit antikvarie och har nyligen kommit ut med
boken ”Tre strömmar”, som handlar
om Tyresös industriella storhetstid
med kvarnar och krut- och papperstillverkning för några hundra
år sedan. Självfallet nämns också
Maria Sofia de la Gardie.
Annika Westlund Stjärne växte upp
i Farsta men bor nu i Skälsätra, började inom sjukvården men intresserad av form och färg sadlade hon
om till reklam. I dag basar hon på
Tyresö Gym och berättar om verksamheten, kunder och inte minst
om kampen mot doping.
Ebbe Björkman i sin del 2 om Erik
Axel Karlfeldt, dennes amourer
med Aagot, Gerda med flera, hans
diktsamling ”Fridolins lustgård” och
hans inval i Svenska Akademien.

Öringebon och finlandssvensken
Svante Barman hörs på 91,4 tills
den 7 mars.

Krusbodaborna Kerstin och Jörgen
Hasselgren hörs på 91,4 den
28 februari–21 mars.

Tyresökillen och journaliststudenten
Love Bergström intervjuas och intervjuar 28 februari–21 mars.

14/2–7/3

Tyresökillen Love Bergström studerar journalism på Södertörns
högskola och intervjuas om utbildningen, lärarna och sitt intresse
för idéhistoria men också om sitt
musicerande.
Love Bergström intervjuar radions
programledare Åke Sandin om Tuffs
verksamhet, amerikanska Vietnamdesertörer, Tyresöradion, Åkes
blogg och bok ”Förbannad pacifist”
Abbas Reyhanian är den nye föreståndaren för Café Bonza, där
ungdomar samlas flera gånger i
veckan. Han intervjuas också om
sin uppväxt i Kista, sitt jobb på
fritidsgård, sina iranska rötter, sin
kampsport och utfrågas vilka han är
nyfiken på.
Krusbodaborna Jörgen och Kerstin
Hasselgren är båda uppvuxna i
Tyresö, Jörgen med rötter i en
känd Trollbäckenfamilj. Han är i
dag IT-företagare med det häftiga
namnet HNO3 på sin firma. Kerstin
började som frissa men är i dag vdassistent och visade stor rådighet
en natt i höstas.

7/2–28/2
Helena Lundstedt, pol mag och
inneboende i Krusboda, som
intervjuas om sina studier i Lund
och på Tomelilla folkhögskola, sin
praktikanttid på UD, sina resor i
Sydasien, bland annat i Nepal, och
sin önskan att göra något bra för
kvinnor i Västafrika.
Fårdalabon Gunnel Agrell Lundgren
är ordförande i SeniorNet, född i
Munktorp, uppvuxen i Enskede, där
hon i tonåren var fängslad av den
mångkunnige Albert Schweitzer.

Lösningen till Julnötter 2009  
1 Martin Nilsson heter socialde
mokraternas kommunalråd i
Tyresö.
2 Nästa år är det val. 51 ledamö
ter ska väljas till Tyresös kom
munfullmäktige.
3 Landstinget ansvarar för Boll
mora vårdcentral.
4 Rodamco äger Tyresö Centrum.
5 I början av 1980-talet började
Farmarstigsområdet bebyggas
med bostäder. Idag innehåller
hela orådet över 1000 bostäder.
Nu har Tyresö bostäder planer

Finlandssvensken och Öringebon
Svante Barman kom tidigt från östra
Nyland till Sverige. Han intervjuas
om sina jobb i buss- och tågbranschen men också om sina vandringar med stavgång, sitt dansande
(bugg) och sin läsning om finländska krigsveteraner.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1255-56) gör skäl för
sitt tuffa namn. Består av ”rosor”,
intervjuer, krönikor. Programledare:
Åke Sandin och Monica Schelin.
Regelbundna medarbetare: Hampus
Eckerman och Marianne Stieger.

på att bygga fler lägenheter i
området. Koriandergränd var det
första kvarter som byggdes i Far
marstigen.
6 Sandholmarnas naturreservat
heter det naturreservat som lig
ger på Tyresöhalvön östra sida.
7 Vinrankan är Tyresö Bostäders
äldsta bostadsområde.
8 Waxholmsbolaget trafikerar
Tyresö reguljärt. Tyresö brygga
lägger båtarna till vid.
9 Tyresö musikklasser har sin
årliga julkonsert den 10 decem

ber. 1985 startades Tyresö
musikklasser.
10 I Finland, Frankrike, Lettland
och Polen har Tyresö vänorter.
11 Sju stycken politiska partier
finns det i Tyresö kommunfull
mäktige.
12 Det var Gabriel Oxenstierna
som lät bygga byggde Tyresö
kyrka som invigdes 1641.

Kontakta körledare Therese Johansson 070-720 79 00 för en
provsjungning. Vi repeterar onsdagar 17-18 i Kulturcentrum
Kvarnhjulet vid Nyboda skola.

Grattis till vinnarna

1. Sonja Söderström, Lupingränd
2. Mary Ericson, Forellvägen
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Nu syns strukturerna i en trädgård
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1:a pris: Kjell Möller, Lummergången.
2–5: Björn Malmberg, Gudöterrassen.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Kristina och Väinö Lund, Bollmorav.
Rose-Mary Holm, Sikvägen.
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.
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DELBETALNING

1. Mary Ericson, Forellvägen
2. Merja Deb, Kanelgränd

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
9 mars 2010 till:
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GÄRNA
SORK

Grattis till vinnarna
i bildgåta nr 8, 2009

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 50 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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BIT
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FÄRDIGHETER

eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu
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Kryss nr 1  

PARENTATION
UNDANTAGANDES
HERRE

Märk svaret ”Bildgåta nr 1” och
skicka in senast 9 mars 2010.
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Foto: Gunnar frisell
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Var är den tagen, bilden som du
ser i nyckelhålet? Har du något
minne från den här platsen som
du vill berätta om så skicka det
tillsammans med ditt svar.

Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
Norrby Trädgård
www.norrbytradgard.se
annelie@norrbytradgard.se

MAN HAN HAR OFTA BRUKAR
UTOM- NYÅR I VIETNAM –
FULA GÖR
OJÄMNA VÄLJS AV MYNDIG- SES I MÅNGEN
ORDENT- MED
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KÄRVAR SES I KÖ LIGT OFFENSIV BUSKE
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LEDER SÅG TILL SÄD SOM
STYRKOR ATT BARN STÖPS I
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BYXOR

och mjukar upp husfasadens skarpa hörn.
Nakna fnasiga ljust bruna grenar på en klät
terhortensia full med sovande knoppar, ger
mönster åt en husfasad. Även vissa arter av
gräs står länge med stadigt ax, bland annat
tåteln står givakt i den stränga kylan och
bryr sig inte ett dugg om att den har halvme
ter snö runt fötterna.
Det är också nu som man kan iaktta sin
egen trädgård varje dag och se vad som
brister. Ganska snart blir det uppenbart var
stommarna bör ligga för att strukturen skall
infinna sig. Det kan vara så enkelt att en
befintlig ligusterhäck som kanske behöver
förlängas något, så att det skapar en lugn
helhet. Ett sätt att skapa en fin vinterscen
kan vara att blanda klippta former tillsam
mans med naturliga former vilket ger kon
trast och liv i trädgården. Det är nu jag blir
lyckligt medveten om att jag inte behöver
åka speciellt långt för att få både miljöom
byte och inspiration!
Här är några förslag på fina vinterväx
ter som både bildar stommar och vackert
grenverk: Idegran – Taxus baccata, Järnek
– Ilex x meserveae, Lagerhägg – Prunus
lauroserasus, Formklippta Buxbom – Buxus
sempervirens, Rhododendron, Formklippt
vintergrön liguster – Ligustrum vulgare var.
italicum ’Atrovirens’, Videkornell – Cornus
sericea ’Farba’ E, Gullkornell – Cornus sto
lonifera ’Flaviramea’, Ormhassel – Corylus
avellana ’Contorta’, med flera. Prova gärna
gräset Molinia caeruela ’Edith Dudszus’ som
har vackra mörka vippor och ju längre hös
ten går mot vinter desto gulare ton på stråna
en mycket vacker sort som lyser i höstdiset.
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fantastiska trähus och verandor med spröj
sade fönster, torn med spejläge och så gott
som alla hus har ett fint trästaket i olika
utföranden, inget tryckimpregnerat här inte,
nej fina smala sågade målade staketpinnar.
Mycket trä och snickarglädje fångar känslan
av svunnen tid och genuinitet.
Växterna i trädgårdarna sover och mag
nolians knoppar är inbäddade i sina päls
mössor. Det är nu som strukturerna i en
trädgård syns och det som fångar min upp
märksamhet är när jag hamnar framför en
trädgård där någon har tänkt på trädgårdens
stommar. De utgör en otrolig skillnad i vin
terträdgården. Klippta barrväxter, som de
där två klippta idegranarna som markerar
entrén så elegant. En storvuxen formklippt
buxbomshäck som avgränsare och plötsligt
händer det något inne i trädgården, man kan
säga att trädgården får en ryggrad.
Rhododendronbuskage håller samman
en dunge av mindre träd med vackra stam
mar. Murgrönor klättrar på husets nordsida

En vinnare får tre ”Glädjelot
ter” som kan ge vinst upp till
50 000 kronor.
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K

ung Bore har tagit ett stadigt grepp
om oss. Snön ligger vit och det flyger
snö i luften trots att solen bryter ige
nom. Miljontals frusna kristaller som vinden
virvlar omkring. Bilen har vi parkerat på
torget och vi går med raska steg i snömod
den ner på huvudgatan. Ornöfärjan har just
anlänt och det blir lite trafik. Vi böjer av vid
Tullhuset och tar oss ner mot våffelfiket vid
vandrarhemmet. Snön knarrar under föt
terna och på håll hör vi ändernas hånande
skratt.
Vi skrattar till och andedräkten ryker ur
våra munnar. De hade varnat på löpsedeln
om polarvinden och den biter verkligen
i kinderna. Maken säger att jag fått röda
äppelkinder och då känner jag mig ovanligt
frisk och pigg.
Vi befinner oss på vårt favoritställe så här
under nyår. Inte ett nyår utan en promenad
genom Dalarö. Så här års är allt avskalat
vackert nu när färgskalan är dämpad. Inget
stör blicken som naket klart kan se alla

Bildgåtan

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2009.

16



Februari 2010

Kyrkan

Ny kyrkoherde – nytt kyrkoråd
Nyheter Nytt decennium, ny
kyrkoherde och nytt kyrkoråd
skulle på många sätt kunna
betyda att förändringarnas vind
blåser. Men så är inte fallet.

Den nya kyrkherden Michael
Öjermo och det nyvalda kyrkorå
det har samma inriktning vilket
kan sammanfattas i kyrkoher
dens valspråk ”Keep calm and
carry on”. Mottot är hämtat från
en affisch i England under andra
världskriget.
Tyresö församling har välkom
nat Michael Öjermo som ny kyrk
herde. Det skedde under högtidli
ga former vid en högmässa i slutet
av januari i närvaro av biskop Eva
Brunne.
– Jag ser fram emot att arbeta i
en stor församling, säger Michael.
Med sina erfarenheter från
Kista konstaterar den nya kyrko
herden att vi är på väg mot en mer
mångdimensionell verklighet. Då
är det viktigt att förstå kyrkans
uppgift och betydelse.
– Vi har under de senaste åren
lagt mycket tid och kraft på att
skapa en modern och funktio
nell arbetsplats där rollerna och
ansvar är tydliga och där det för
troendevalda i kyrkorådet är för
trogna med de regelverk som styr
Svenska kyrkan och särskilt kyr
koordningen säger kyrkorådets
ordförande Iréne Pierazzi.

Kyrkosyn
Synen på uppdraget skiljer sig
dock mellan nomineringsgrupper
na i Tyresö församling, vilket blev
väldigt tydligt i kyrkovalet 2009.
– Ledande företrädare för
Framtidens kyrka (Frk) brukar
föra fram att Tyresö församling
borde styras ungefär på samma
sätt som en båtklubb. Man kan
rycka lite på axlarna åt liknelsen
och skämta om den men den har
framförts så många gånger att det
är svårt att enbart se den som ett
sätt att göra sig lustig.
På flera sätt inrymmer liknelsen
en inställning som grundläggande
skiljer nomineringsgrupperna
från varandra. Den som vill förle
das till samma jargong kan säga
att även de som inte har någon båt
ska vara välkomna i den kyrkliga
gemenskapen.
– Det är märkligt att jämställa
uppdrag i Tyresö församling med
en båtklubbverksamhet. Alla de
som verkar inom Svenska kyrkan
och då särskilt diakoner och präs
ter med specifik kyrklig utbild
ning, måste ställa sig frågande till
liknelsen.
– Samarbetet mellan social
demokraterna och moderaterna
fortsätter och känns helt naturligt.
Vi vill ha en folkkyrka öppen för
alla. Vi har samma kyrkosyn säger
Iréne Pierazzi avslutningsvis.
oo o

Kyrkorådets ordförande Iréne Pierazzi och kyrkherde Michael Öjermo.

Foto: Gunnar Frisell
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