
Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
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Välkommen önskar Andreas med personal.

Vi tar gärna emot beställningar!
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Skolan kan bättre
n Under flera år har krisen i Tyre
sös skolpolitik diskuterats. I 
Lärarförbundets senaste ranking 
kom Tyresö på plats 204. Läskun
nigheten sjunker i flera mätningar. 
Det finns alltså anledning att vara 

orolig. Men det var inte det för
flutna som dominerade när tre 
politiska partier (S, MP och V) 
tillsammans arrangerade Tyresös 
första skolforum. 

– Den stora utmaningen för nästa 

period är att höja förväntningarna 
när det gäller kunskapsmålen sam
tidigt som vi måste ge skolorna rätt 
förutsättningar, säger Martin Nils
son (S).
 Sid 8

... tror att Tyresö 
snart kommer  
att göra skäl  
för namnet.
     Sid 2

Bollmoran …
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Moa Lindkvist, ordförande i elevrådet på Strandskolan, ger sin bild av hur det är i skolan för Martin Nilsson och övriga på skolforum. Foto: Gunnar Frisell

engagemang efterfrågas
n Moderaterna i Tyresö är i alla fall konsekventa när man 
behandlar förslag om miljöförbättringar. Avslag är regeln. 
Moderaterna påstår sig vara ett miljöparti men det är bara läp-
parnas bekännelse. Att delta i Earth Hour är bra, men det krävs 
skarpa beslut för att åstadkomma något. Ledare, sid 2

Boule är hälsa
n Fem föreningar står utan lokal sedan boulhallen under Berg-
fotens skola stängts. I andra kommuner ser man framför allt 
pensionärernas boulspel som friskvård och bidrar till verksam-
heten på olika sätt. I Tyresö är osäkerheten stor om det ska gå 
att spela nästa vinter. Debatt, sid 4

”Jag önskar att 
Tyresö kommun 
kunde bli en 
mönsterarbets
plats.”
Juhani Kulo, sid 6

inga lästester 
n Det blir inga gemensamma 
lästester i Tyresö. Det har 
barn- och utbildningsnämn-
den beslutat. Det borde ske 
en uppföljning av barnens 
läsförmåga tidigt menar 
Socialdemokraterna så att 
resurserna kan styras efter 
behoven. Sid 5

Gymnasiet i topp
n Det blev medaljer till Tyresö  
när Ung företagsamhet hade 
mässa. Två silver och ett 
brons placerade Tyresö  i topp 
som länets bästa UF-kommun 
2009. Sid 7

ett år i superligan
n Tyresö Trollbäcken inne-
bandyklubb har spelat klart 
sitt första år i Superligan och 
slutade på kvalplats. Man har 
erfarenhet av kvalspel men 
räknar inte med någon pro-
menadseger. Sid 10

tFF i allsvenskan 
n Från division 3 till damall-
svenskan på fyra säsonger. 
Nu är det upp till bevis i en 
av världens bästa ligor och 
siktet är högt inställt. Vinst 
2012 och Champions League 
2013. Sid 11

tyresöspelet
n Återigen ska Tyresös histo-
ria ges i form av teater, sång 
och musik. Tyresöspelet kan 
till sommaren ses vid Tyresö 
slott,  25 år efter urpremiären. 
Sven Lionell har nu som då 
en central roll. Sid 13 



NoteratI år har Tyresö kommun valt att delta i Earth 
Hour. En timme för att uppmärksamma vår 
gemensamma miljö. Det är en symbolhand-

ling för ett minskat energiutnyttjande och min-
dre växthusgaser. Earth Hour startade i Sydney 
2007 där runt 2 miljoner Sydney-bor släckte 
ljuset under en timmes tid. Världsnaturfonden 
var en av initiativtagarna och genom deras 
engagemang blev manifestationen global och 
årligen återkommande. 2009 var fler än 4 000 
städer med i över 80 länder.

Det är bra att Tyresö nu är med. För Tyresö 
behöver fler beslut som leder till att vi förbätt-
rar vårt klimat. Visserligen behöver de stora 
och viktiga besluten fattas på global nivå. Men 
var och en av oss här i Tyresö kan bidra till att 
jorden även för framtida generationer blir en 
klimatmässigt bra plats att bo på.

Den moderata kommunstyrelsens ordfö-
rande Fredrik Saweståhl sa när han tillträdde 
att ett av de områden han ville prioritera var 
just miljön och klimatet. Kanske är det därför 
som Tyresö i år deltar i Earth Hour. För förra 
året sa den moderata kommunledningen nej 
och släckte inte ned kommunens olika anlägg-

ningar. Earth Hour är en viktig symbolfråga 
men det räcker inte långt.

I Tyresös riksdag, det vill säga kommun-
fullmäktige, har oppositionspartierna kommit 
med en rad förslag, alltså motioner som rör 
just miljön och klimatet. Ibland har också 
dessa motioner lagts som gemensamma av de 
röd-gröna samarbetspartierna. Hur har de för-
slagen behandlats? Hur är egentligen viljan hos 
de borgerliga partierna som styr, när man till 
skillnad från symbolbeslut ställs inför skarpa 
frågor som verkligen betyder något?

Tyvärr visar en genomgång av det 
senaste  årets beslut att den moderata 
kommunledningens uttalade miljö
engagemang stannar vid läpparnas 
bekännelse. I stort sett alla förslag som 
kommit som rör miljön har röstats ned.

Det har blad annat gällt förslag om att utreda 
spårbilstrafik, miljöledningssystem, hållbart 
resande och resepolicy, klimatstrategi, klimat-
kampanj, upphandlingar för en hållbar utveck-
ling och miljöpris. Symboler är viktiga med det 
måste följas av skarpa åtgärder som ger effekt. 

Det är genom praktisk handling som föränd-
ring kommer.

Här kommer fem förslag som skulle visa på 
ett äkta engagemang och bli inledningen i arbe-
tet att göra Tyresö litet grönare. För det första 
förse de kommunala fastigheterna med solcel-
ler eller bergvärme. För det andra ställ energi-
krav som motsvarar passivhus vid byggande av 
bostäder och kommunala lokaler. För det tred-
je skärp miljökraven vid upphandlingar. För 
det fjärde gör Tyresö till en fairtrade-kommun 
och för det femte arbeta aktivt för att få en bio-
gasmack till kommunen. Och det är viktigt att 
sätt igång. För vi måste själva göra jobbet. Det 
finns ingen annan som kommer att göra det åt 
oss. Och det behöver inte öka kostnaderna. 

I många fall går faktiskt ekonomi och miljö 
hand i hand, även på kort sikt. I det långa lop-
pet är det alltid det mest ekonomiskt fördelak-
tiga att fatta gröna beslut.

När det i höst är val till kommunfullmäktige 
kan tyresöborna rösta ja till miljön. Det enk-
laste sättet är att rösta nej till en fortsatt mode-
ratstyrd kommunledning.

ooo

Låt inte miljöarbetet i Tyresö stanna vid symbolfrågor. Att delta i Earth Hour 
är bra som en väckarklocka men se det gärna som ett avstamp för att göra 
Tyresö grönare. Den borgerliga kommunledningen har konsekvent röstat ned 
de miljöförslag som den röd-gröna oppositionen lagt de senaste åren. Det rim-
mar illa med det miljöintresse som moderaterna säger sig ha och leder inte 
arbetet framåt. För att verkligen visa engagemang krävs skarpa beslut som 
gör skillnad. Sådana saknas tyvärr idag.

I kommunfullmäktige 
sågar kommunstyrel-
sens vice ordförande 
folkpartisten Mats 
Larsson helt FNs kli-
matpanels arbete. Efter 
att ha läst en insändare 
i DN drar han slutsat-
sen att deras rapport 
är ett falsarium och att 
det inte är så farligt här 
i världen. Glaciärerna 
smälter inte så snabbt 
har han lärt sig. Hur 
det ligger till med mat-
produktionen i Afrika 
vet han inte riktigt än 
med det ska han kolla 
upp. Ett säkert sätt att 
påverka en folkpartist 
tycks vara att skriva en 
insändare.

ooo

www.tyresonyheter.nuLedare

Berno

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

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar 
Frisell, Ingvar Karlsson.
Annonser: Sune Linder tel 712 61 68. 
Ingvar Karlsson, tel 712 16 88.
annons@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 7 
nummer  under 2010 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Norrtälje.
Upplaga: 19 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 20–25 april 2010
Manusstopp 9 april 2010
Vid utebliven tidning ring 798 91 01 
(måndagar och tisdagar)

Miljöarbete  
kräver engagemang

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Se det töar, ja se det töar
det var väl roligt, Hurra.
Nu efter vinter, vi bara slinter
ner i vattenpölarna.
När vattnet stiger i sjö
blir Tyresö ju en ö
ja, det är så det ska va
enligt urkunderna.

S.
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”Vi ska inte nöja oss 
med att vara sådär”
SkoLA Hur kan skolan bli 
bättre? Hur kan vi höja Tyresö 
från att vara en slumrande kun-
skapskommun till att ta steget 
upp bland de allra bästa? Det var 
några av frågorna som ventilera-
des på Tyresös första skolforum.

I mitten av mars arrangerades 
Skolforum i Tyresö i Forellsko-
lans aula. Evenemanget besök-
tes av närmare ett hundratal 
personer, som diskuterade hur 
skolan i Tyresö kan bli bättre. 
En av programpunkterna var en 
presentation om lärarnas situa-
tion i skolan, av Lärarförbundets 
ordförande Ulla-Karin Ervik. Hon 
beskrev bland annat hur lärarna 
de senaste åren fått fler och fler 
administrativa uppgifter, vilket 
gjort det svårare att hinna med 
att utföra de pedagogiska arbets-
uppgifterna på ett bra sätt. Moa 
Lindkvist, ordförande i elevrådet 
på Strandskolan, fanns också på 
plats och berättade om hur hon 
uppfattade dagens skola. Bland 
annat berättade hon att det ofta 
inte finns någon arbetsro i klass-
rummen idag.

Besök från Haninge
Skolforum besöktes också av 
Robert Noord, tidigare barn- och 
utbildningsnämnds ordförande i 
Haninge, som berättade om kom-
munens utveckling från att ha 
blivit rankad som Sveriges säm-
sta skolkommun i början av 2000-
talet till att idag hyllas som en 
framgångssaga. Noord berättade 
bland annat hur Haninge införde 
lästester redan från första året i 
grundskolan. Även Johan Kant, 
lärare och biträdande rektor på 
Vikingaskolan i Haninge, fanns på 
plats. Bland annat, berättade han 
om hur han konsekvent använt 
Läsutvecklingsscheman, LUS, för 
att kunna fokusera på läskunnig-
het.

– Det var väldigt spännande att 
höra hur Haninge arbetat med att 

sätta kunskap i fokus. Där tror jag 
att Tyresö har mycket att lära sig 
av Haninge, berättar Mathias Teg-
nér, 2:e vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

Noord beskrev också hur den 
politiska majoriteten i Haninge 
reagerade på att ha hamnat sist 
i Lärarförbundets ranking över 
Sveriges skolkommuner.

– Många kommuner väljer att 
skylla på undersökningen och 
argumentera för att den är fel-
aktig. Vi valde en annan väg. I 
Haninge erkände vi våra brister 
och gjorde en genomsyn av hela 
verksamheten, berättade Robert 
Noord.

– Roberts beskrivning var spän-

nande eftersom att den moderat-
ledda kommunledningen just 
valde att kommentera Tyresös 
204:e plats i den senaste ranking-
en med att det var fel på under-
sökningen. I mitt tycke är det 
en ganska märklig reaktion. Det 
är väl klart att det inte duger att 
Tyresös skolor rankas 204 av 290 
kommuner, säger Mathias Teg-
nér.

Viktigt att samarbeta
Initiativet till Skolforum togs av 
Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet. Alla partier 
var dock inbjudna, men de bor-
gerliga avstod från att komma .

– Skolforum är ett bra initia-

tiv. Det är bra att få en samling 
för bättre skolor, menade Robert 
Noord från scenen på Skolforum. 
Det har varit en styrka i Haninge 
att vi har varit eniga över block-
gränserna i skolfrågorna.

Detta är något som opposi-
tionsrådet i Tyresö Martin Nils-
son (S) håller med om.

– Det var tråkigt att de borger-
liga partierna inte ville vara med. 
Diskussionerna var både spän-
nande och framåtsyftande. Men vi 
ger inte upp. Vi kommer bjuda in 
dem igen. För oss Socialdemokra-
ter är det viktigt att vi samarbetar 
för barnens bästa, säger Martin 
Nilsson.

ooo

Skolpolitikern Robert Noord från Haninge talar för tyresöbor med intresse för skolan på Tyresös första skolforum. 
 Foto: Gunnar Frisell

Stöd för jordbäv-
ningsoffer i Chile
STöD Den 4 april ordnar Magalla-
nes IF en inomhusturnering i fot-
boll för att samla ihop bidrag för 
jordbävningsoffren i Chile. Tur-
neringen spelas i Nybodahallen 
och alla som vill kan anmäla ett 
8-mannalag fram till den 25 mars.

ooo

Mer än var tionde 
tyresöbo med i 
Friskis&Svettis
HäLSA Friskis&Svettis i Tyresö 
når rekordsiffror. Efter en ökning 
med 16 procent det senaste året 
uppgår nu medlemsantalet till 
4 607 personer – vilket gör att 
Tyresö nu tar steget upp i den 
kategori av kommuner där mer 
än 10 procent av befolkningen är 
medlemmar.

ooo

Narkotikabruket 
bland gymnasie-
elever ökar
oHäLSA Tyresö kommun genom-
för regelbundet drogvaneunder-
sökningar. Den senaste bland 
gymnasiets elever visar att såväl 
bruket av som tillgången till nar-
kotika ökar tydligt.

4 av 10 gymnasieelever har haft 
möjlighet att pröva narkotika. De 
som faktiskt prövat har ökat från 
15 till 22 procent.

Rökning och alkohol ligger 
på i princip oförändrade nivåer 
medan snusandet minskar.

ooo

Socialbidragen ökar mest i Tyresö
BiDRAg När Socialstyrelsen 
sam manställt utvecklingen av 
ekonomiskt bistånd (tidigare 
kallat socialbidrag) så visar det 
sig att ökningen är som störst i 
Tyresö.

I Tyresö har kostnaderna ökat 
med 44 procent under 2009 – jäm-
fört med 2008. I hela riket är mot-
svarande ökning 17 procent och 
i Stockholms län bara 9 procent. 
Totalt betalade kommunen under 
2009 ut drygt 24 miljoner kronor.

De som hoppades att ökningen 
skulle avta i takt med bättre kon-
junktur finner inte mycket hopp 
i statistiken – tvärtom ökar det 
ekonomiska biståndet ännu mer 
– 56 procent – under det sista 
kvartalet 2009.

kräver insatser
Socialdemokraterna i kommunen 
reagerar nu och kräver insatser 
för att minska klyftorna, bidrags-
beroendet och öka möjligheterna 
till arbete.

– Vi har varnat för det i ett års tid. 
Om vi inte arbetar aktivt med att få 
ner arbetslösheten kommer kom-
munen att få betala kostnaderna.

– De borgerliga partierna har 
lovat att de ska göra så mycket. 
Men nyligen visade det sig att den 
kommunala investeringsbudgeten 
halverats och uppsägningar inom 
skola och förskola fortsätter. I 
stället för att få chansen att göra 
ett bra arbete tvingas alltfler in i 
ett passivt bidragsberoende. Och 
det blir inte billigare för kommu-
nen att vänta ut arbetslösheten, 

säger Martin Nilsson, socialdemo-
kratiskt oppositionsråd.

kommunledningen passiv
Frågan är dock hur mycket man 
kan göra kommunalt. En stor del 
av kostnaderna kommer från utför-
säkringar från sjukförsäkringen.

– Det är sant att regeringen för-
värrat situationen genom att skapa 
regler som slår hårt mot enskilda 
och att kostnaderna ofta förts över 
på kommunerna. Men det förkla-
rar inte varför Tyresös ökning är 
större än andra kommuners. Det 
finns tyvärr ingen annan förklaring 
än att moderaterna här varit mer 
passiva än i andra kommuner när 
det gäller att bekämpa arbetslös-
heten, säger Martin Nilsson.

ooo Martin Nilsson. Foto: Gunnar Frisell
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Tyresö bouleföreningar inklusive Korpens boulesek-
tion utgör den så kallade Boulealliansen som kämpar 
för en boulehall i Tyresö. Den gamla hallen under 

Bergfotens skola sades upp av kommunen 2009, efter 20 
års arrende. Lokalen var inte bra. Ventilationen var dålig 
och lokalen olämplig. Men det var främst av brandsäker-
hetsskäl som den stängdes och man försöker nu få ett 
acceptabelt alternativ.

Av det skälet åkte Boulealliansen i början av mars på 
besök till Norrtälje, efter inbjudan från deras Bouleallians. 
Där finns en ny byggnad, som invigdes i slutet av 2009 av 
kommunalrådet i Norrtälje. Inbjudan innebar också en 
enkel tävling mellan allianserna i Tyresö och Norrtälje när 
man ändå var där. Den slutade i oavgjort 18–18.

Men huvudsyftet med besöket var självklart att se och 
prova lokalen. Den har måtten 18x24 meter och rymmer 4 
banor, alltså kan 16 spelare spela samtidigt. Vid entrén har 
alliansen gjort en 3,5 meter bred trall-altan för bland annat 
fikabord. Tävlingsledaren nyttjar det även som ”kontor”. I 
ena hörnet finns toalett, tvättställ och varmvattenberedare. 
Intill finns ett litet pentry med kokplattor, diskbänk och 
kylskåp, i en så kallad Trinett. Den effektiva spelytan är 
således 20x18 meter.

Men vad kostar det då i Norrtälje? Jo, Boulealliansen 
bestående av SPF (Sveriges Pensionärsförbund), PRO 

(Pensionärernas Riksorganisation) och fotbollsklubben 
Vargarnas veteransektion har att stå för drift, värme, el och 
vatten jämte skötsel av intillliggande P-plats och grönytor. 
Boulebanor för utomhusspel finns också med i planering-
en. Totalt kostar det föreningalliansen cirka 25–30 tusen 
kronor per år. Avgiften per spelare är 20 kronor vilket blir 
80 kronor per bana och spelpass. Det ger en intäkt som kla-
rar driftskostnaderna. Det är också inplanerat träningspass 
för ungdomar, som har visats ett stort intresse.

Norrtälje Sjukhus anser att boule är friskvård.
Nyligen lämnade Norrtälje Sjukhus ett bidrag till verksam-
heten på 12 000 kronor med hänvisning till att verksamhe-
ten är att betrakta som friskvård. Pengarna användes till 
största delen för att köpa in trall till den 63 kvadratmeter 
stora altanen som man monterade själva. För resten av 
pengarna köptes klubbskåp och begagnade möbler.

När kan Tyresö hjälpa till med friskvården?
Ovanstående är ett strålande exempel på bra samarbete 
mellan kommun och föreningar. Föreningsbidraget på 30 
kronor är ungefär samma som i Tyresö, medan Haninge 
bidrar med nära 100 kronor per medlem i pensionärsfören-
ingar. I Norrtälje finns redan tidigare en boulehall i Rimbos 
gamla lokstallar med 10 banor, så man har alltså numera 
två hallar. Runt om i landet finns mer än 150 hallar. När 
kommer Tyresö kommun att göra som andra kom
muner och uppföra en hall som ger friskvård och trä
ningsmöjligheter för alla åldrar, unga som äldre?

För Boulehallalliansen i Tyresö
Ola Olsson, SPF  Björn Tufvasson, PRO
Hans Lindgren, TBC Kennet Carlsson, TSÖ
Göran Palmgren, Korpen

 Foto: Privat

Annorlunda skyltning
På gångvägen till Fårdala skola 
har någon satt ut små plakat intill 
hundbajskorvar! Det är himla kul! 
Snacka om en egen valrörelse! 
De kom upp före helgen och jag 
fotade dem med min mobil.
kaijsa keusch

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

Boule = friskvård i Norrtälje, men inte i Tyresö!?

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

Äntligen  
verkar våren 
vara på väg!
Vintern har varit lång, kall och 
snörik. För alla er som älskar att 
åka skidor och skridskor måste 
verkligen ha fått sitt lystmäte 
mättat i år. Men jag är nog inte 
ensam om att tycka att det blev 
lite väl mycket vinter i år. Men nu 
när vi äntligen är inne i 2010 års 
första vårmånad, i alla fall enligt 
almanackan verkar vintern släp-
pa lite av sitt hårda tag. Att änt-
ligen få känna årets första varma 
solstrålar värmer inte bara ett 
vinterpinat ansikte utan gör det 
lite lättare att leva. Om jag bara 

slapp se allt det som slöa hundä-
gare inte orkat ta hand om när de 
rastar sina hundar hade jag istäl-
let för att koncentrera mig på att 
inte sätter fötterna i hundskit till 
fullo kunnat njuta av vårens för-
sta värmande solstrålar. 
Vår-älskare

Nystart för skolan
Trots att Tyresös skolor är fulla 
av kloka elever och engagerade 
lärare är det allt för många som 
inte får en start i livet som duger. 
Grundproblemet är att Tyresös 
skolor saknar tydliga mål och 
visioner, samt tillräckliga resur-
ser. Skolorna behöver en nystart. 

Ett steg är att införa två lärare i 
varje klass i de lägsta klasserna 
för att alla barn ska kunna knäcka 
läs- och skrivkoden i tid!
Mathias Tegnér (S)
2:e vice ordförande barn- och utbild-
ningsnämnden

Plockat ur Facebook-loggen:

Siv har skrivit i din logg:
"Nu är jag vältränad. Har hoppat mellan hundbajshögarna 
längs Trollbäcksvägens trottoarer. Stackars dem som trampar 
fel och får hem stanken på tamburmattan."

Lena Berger Kourkouni har kommenterat ditt logginlägg:
Det och en massa annat som gömts i snö och nu kommer upp 
i tö........=((

Siv Högberg har kommenterat ditt logginlägg:
Men det andra skräpet luktar i allmänhet inte så illa som just 
hundbajs.

Lena Berger Kourkouni har kommenterat ditt logginlägg:
Det är sant.... Men man måste iaf hoppa över dom och/eller 
runt dom....... Ny träningsform!!??
Håller med. Rent förj----igt att folk med hundar inte kan 
plocka upp det. Jag har själv hund. Men jag lämnar inte efter 
hennes "spillning" efter mig!

TN på 
Facebook
Sedan årsskiftet finns Tyresö 
Nyheter också på Facebook. Där 
publicerar vi löpande nyheter 
från Tyresö. Redan nu har snart 
700 tyresöbor blivit vän med 
oss. Välkommen du också! När jag tänker på idrottshjältar 

tänker jag inte på curlingdamer, 
skidåkare eller slalomåkare som 
vinner OS-medaljer. För mig är det 
alla de ideellt arbetande kvinnor 
och män som på sin fritid ställer 
upp för barn och ungdomar och 
ger dem en möjlighet att utöva 
sin hobby, sin idrott. De utför en 
otroligt viktig samhällsinsats. Jag 
är övertygad om att vi hade sett 
ännu större problem med våld och 
skadegörelse i Tyresö om vi inte 
hade haft alla er ideellt arbetande 
föräldrar och andra vuxna som 
varje helg ställer upp som tränare, 
domare och funktionärer. Om ni 
som jag någon gång passerar förbi 
en av kommunens idrottsanlägg-
ningar en tidig helgmorgon kan 
ni med största sannolikhet träffa 

på minst ett par av våra idrotts-
hjältar. För nästan oberoende av 
väderlek är de på plats. Det är ni 
som är mina idrottshjältar och jag 
hoppas att jag på detta sätt kan 
visa min uppskattning!
Tacksam förälder

Får våra riktiga idrotts-
hjältar det beröm  
som de förtjänar?

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti
Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
HaitiGe 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti
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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

Nybakade
semlor
varje dag

Socialdemokratin drivs av över-
tygelsen om att en jämlik kom-
mun, en jämlik region, ett jämlikt 
land och en jämlik värld är bättre 
för alla – även för dem som idag 
är privilegierade med stora för-
mögenheter, skyhöga löner och 
bisarra bonusar.

Överdriven lyx och ohejdad 
konsumtion är, enligt partiet, den 
viktigaste orsaken till den miljö-
förstöring som hotar jordens 
ekosystem och mänsklighetens 
existens, vilket är mindre roligt 
även om man badar i pengar.

Fattigdom och orättvisor skapar en rekryteringsbas 
för mobbning, kriminalitet, våld och terror som också 
kan tänkas drabba den som är rik. De privilegierades 
rädsla är den främsta drivkraften bakom förtryck, mili-
tarism och krig. Och det vore väl bra om de slapp sin 
rädsla. Jämlikhet däremot främjar den trygghet, tolerans 
och generositet som är avgörande förutsättningar för att 

alla människor ska kunna utvecklas 
som fria och lyckliga individer.

Allt svårare ekonomiska kriser 
saboterar nu med täta mellanrum den 
ekonomiska utvecklingen i vårt land 
och globalt. Krisernas mest grund-
läggande orsak är att en liten grupp 

människor har alldeles för mycket pengar som de speku-
lerar med, istället för att placera i produktiv verksamhet.

Jämlikhet är den effektivast tänkbara ekonomiska 
drivkraften. I jämlika samhällen råder full sysselsätt-
ning, där är människor friskare, mera kreativa och mera 
handlingskraftiga. Den liberala ekonomiska teorin byg-
ger på tesen om den perfekta marknaden. Men den för-
utsätter en jämnt fördelad köpkraft. Köpare och säljare 
ska ha samma makt på marknaden – vilket liberaler i 
allmänhet motsätter sig.

Men hittills har jämlikhet bara varit något som soci-
aldemokrater tror. Nu får emellertid denna tro allt star-
kare stöd av vetenskapen. Värdet av jämlikhet börjar bli 
en sanning. Då ryker borgerlighetens politiska program 
all världens väg!

I boken Jämlikhetsanden (Karneval förlag 2010) visar 
forskarna Kate Pickett och Richard Wilkinson, med jäm-
förande statistik från Sverige 20 andra länder samt USAs 
delstater, att människor mår bättre i jämlika samhällen 
än i ojämlika. De visar att ju jämlikare ett samhälle är 
desto fredligare, friskare och mer högpresterande är 
dess befolkning.

Samtidigt konstaterar professorn i neurofysiologi, 
Martin Ingvar att ”det i våra hjärnor finns djupt nedärvda 
mekanismer för rättvis fördelning och ett basalt, inkodat 
motstånd mot ojämlik fördelning” (Vetenskapsradion, 
P1, Sveriges Radio den 25 februari 2010).

Den ilska som breder ut sig över landet mot behand-
lingen av sjuka och arbetslösa och de kraftigt sänkta skat-
terna för rika och högavlönade betyder att det ”inkodade 
motståndet” slår till och avgör valet den 19 september!
Bror Perjus

Jämlikhet

Foto: Gunnar Frisell

”Jämlikhet är den 
effektivast  tänkbara  
ekonomiska driv
kraften .”

S vill ha tidiga – alliansen emot:

Konflikt om lästester 
i skolan
LäSFöRMågA Barn- och utbild-
ningsnämnden beslöt på sitt 
sammanträde i februari att inte 
införa gemensamma lästester i 
kommunens skolor. Ett beslut 
som Socialdemokraterna i Tyresö  
protesterar kraftigt mot. Sam-
tidigt visar uppföljningen från 
2009 på sjunkande läskunnighet 
i årskurs 5.

Redan 2008 fick kommunens 
tjänstemän i uppdrag att under-
söka möjligheterna att mäta elev-
ernas läsförmåga i skolår sex eller 
sju. När uppdraget nu redovisa-
des beslutade moderaterna och 
de andra borgerliga partierna att 
tills vidare avstå från kommun-
gemensamma lästester. Oklarhet 
om det finns tillräckligt bra test-
metoder, lärarnas frihet att själv 
välja metod och att det kommer 
att genomföras nationella prov i 
årskurs sex anförs som skäl för 
att inte införa lästester.

Läs- och skrivkoden
Argument som dock avfärdas av 
Socialdemokraterna:

– För oss är det avgörande att 
ge alla barn möjlighet att tidigt 
knäcka läs- och skrivkoden. Då är 
det inte rimligt att vänta till års-
kurs 6 med en bra uppföljning. Vi 
borde ha uppföljning av läsförmå-
gan från år 1 för varje enhet. För 
att kunna styra resurser dit där 
de behövs och för att visa att vi 
inte accepterar att elever lämnas 
efter när det gäller läs- och skriv-

kunskaper, säger Mathias Tegnér, 
socialdemokratisk ledare i barn- 
och utbildningsnämnden.

”Vi menar allvar”
Haninge kommun har länge job-
bat med tidiga kunskapsuppfölj-
ningar och har ett tydligt mål att 
alla barn ska kunna läsa efter 
första året i skolan. Deras arbete 
har hyllats exempelvis i kom-
munförbundets granskningar av 
framgångsrika skolkommuner. 
Ett viktigt instrument har varit 
kommungemensamma kunskaps-
uppföljningar.

”Vi menar allvar med att alla ska 
nå målen. För att kunna garantera 

det måste vi också kontrollera att 
alla gör det. Kunskapskontroll är 
därför en förutsättning för kun-
skapsgaranti” skriver Haninge 
kommun i sin skolplan.

Sjunkande resultat
Att frågan kommer bli viktig illus-
treras av sjunkande resultat i de 
utvärderingar som ändå görs i 
Tyresös skolor. Förra året sjönk 
läskunnigheten i årskurs fem och 
vid en kontroll av läskunnigheten 
i årskurs 8 förra året ökade ande-
len med lässvårigheter till 14 pro-
cent (målet var att minska det till 
5 procent).

ooo

Läskunnigheten sjunker i årskurs 5. Foto: Privat

SNö Vinterns stora snömängd 
har medfört att snöröjningen har 
fått ovanligt mycket kritik.

Bland annat har Åke Skoglund, 
Tyresös tekniske chef, haft kontakt 
med Trollbäckens Egnahemsför-
ening som fått gehör för sina kla-
gomål. Förståelsen för problemen 
med snöröjning har dock varierat 
mycket bland tyresöborna.

Det vi kan konstatera är att 
den ovanligt snörika vintern har 
inneburit att budgeten för snöröj-
ning har överskridits med över 50 
procent. Ännu är inte slutnotan 
klar. Grusupptagningen har ännu 
inte påbörjats. Dessutom kan man 
befara, att det kommer att behö-
vas en hel del gatuarbeten, när 
sprickor och hål måste repareras.

ooo

Vinterns snökaos har kostat mycket

Snöröjningen har kostat i vinter. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Juhani vill att Tyresö ska få en bättre skola och miljö. Och att Tyresö kom-
mun blir en mönsterarbetsplats. Foto: Gunnar Frisell

nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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Ett (S) med finskt sisu
kANDiDAT Juhani kulo är en trä-
ningsnörd. På grund av en motor-
cykelolycka har han fått göra ett 
ofrivilligt avbrott i sin instruktörs-
utbildning i Nordic Military Train-
ing. Men han ser framemot att 
snart få ge sig ut i terrängen igen 
tillsammans med kompisarna i 
gruppen Brutal. Möt Juhani kulo 
– en av de socialdemokrater som 
står på socialdemokraternas val-
sedel i höstens kommunval.

Namnet avslöjar hans finska bak-
grund.

– Familjen lämnade Vasa i 
Finland när jag var 4 år. Pappa 
var arbetslös där och fick jobb 
i Sundsvall. På den tiden fanns 
ingen svenskundervisning så jag 
fick lära mig mitt nya hemspråk 
på egen hand.

Politiken fanns redan i barn-
domshemmet.

– Jag följde med pappa när 
han klädde sig fin och gick för att 
demonstrera i Socialdemokrater-
nas Första maj-tåg. Men det var 
först när jag själv började jobba 
som jag också blev politiskt enga-
gerad.

Skola och miljö
Tyresöbo är han sedan 15 år och 
han lägger fortfarande en stor del 
av sin lediga tid på politiken. Inför 
höstens val är Juhani en av de som 
står på Socialdemokraternas lista 
till kommunfullmäktige.

– Såsom alla andra föräldrar 
tycker jag självklart att skolfrå-
gorna är bland de viktigaste. Men 
jag är också engagerad i miljön. 
Jag tycker vi tappat tempo i miljö-
arbetet, inte bara i Tyresö utan 
även nationellt. En väldigt konkret 

fråga handlar om vår trafikmiljö 
och kollektivtrafiken. Varje mor-
gon ser jag hur det på Tyresö vägen 
åker bil efter bil med en gubbe i. En 
tillgänglig och fungerande kollek-
tivtrafik är bra för miljön och mins-
kar belastningen på Tyresövägen.

Anställdas villkor
Juhani jobbade under många år 
inom industrin som maskinelektri-
ker och hade fackliga förtroende-
uppdrag. Nu arbetar han heltid för 
facket IF Metall och intresset för 
de anställdas villkor finns också 
med när han talar om Tyresö.

– Jag önskar att Tyresö kom-
mun kunde bli en mönsterarbets-
plats, för de anställdas skull, men 
också för att vi som skattebetalare 
ska känna att de som är anställda 
i kommunen har förutsättningar 
att ge oss den allra bästa servicen. 
Här finns en hel del att göra. Titta 
bara på sjuktalen i vår kommun.

olyckan gav insikt
Men hur var det då med motorcy-
kelolyckan?

– Jag hade tur i oturen. Jag kom 
på motorcykeln i relativt låg fart i 
rusningstrafiken på Nynäsvägen. 
En skåpbil bytte fil och bromsade 
kraftigt framför, krocken var ett 
faktum. Höger fot bröts sönder 
och hamnade åt fel håll och benet 
gick av på två ställen. Det blev 
ett halvt års sjukskrivning och en 
del intressanta erfarenheter. Jag 
lånade en rullstol för att kunna 
komma ut lite lättare. Plötsligt 
insåg jag hur trångt det är i affä-
rerna för en rullstol, hur svårt det 
är med trottoarkanter och trösk-
lar. Och att komma med bussen 
var bara att glömma! Jag har fått 
helt nya insikter om hur det är att 
vara rörelsehindrad i Tyresö. Det 
kommer jag också att ta med mig 
i mitt politiska arbete.

ooo

kort om Juhani kulo
ålder: 56
Bor: Villa i öringe
Familj: Stor! Fru och för närvarande tre hemmavarande barn 11, 15 
och 17 år samt dubbelmorfar.
Sysselsättning: Utbildad maskinelektrikter. Jobbar som ombudsman 
på industrifacket Metall.
Bästa film: ”French Connection”. En verklighetsbaserad film om New 
York-polisens drogbekämpning med gene Hackman. Den har allt!
Favoritmusik: Hård metalrock. Just nu är Down favorit men den abso-
luta upplevelsen ger Slipknot.
Ser helst på TV: Discovery Channel som har många intressanta pro-
gram om miljö och naturvetenskap. Favoritprogrammet är ”överleva-
ren” med Bear grylls – jag skulle vilja göra det han gör!
om jag får en stund över: … tar jag en långsam promenad mot Alby 
och njuter av tystnaden.
Mitt motto: ”Management by Perkele!” Eller på svenska: ”Jävlar 
anamma, det ska gå!”

Erbjudande 23 mars–30 april
Hamburger-meny 90 gr Ord. Pris 49:- Nu 35:- 
Dryck 33 cl med pommesfrites  

Hamburger-meny 150 gr Ord. Pris 59:- Nu 45:-
Dryck 33 cl med pommesfrites

Hamburgermeny 200 gr Ord pris 69:- Nu 55:-
Dryck 33 cl med pommesfrites

Även glutenfria pizzor

Kebab m. hembakt bröd Ord pris 50:- Nu 35:-
Kebab m. pommes el. ris Ord pris 59:- Nu 49:-
Kebabrulle Ord. pris 59:- Nu 49:-
Fläsknoisette pom. o. bea Ord. pris 69:- Nu 59:-
Kycklingrulle Ord pris 59:- Nu 49:-

Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10 • Tel. 08-798 20 77

Lekstugebygge i centrum
BYggLoV Bygglovsvecka anord-
nades av Stadsbyggnadsförvalt-
ningen för första gången. öppet 
hus för bygglovsfrågor 8–14 
mars genomfördes i centrum och 
på Servicecentret till glädje för 
alla byggintresserade i Tyresö.

Tanken med arrangemanget var 
att presentera förvaltningens 
arbete för medborgarna och ge 
en ingång för intresserade. Pla-
neringen var att det skulle finnas 
en bygglovshandläggare på plats 
hela veckan. Hela 156 besök med 
bygglovsfrågor räknades in under 
veckan och trycket blev stort. Det 
gjorde att det i stället behövdes 
två personer kontinuerligt bara 
från bygglovsenheten.

Uppdämt behov
Normalt hanteras runt 600 bygg-
lovsärenden på ett år i Tyresö, så 
det fanns ett uppdämt behov från 
allmänheten för att få veta mer 
om bygg- och planfrågor.

Stadsbyggnadsförvaltningens 
personal besvarade frågor och 
presenterade sina egna områden. 
Normalt är det svårt att skicka 
intresserade vidare till experter 
men denna vecka fanns de till 
hands. Det blev ibland som en sta-
fett att gå mellan experter för dem 
som bad om information angå-
ende sitt byggande. Att kunna få 
en timme med en arkitekt/ bygg-

nadskonstruktör utan kostnad är 
ovanligt.

På utställningen kunde man 
finna svar på frågesportens alla 
frågor förutom hur många spikar 
som fanns i tunnan. Drygt 120 del-
tog i frågesporten.

Föredrag
Under kvällstid och på helgen kom 
sammanlagt ett åttiotal intresse-
rade förutom den egna persona-
len för att lyssna på föredrag om 
exempelvis fukt, brandsäkert hem 
eller byggnadskonstruktioner.

Medan de vuxna var inne och 
pratade med handläggarna togs 
de riktigt unga om hand av elever 
från gymnasiet. Barnen kunde 
delta i teckningstävling och i att 
bygga i Storlego.

En lekstuga på scenen mitt i 
centrum byggdes av ungdomar 
från gymnasiets byggprogram.

I framtiden kan det säkert bli 
fler bygglovsarrangemang likt det 
här, men troligen under kortare 
tid än en vecka.

ooo

Under veckan byggde elever från gymnasiet en lekstuga. Fredrik Tenn-
hage, Marcus Wasström, Marcus Licke och Sebastian Wetterholm byggde. 
Den var till salu och relativt lätt att demontera. Foto: Gunnar Frisell
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Maria gevorkian
– Värme! Att snön försvinner 
bort, blommor och fågelkvitter.

Rolf Landér
– Våren! Sommar och sol.

Alejandra Avendamo
– Solen och värmen!

Joakim grimborg
– Segling! Sommar och sol, att 
få kasta loss för första gången!

Manuel olguin
– Massor med blommor och 
gröna ytor! Sol, inget regn. Att 
alla mår bra för att det är varmt 
och skönt. Vackra färger på klä-
derna så att vi kommer bort från 
höstfärgerna!

?Vad längtar du  
efter nu när våren  

närmar sig?

Foto: Gunnar Frisell

Byggnadsglas • Fönster-
byten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Glasmästar’n
i Tyresö

sedan 1949!

Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde

www.bolinsglas.se

Allt inom bilglas, solfilm 
och stenskottslagning

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

Annonser syns!
Glöm inte att annonsera i 

nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

UTBILDAD
EKOFRISÖR- 

HÅRTERAPEUT
välkomnar

till salongen
Björkbackens
Äldrecentrum

Bollmoravägen 28 D
•  Klippning
•  Färgning
•   Hårbotten-
analys
•   Hårbotten-
massage
•  Inpackning    
Telefon 08-712 80 79

PRiS Tyresö gymnasium har 
återigen visat sig ligga i topp när 
det gäller Ung företagsamhet 
(UF).

Vid årets UF-mässa 23 februari 
kunde sju ambitiösa och glada 
killar som går andra året teknisk 
linje på gymnasiet hämta hem tre 
medaljer, två silver och ett brons.

De sju killarna driver inom 
ramen för UF ett eget företag, 
Soda’s Dream, ett namn som 
också är en lek med orden för den 
produkt de tillverkar. Produkten 
som företaget har tagit fram är 
helt enkelt en adapter till de soda-
maskiner som finns på markna-
den och som normalt kräver spe-
cialflaskor för att kunna tillverka 
sodavatten i en kolsyremaskin.

Miljösmart lösning
Killarna har med sin adapter löst 
problemet att kunna använda 
vanliga pet-flaskor i kolsyrema-
skinerna, ett miljövänligt sätt att 
återanvända pet-flaskor. Detta 
ledde till 2:a pris i kategori Miljö 
vid UF-mässan. Dessutom fick de 
också 2:a pris i kategori Bästa vara 
och 3:e pris i kategori Design.

Priserna fick de i tuff konkur-
rens med över 400 UF-företag 
som deltog vid årets mässa. 24 av 
företagen kom från de klasser på 
Tyresö gymnasium som har Ung 
företagsamhet i sina program.

Tyresö i topp
I sin satsning på UF-verksamhe-
ten har gymnasiet placerat Tyre-
sö i topp som länets bästa UF-
kommun 2009, en placering som 
man också nådde året innan. Av 

de totalt 400 eleverna i årskurs 2 
som förra läsåret kunde ha UF på 
sitt schema drev nära en tredjedel 
UF-företag och placerade Tyresö 
i toppen.

ooo

Medaljregn över 
Tyresö gymnasium

Läs också om Soda´s Dream 
på www.sodasdream.se.
Soda´s Dream finns också som 
grupp på Facebook.

Killarna i Soda’s Dream. Foto: unG FöretaGsaMhet

Produkten som prisades är en adapter som möjliggör användning av 
vanliga  petflaskor i din Sodastream. Foto: sodasdreaM.se
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tyresö ruNt

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Sjöviksbacken 17
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

Vigsel-
förrättare 
i 25 år
VigSEL Den 12 mars 1985 fick 
Ann-Britt Avelin och Christina 
Tallberg rätten att vara borger-
liga vigselförrättare.

Tillsammans har de båda under 
de 25 åren vigt och tidigare också 
förrättat partnerskap för många i 
Tyresö.

Detta har skett i Tyresö kom-
muns vigselrum i kommunhuset, 
Tyresö Slottspark, Kumla Herr-
gård, hemma och i trädgårdar hos 
brudparen, ute i skärgården med 
flera platser. Det har varit allt ifrån 
brudpar samt två vittnen närvaran-
de till storslagna bröllop med alla 
gäster med under vigselakten.

Tyresö kommun hyllade Ann-
Britt och Christina den 12 mars 
genom att bjuda på en god lunch. 
Båda två fortsätter med detta upp-
drag tillsammans med ytterligare 
ett antal som har denna rätt genom 
ett förordnande från Länsstyrel-
sen. Vigslar bokas via Service-
center.

Bakgrund
Redan i maj 1968 lade Christina 
Tallberg en motion i kommunal-
fullmäktige om införande av bor-
gerlig vigsel i Tyresö. Motionären 
krävde att det skulle vara ett vär-
digt alternativ till kyrkliga vigslar. 
Motionen snabbehandlades och 
bifölls av fullmäktige, och från 
årsskiftet 1968/69 kunde tyresöpar 
vigas i dåvarande musikrummet i 
Björkbackens föreningsgård.

Fyra män utsågs till vigselför-
rättare: kommunalrådet Carl-
Evert Österberg, kommunalfull-
mäktiges ordförande Harald Falk, 
kulturintendenten Gunnar Tunevi 
och kanslichefen Olle Handmark.

ooo

Vigselveteraner. Foto: Privat

… sedan skär vattenmaskinen ut 
detaljer i det rostfria stålet. 
 Foto: Gunnar Frisell

Mats Ramberg kör vattenmaskinen. Foto: Gunnar Frisell

Innovativt företag inom materialhanteringssektorn:

ROTAB Rostfria transportörer AB
FöRETAg RoTAB finns i dag i 
Tyresö, men startades 1973 på 
Liljeholmen.

En mycket speciell produkt då 
var Cryomicrotom, en produkt för 
vetenskapare inom patologin. Den 
kunde skära mycket tunna skivor, 
ner till en tjocklek av 2 my (2/1000-
dels millimeter). Därutöver tillver-
kades transportbanor. Sedan före-
taget växte behövdes nya större 
lokaler och valet blev Tyresö och 
Lindalens arbetsplatsområde, där 
tomtmark för industri fanns 1976.

Ett hus fyllt av elektronik och 
data blev resultatet av denna eta-
blering. Montering och provning 
av de olika transportörstyperna 
och dess funktion sker i de egna 
lokalerna.

– All konstruktion sker med 
Auto-Cad, vilket innebär att man 
kan direktstyra produktionen i 
egna maskiner, berättar Rotabs 

ägare Jan Solenberg. Den egna 
”layouten” på grundmaterialet, till 
exempel plåt eller plast, innebär  
ett minimalt spill. Alla inköp och 
all produktion sker med hjälp av 
MPS-systemet, ett materialpro-
duktionssystem, där alla trans-
portbanors ingående komponen-
ter har ett artikelnummer. ROTAB 
ligger långt framme vad gäller 
materialhanteringssektorn och 
levererar från enstaka transport-
banor till hela systemlösningar.

Den senaste stora investering-
en är en vattenskärmaskin.

– Att kunna skära i rostfritt 
med stor noggrannhet med hjälp 
av vatten och en liten tillsats av 
sand är en ur många synpunkter 
fantastisk teknik. Efterbearbet-
ning och spill minimeras.

– Vi klarar idag upp till 20 mm 
tjockt rostfritt stål. Det speciella 
med den här maskinen är att den 
är försedd med ett 5-axlat mun-
stycke för att kunna välja önskad 
vinkel på skäret oavsett tjocklek 
på materialet. Med stor noggrann-
het tillverkar vi nu själva många 
av de detaljer som tidigare gjor-
des på annat sätt eller utfördes av 
underentreprenörer, avslutar Jan 
Solenberg.

ooo

Jan Solenberg visar upp en detalj som är körd i vattenmaskinen. Foto: Gunnar Frisell

Innan det blivit hål i stålet sprutar 
det vatten uppåt…
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För andra gången arrangerades 
danstävlingen på Nyboda skola. 
Precis som förra året deltog grup-
per från hela landet. Tjejer och 
killar i alla åldrar deltog.

– Här möts de som precis bör-
jat och dansare på elitnivå, säger 
arrangören Kiberom Berhane.

krav på kreativitet
När Tyresö Nyheter besöker på -
går just battles. Här möts två lag 
med vardera två tävlande som får 

dansa till musik som de inte kän-
ner till innan. Det ställer stort krav 
på kreativitet och att dansarna är 
samspelta.

Lokala talanger
Angela och Cynthia, som är två av 
de lokala unga talangerna, upp-
träder under namnet A&C. De var 
med förra året och har hunnit med 
att tävla i större sammanhang. 
Nyligen gick de till semifinal i en 
stor tävling i Solna.

– Det som är bra är att man får 
uppträda och visa upp sin dans. 
Samtidigt som man får massor av 
inspiration, säger de båda.

ideellt arbete
Arrangemanget bärs upp av ide-
ellt arbete. Framförallt av ungdo-
marna själva.

– Vi är några få som är anställda 
vid fritidsgården här. Men näs-
tan allt arbete för att det här ska 
kunna bli möjligt görs av ungdo-
marna själva, säger Kiberom Ber-
hane.

ooo

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

Linde & Järnberg Bil AB
Däcksservice-Bilreparationer

Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

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

PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

Lovisedalsväg 40 138 36 Älta

Persienner
Tillverkning

Även reparationer
Etablerad 1955

08-773 20 70
Fax 08-773 23 22

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

tyresö ruNt

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Vi utför även jordfräsning, 
stubbfräsning, grävning 
med chaufför, m m.

Tel. 0708-57 10 23
www.tegelhissar.se

SödertörnsSödertörns
Maskinuthyrning AB

Er maskinuthyrare i området

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se

0708 - 57 10 23

Vi utför även
Jordfräsning
Stubbfräsning
Grävning med chaufför
mm.

Maskinuthyrning AB

Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Stilfullt… 
 Foto: Gunnar Frisell

… och känsligt. 
 Foto: Gunnar Frisell

Kiberom Berhane. 
 Foto: Jan nilsson

Innovativt företag inom materialhanteringssektorn:

ROTAB Rostfria transportörer AB

Tyresö dance award lockade grupper från hela landet. Foto: Gunnar Frisell

Fakta om RoTAB
ägare: Jan Solenberg
Antal anställda: 18 personer
årsomsättning: 18–22 milj. SEk
Produkter: Rostfria transportbanor och hela transportsystem. En 
huvudinriktning är att automatisera för att få bort onödiga lyft och 
manuell insats i en process.
Lokaler: 1 600 m2, kontor, lager och verkstad på Antennvägen 3
Maskinutrustning: Maskiner för plåtbearbetning och all övrig verk-
stadsutrustning plus den nya PTV, vattenskäraren.

Tyresö dance award

DANS Mer än 100 tävlande. Hip hop, poping&locking samt house och 
dancehall. Det var vad alla de som besökte Tyresö dance award 2010 
fick se.
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TTIBK första år i Superligan

Handbollshall i elitklass?
HANDBoLL Damhandbollsklub-
ben Tyresö HFs A-lag närmar sig 
en kvalplats till Elitserien. Nu 
engagrar sig förre statsministern 
ingvar Carlsson för att klubben 
ska få möjlighet att fortsätta 
spela på hemmaplan när det – 
förhoppningsvis – blir dags för 
elitsperiespel under kommande 
säsong.

Tillsammans med klubbens ord-
förande Annki Pjons och sport-
chefen Björn Ljungdahl träffade 
Ingvar Carlsson nyligen kommu-
nalrådet Fredrik Saweståhl. Tyre-
sö Nyheter fick några ord med 
Ingvar Carlsson efter mötet.

Vad handlade mötet om?
– Först och främst är vi jätteglada 
att vi kanske inom kort återigen 
får se kommunens damhand-
bollslag spela i högsta serien. Det 
är fantastiskt av en förortsklubb 
att nå så långt. Vi är många som 
minns när Tyresö HF tog tre SM-
guld under 80-talet. Men nu som då 
krävs att kommunen ser till att vi 
har en hall som uppfyller villkoren 
för elitseriespel. Om inte, så måste 
Tyresö HF spela sina hemmamat-
cher någon annanstans. Det vore 
väldigt tråkigt. Det var det vi vill 
tala med Fredrik Saweståhl om.

Och vad fick ni för svar?
– Jag tyckte vi fick positiva sig-
naler. Från kommunens sida har 
man ambitionen att undanröja 
de hinder som finns. Det var lite 
extra kul när det avslöjades att 
Fredrik Saweståhl själv är aktiv 
handbollsspelare.

Hur kom mötet till egentligen?
– Jag ringde till kommunen och 

berättade vårt ärende och frågade 
om kommunalrådet hade tid att 
träffa oss. Det hade han.

Vad händer nu?
– Jag hoppas att de nödvändiga 
förändringarna av Nybodahallen 
ska komma igång så snart som 
möjligt.

ooo

iNNEBANDY Den 7 mars spe-
lade Tyresö Trollbäcken iBk 
säsongens sista match i Super-
ligan SSL, där laget slutade på 
kvalplats. Nu gäller det att klara 
kvalet för att kunna stanna kvar 
i elitserien.

Efter att ha vunnit kvalserien 
förra året, satte TTIBK upp målet 
att inte bara klara sig kvar i Super-
ligan, utan att också komma bland 
de åtta bästa lagen och därmed gå 
vidare till SM-slutspel.

Väl uppe i SSL visade det 
sig vara svårare än planerat att 
komma till slutspelet. Fyra vin-
ster, fyra oavgjorda och 18 för-
lustmatcher betydde att Tyresö 
Trollbäcken fick rikta in sig på 
kvalspel i stället för slutspel.

Vad kan man säga om säsong
en?
– Framgången kom kanske lite för 
tidigt för oss, vi hade behövt ett 
eller två år till på oss inför steget 
till Superligan, säger Carl ”Lalle” 
Sellebråten, ordförande i TTIBK. 
Som ny i SSL är man extra sårbar 
och behöver vara förberedd på 
det. Vi är väldigt nöjda med lag-
organisationen men hade behövt 
mer tid att mogna som lag och att 
stärka vårt sponsorstöd.

– Superligan är egentligen inte 
en homogen liga, utan kan delas 
upp i en topp, ett mellanskikt 
och ett bottenskikt, konstaterar 
”Lalle”. Som ny måste man eta-
blera sig lägst ner och sedan jobba 
sig uppåt. Den resan tar kanske 
sex-sju år.

Vad talar för TT i kvalet?
– Vi har sedan tidigare positiva 
erfarenheter av den spända situa-

tion som ett kval innebär, konsta-
terar ”Lalle” Sellebråten. Men vi 
kan inte luta oss tillbaka och tro 
att vi bara kan promenera igenom 
kvalet.

– Kvalrutinen och bredden på 
vår trupp kommer fälla avgöran-
det till vår fördel, säger lagkap-
tenen Martin Rustas. Just nu har 
truppen fått vara sjukdomsfri 
någon vecka vilket är unikt för 
sista fyra månaderna så nu har vi 
tre jämnstarka kedjor som kom-
mer kriga in i det sista!

Alla förväntar sig att Mullsjö 
och Linköping ska ta de två 
första platserna i kvalet, vad 
säger du om det?
– För oss gör det absolut ingen-
ting att de är favoriter med sina 
tunga och dyra nyförvärv, plus att 
de har gått som tåget i sina res-
pektive serier i division 1, säger 
Martin Rustas. Vi ser gärna oss 
som underdogs och kan jobba 
på i det tysta och slippa pressen 
utifrån. Det räcker med den press 
vi i laget och ledarstaben sätter 

på varandra, det är det som gör 
att vi kommer att klara oss kvar 
i Superligan!

Och framtiden?
– Vi är självklart väldigt nöjda om 
vi hänger kvar i Superligan, under-
stryker ”Lalle” Sellebråten. Om vi 
stannar kvar i SSL så kan vi skapa 
oss en stabilare position och defi-
nitivt etablera oss i eliten.

ooo

Kevin Björkström TTIBK och Wilmer Viinamäki AIK i tuff duell i Eriksdalshallen. Tyresös tränare Jonas Gafvelin 
kollar  vid sargen. Foto: JesPer altin/ PressFotoGraF.se

Nybodahallen är i behov av förändring. Foto: Gunnar Frisell

Vägarbeten på 
Breviksvägen 
ARBETE Detaljplanen för Orrnä-
set har den 4 mars 2010 vunnit 
laga kraft, vilket innebär, att arbe-
tet med att omvandla området 
från i huvudsak fritidsbebyggelse 
till permanentboende inleds. Det 
krävs utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar i området. Bre-
viksvägen kommer att behöva för-
bättras för att klara den ökande 
trafikmängden. Detta kommer att 
ske etappvis, men det blir ofrån-
komligt att vissa trafikstörningar 
kan komma att inträffa.

TYRESÖ GAMLA TYRESÖ

NYTORP

ORRNÄSET

TYRESÖ STRAND

SOLBERGA

GIMMERSTA

NYFORS

Sparvv.

Fasanvägen

Bofinksvägen

Fasanvägen

M

ås
väg

en

Alby Skogsväg

Brakmarsvägen

Solbergavägen

S
olberga-

Solb.st.

lä
nk

en

Va
lls

t.

Vallvägen

NytorpsvägenFinborgsvägen

Brakm
arsvägen

Nytorpsvägen

M
ellanv.

Kyrkvägen

Videvägen

Tjärnstigen

S
trandallén

Strandvägen

Bjö
rnbärsv.

Brygg vä
ge

n

Tranmyravägen

Ljungvägen

Törnrosav.

Vitsippevägen

La
ge

rg
re

ns

Väg

Vr
åk

vä
ge

n

Gärdsmygväg en

Br
ob

än
ks

v.

Dom herre
v.

Bofi
nksvägen

K
lockargårdsvägen

Fasanvägen

Apelvägen

Blå-bärsv.Backsippev.

G
lim

m
erstavägenEkvägen

R
ö

dstjärtv.

Br akm
arsvägen

M
aria

Sofias Väg

Slum
näsvägen

Pr
äs

tg
år

ds
vä

ge
n

Slumnäsvägen

V
år liden

K
lippvägen

V
år

v.

Björkvägen

Tjärnstigen

G
ö kbacksv.

Breviksvägen

Tyresövägen

Lärkv
ägen

Alby
Sjöv. N

unnest.

M
unkst.

Rak
stav.

R
ak

staringen

Alby Gårds väg

k roken

Ollonst.

Ek
st

ige
n

B

rinkvägen

Somm
arliden

S
m

ul
tro

nv
äg

en

St
ra

nd
b.

Vi
kb

ac
ke

n

Ko
n-

va
ljs

t.

Orkidév.

Violst.

Smultronb.

Prim
-

Pilvägen
Gränd

ScheffersOxen-
stiernas

Gränd

G
ar

di
es

G
rä

nd

D
e

la

Slottsvägen

ulast.

G
rö

ns
isk

ev
.

O
rrn

äs
v.

Fiskarrov.

S
tra

nd
v.

Fatbursbacken

Krokan
s

t igen Ljungv.

Tyresö Gårdsväg

Konditorgr.

Vårvägen

S
jö

b.

Hallo nb.

Äppelgr.Pärongr.

Tyresö
G

årdsv.

Pl
om

-
m

on
gr

.

St
ra

nd
-

to
rg

et Pastellgr.

M
os

ai
kg

r.

Slottsv.

Tyres öGård sv.

Jessie
Navins
Väg

M
ålarprin sens V.

Britt-sommargr.

Häll-

stigen

Block-gränd

R
o

tviksv.

R yn
in

gs

G r ä
ndVideba ck

en
Pensel-

grändKonstnärsv.

Vide-slingan

K
ring

e l k ro ken

Fatburen

Fållbr inks-

ström
m

en

Fiskarsundet

Nyforsviken

Glimmersta-
vikenUddby-

viken

Rundmarsviken

Karp-
tjärn

Stall-
viken

Droppen

Albysjön

Erstaviken

Enligt tekniska kontoret kom-
mer man att ägna stor kraft till att 
informera alla berörda i området. 
Dessutom finns möjlighet att pre-
numerera på e-postinformation 
via något som kommer att kallas 
”Breviksnytt”.

Vissa vägar kommer att vara 
avstängda stora delar av dagen 
och omläggning av körsträckor 
kommer att bli aktuellt. Efter 
klockan 09.00 kommer vägarna 
att öppnas var 20:e minut, vilket 
kan skapa viss köbildning. För att 
klara kommunikationer till stan 
kommer SL att köra tre stycken 
mindre bussar var 15:e minut 
istället för idag var 40:e minut. 
Bussarna tar cirka 25 personer.

Parallellt med detta arbete 
kommer vägarbeten på Måsvägen 
att utföras, som påbörjas redan 
under våren 2010. 

Preliminär byggtid är tre år, vil-
ket betyder att våren 2013 kom-
mer de sista asfaltbeläggningarna 
att genomföras.

ooo
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Adress: Byggnation:

Tjärnstigen 58  Nybyggnad av enbostadshus

Sofiebergsvägen 5 B Nybyggnad av enbostadshus
klippvägen 7 Nybyggnad av enbostadshus och garage
Solstensvägen 8 Tillbyggnad av enbostadshus
Svängstigen 3 Tillbyggnad av enbostadshus
Herrgårdsvägen 10 C Tillbyggnad av enbostadshus
Junibacken 16 Tillbyggnad av enbostadshus
Dvärgvägen 9 A Nybyggnad av enbostadshus
Tranmyravägen 10 Nybyggnad av enbostadshus
Videvägen 21 Nybyggnad av enbostadshus 

och garage
Långsjövägen 54 C Nybyggnad av enbostadshus
kornknarrvägen 5 Bygglov i efterhand med 4 ggr 

bygglovsavgiften för tillbyggnad av uterum och tillbyggnad av uthus
Björkvägen 3 Tillfälligt bygglov för upplag, bergkross, skylt och verksamhet samt 

tillfälligt bygglov för bullervall

Här ska rivas
Vallvägen 26 olovligt byggt altantak och plankvägg ska rivas. 4 ggr bygglovsavgift 

utgår samt vite föreläggs

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

Foto: Gunnar Frisell

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

Dags för Tyresö FF i damallsvenskan
FoTBoLL Tyresö FF har på fyra 
år gjort en framgångsresa från 
division 3 till damallsvenskan. 
Nu är det dags att bevisa lagets 
kapacitet på elitnivå i en av 
världens bästa ligor när det gäl-
ler damfotboll. Säsongen startar 
den 5 april med bortamatch mot 
Djurgården!

TN tar pulsen på läget genom 
Hans Löfgren, fotbollsansvarig 
för damfotbollen inom Tyresö 
FF och den som suttit i förarsätet 
under resan till Allsvenskan.

– Det har hittills varit en lagom 
bra säsongsinledning, säger 
Hans Löfgren. Vi klarade av förra 
säsongen utan förlust, med 19 
vinster, tre oavgjorda och en 
målskillnad på 66–12. Nu är vi i 
allsvenskan med nio nya spelare 
i truppen, flera av dem med lands-
lagsmeriter i bagaget.

– Några av spelarna från förra 
säsongen har slutat av naturliga 
skäl, fortsätter Hans Löfgren. 
Några har flyttat, men vi har fått 
behålla i stort sett alla vi ville. Det 
ser riktigt bra ut med 20 spelare 
i truppen och en snittålder på 21 
år. Flera av de andra elitlagen har 
bra startelvor, men sen är det tunt 
efter de bästa elva. Vi har 20 riktigt 

bra spelare, många vinnarskallar 
som alla kan ta plats i startelvan.

Fem träningsmatcher
– Vi är också nöjda med hur vi 
kunnat träna utifrån den vinter vi 
haft och fortfarande har, konsta-
terar Hans Löfgren. Vi har spelat 
fem träningsmatcher mot topplag, 
med vinster mot AIK, Hammarby, 
Linköpings FC och finska mästar-
na Åland United, men förlust mot 
Djurgården.

– Vi är inne i en uppbyggnads-
fas med truppen, som ska lära 
känna varandra och hitta det 
gemensamma spelet och sät-
tet att agera och kommunicera 
på planen, säger Hans Löfgren. 
Det är också lovande att vi, trots 
toppmotstånd, kunnat klara av att 
spela vårt eget spel.

Positiv miljö
Hans Löfgren pekar också på vik-
ten av en stimulerande och posi-
tiv miljö runt laget och betonar 
att miljön är attraktiv i Tyresö och 
Tyresö FF med en stabil trupp.

– Vi har också jobbat stenhårt 
för att ordna boende, arbete eller 
studier för nio nya spelare och nu 
är i stort sett alla bitar på plats, 
säger Hans Löfgren.

Siktar mot toppen
För att vässa alla detaljer och 
också för att lura vintern, reste 
hela laget på träningsläger i Tur-
kiet 13–20 mars, där laget också i 
två träningsmatcher mötte ryska 
topplag. Nu väntar allvaret med 
seriestarten 5 april med revansch 
mot Djurgården.

– Vi har en trupp som i år plat-
sar bland de sex bästa, konstate-
rar Hans Löfgren, och där ska vi 
också vara när säsongen är slut.  
Sedan siktar vi högre upp. Vi ska 
vinna allsvenskan 2012 och vara 
med i Champions League 2013!

ooo

Träningspass i turkiskt solsken. Foto: seBastian ekBloM Bak
Uppvärmning inför matchen mot ryska mästarna Zvezda. 
 Foto: seBastian ekBloM Bak

Fullträff av Tyresö FFs Lisa Klinga. Foto: Jenny Puronne Jansson/slottstudion.se

Vad händer med hallen för inne-
bandy och handboll?

Kommunstyrelsen har sedan tidigare i 
bred enighet gett kommunens tjänstemän 
i uppdrag att utreda alternativa lösningar 
på hallfrågan. Nu talar emellertid mycket 
för att Moderaterna har ändrat sig. I alla fall 
finns oron hos oppositionspartierna.

Bakgrunden är uttalanden av kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Dick Bengts-
son (M) till tidningen Mitt i Tyresö. När han 
skulle försvara en drastisk neddragning av 
anslagen till studieförbunden hävdade han 
att det inte hade med pengar att göra utan 
är ett resultat av en principiell diskussion.

– Om vi inte sponsrar vuxna som går på 
Friskis&Svettis, varför ska vi då sponsra 
någon som väver trasmattor, sade Dick 
Bengtsson till Mitt i.

Diskussionen återkom
Sedan återkom diskussionen på Dick 
Bengtssons blogg. Denna gång i ett för-
svarstal varför kommunen inte ska stödja 
möjligheten att spela boule genom någon 
enklare hall eller lokal.

– Nu kommer kärnfrågan: Ska kom-
munen subventionera fritidsintressen för 
vuxna människor? Mitt svar är nej. I så fall 
borde vi väl även i rättvisans namn subven-

tionera de som går på Friskis&Svettis, eller 
de som spelar badminton.

Väcker oro
Detta har gjort den politiska oppositionen 
i Tyresö oroliga.

– Ingen kan väl påstå något annat än att 
en hall med en publikkapacitet på 1 000 
personer handlar om de krav som finns för 
elitidrott och därmed för vuxnas idrotts-
utövande. Om nu Moderaterna ändrar linje 
är den nya hallen som behövs för elitidrott 
på hemmaplan klart hotad, säger Therese 
Wisén, socialdemokratisk ledare i kultur- 
och fritidsnämnden.

– Eller så tänker Moderaterna hantera 
olika idrotter och föreningar grymt olika. 
Just nu verkar Bengtsson säga att kommu-
nen har råd med en hall för 100 miljoner för 
elitidrott – men inte råd att på något sätt 
hjälpa breddidrotten boule.

Socialdemokraterna tänker nu fråga 
Moderaterna i kommunfullmäktige om de 
står fast vid det eniga beslutet att bygga 
en ny idrottshall och hur de motiverar att 
behandla olika idrotter så olika.

ooo

iDRoTTSHALL Säsongen med idel bortamatcher för Tyresös innebandylag närmar sig 
sitt slut. Handbollens damer är på väg upp till högsta serien. idrottsliga framgångar som 
borde göra oss alla tyresöbor stolta. Men frågan om när vi får se lagen på hemmaplan 
verkar mer osäker än någonsin.
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Tyresö Ryttarförening har i 
många år velat göra förändringar 
i och runtom stallet. Men peng-
arna har aldrig räckt till och 
bidragen från kommunen har 
varit få.

Det är inte lätt att heta Tyresö 
Ryttarförening och ligga inklämt 
mellan två bostadsområden; Får-
dala, Öringe och dessutom krets-
loppscentralen. Stallområdet är 
inte stort, hagarna runt om är 
väldigt bergiga och underlaget är 
lerigt. På hösten när det regnar 
får hästarna gå runt i decimeter-
djup lera och när kylan kryper 
på fryser underlaget och det blir 
halt. Detta har lett till sjukdomar 
så som mugg, en slags infektion 
i karleden och hältor eller andra 
skador orsakade av hagarnas 
kuperingar.

– Det ultimata vore om vi hade 
platta hagar som hästarna kunde 
få springa i, eller att vi åtminstone 
kunde fixa till underlaget så att 
det inte blir så lerigt, menar Mar-
lene Mellqvist, godkänd ridledare 
på Fårdala.

Halvfärdigt ridhus
Men det är inte bara hagarna som 
är ett problem för ridskolan. Det 
nya ridhuset som stod klart 2002 
var inte alls vad de hoppats på. 
Ridhuset är oisolerat och mycket 

kallt att rida i under vinterhal-
våret. En utbyggnad av ridhuset 
är nödvändig för att förverkliga 
drömmen om att utöka ridskolans 
verksamhet.

– Denna årstid skulle vi verkli-
gen behöva ett ridhus till så att vi 
kan ha lektionerna parallellt. Nu 
går lektionerna precis om varan-
dra efter schema, säger Marlene 
Mellqvist.

Som det är nu har varje rid-
grupp endast 30 minuter egen 
lektionstid i ridhuset, som är upp-
delat i en mindre upp- och avsitt-
ningsdel och en större del för lek-
tionsridning. Det leder till att den 
ridande gruppen blir avbruten i 
slutet av sin lektion för att nästa 
är på väg in för att sitta upp.

Extra pengar
De senaste åren har Tyresö Ryttar-
förening satt igång klubbtävlingar 
igen och det är mycket populärt 
bland medlemmarna. Intresset är 
även stort från andra ridskolor 
och från privatryttare. Fårdala 
skulle kunna tjäna en del på detta 
med hjälp av försäljning av lättare 
mat, fika och fikabröd.

– Vi skulle verkligen behöva 
en riktig cafeteria. Just nu har ett 
vanligt bord den rollen och det är 
verkligen ett störningsmoment 
vid bland annat tävlingar, menar 
Marlene Mellqvist. Vi skulle även 
behöva ett omklädningsrum och 
önskar att vi kunde få detta i sam-
band med en utbyggnad av ridhu-
set.

ouppfyllda förväntningar
Nyligen fick föreningen bidrag 
från kommunen för att bygga om 
övervåningen på stallet. Syftet var 
att ge medlemmarna ett varmt 
uppehållsrum och personalen ett 
eget personalrum, men det blev 
inte riktigt som de tänkt sig. De 
hade även en önskan om att få 
göra om en del av höloftet, men 
den önskan gick inte i uppfyllelse. 
Höloftet är nu en förvarningsplats 
för skåp, gammal ridutrustning 
och höbalar.

konkurs var nära
För ett par år sedan drabbades 
stallet av kvarka, en mycket 
smittsam luftvägsinfektion för 
hästar, och de flesta av hästarna 
blev sjuka. Ridskolan fick ställa in 
lektion efter lektion och en kon-
kurs var nära. Det som räddade 
stallet var gåvorna de fick från 
alla ridande.

– De flesta var snälla nog att ge 
oss återstoden av ridavgiften. De 
ville inte ha tillbaka pengarna för 
de lektioner vi ställt in. Det räd-
dade ridskolan, säger Marlene 
Mellqvist.

Trots att ridskolan är på väg åt 
rätt håll har de en bit kvar att gå 
och det kan inte göras utan kom-
munens ekonomiska hjälp.
Helena Wiking Holm

Träning är viktigt för vår hälsa, 
det är viktigt att standarden på 
träningen är bra så att männis-
kor vill träna. Friskis&Svettis i 
Tyresö strävar efter att förbättra 
träningsmöjligheterna för alla 
tyresöbor. Som medlem ska man 
kunna träna och ha roligt, på en 
och samma gång.

Friskis&Svettis har funnits i 22 
år i Tyresö, och genom åren har 
föreningen förbättrats och anpas-
sats till en bred målgrupp. Olika 
träningspass har kommit till och 
förbättringar inom lokalerna och 
bokningssystemet har skett.

Under åren har Friskis&Svettis 
utvecklats väldigt mycket och med-
lemsantalet har stigit år efter år. 
Under 2009 nådde Friskis&Svettis 
i Tyresö sitt mål, över 10 procent 
av Tyresös befolkning är nu med-
lemmar. 

– Det har under många år varit 
ett mål att gå förbi tio procent. 
Det målet är nu nått med glädje, 
säger kommunikationsansvariga 
Victoria Malm på Friskis&Svettis 
Tyresö.

Hos Friskis&Svettis i Tyresö 
är det viktigt med rörelseglädje, 
den breda målgruppen och kvali-
tén på träningen. Det finns många 
olika pass att välja mellan, bland 
annat jympa, spinning och core-
pass. Alla pass kan du anpassa 
efter egen förmåga, om du känner 
att konditionen inte är på topp 
kan du välja ett baspass och träna 
i det tempot. Till alla pass finns en 
ledare som visar rörelser och ser 

till att träningen håller utmärkt 
standard. 

Om du föredrar att träna ensam 
eller med en kompis kan du som 
medlem träna i Friskisgymmet. 
Du har möjlighet att boka tid med 
en instruktör som hjälper dig 
uppnå de unika resultat du vill 
med din träning.

Victoria Malm tycker det är 
viktigt att föreningen fokuserar 
på rätt saker. 

– Här på Friskis&Svettis foku-
serar vi inte på kroppsidealen, 
målet är att du som motionär ska 
känna att du har roligt när du trä-
nar och att du får ut det du önskar 
av träningen. 

Det är många som inte vet att 
Friskis&Svettis är en förening som 
arbetar ideellt. Utan medlemsin-
täkterna skulle Friskis&Svettis 
alltså inte finnas. Det är 165 
personer som arbetar ideellt på 

Friskis&Svettis i Tyresö, och fem 
stycken som arbetar för lön. De 
är bland annat receptionister och 
träningsledare. 

I och med att Friskis&Svettis är 
en förening, har man som medlem 
större möjligheter att påverka. 
Vid varje årsmöte kan du som 
medlem lämna in en motion, ett 
förslag på olika förbättringar och 
idéer som sedan diskuteras.

För Victoria är det viktigt 
att föreningen är till för med-
lemmarna och därför försöker 
Friskis&Svettis Tyresö alltid för-
bättra det som kan förbättras.

– Som träningsplats och fören-
ing strävar Friskis&Svettis alltid 
efter motionärens bästa, och för-
söker alltid tillgodose olika öns-
kemål medlemmar kan ha kring 
lokaler, bokningssystem, omkläd-
ningsrum med mera.
Emelie Wallin

Receptionisten Ajda Asgari och kommunikationsansvarig Victoria Malm i 
receptionen på Friskis&Svettis. Foto: eMelie Wallin

Om dagarna får hästarna gå i mycket leriga hagar som orsakar infektioner 
i deras karleder. Även risken för hältor ökar. Foto: helena WikinG holM

Klotter eller konst – åsikterna är 
många och valet är helt upp till en 
själv att bestämma. Foto: kiM norén

tyresö gymNasIum

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

 
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.

Rörelseglädje i Tyresö 
med Friskis&Svettis

Fårdala – ridskolan med ständig otur

Något som växt i intresse i Tyresö 
under 2009 är klotter och graffiti. 
Det har varit utställningar på både 
ungdomscaféet Café Bonza och 
Tyresös bibliotek, och på Facebook 
finns det grupper angående en lag-
lig klottervägg i Tyresö och diskus-
sioner har uppstått om ämnet. Det 
har även kommit en ny policy om 
klotter. Något som väckt blandade 
känslor bland tyresöborna.

Med den nya klotterpolicyn som 
kom i oktober 2009 var det många 
som blev glada. Tyresö har aldrig 
haft en klotterpolicy förr, och att 
ha en nu kommer att underlätta i 
många frågor om klotter. Den nya 
policyn innebär att man ska sanera 
raporterat klotter inom 48 timmar 
och att kommunen inte heller ska 
medverka i aktiviteter som väcker 
intresse för klotter och skadegö-
relse, något som många tycker är 
fantastiskt. Någon som inte tycker 
att det är fantastiskt är Zodiak, en 
graffitikonstnär. Han har varit enga-
gerad i frågorna angående graffitti 
och tycker att policyn och hotet 
om en ny nolltolerans är dåligt.

– Hur ska vi graffare uttrycka 
oss i en konstform när man inte 
har något annat val än att göra det 
olagligt, säger han i en intervju.

Han tror också att det skulle vara 
bättre om Tyresö kommun skulle 
tillåta en laglig klottervägg, eller 
låta dem utöva sin konst på undan-
skymda platser, så kallade fames.

– Ingen blir störd, för de ligger 
så off att ingen ser det förutom de 
som målar.

Något båda sidor dock är över-
ens om är att klottrandet inte kom-
mer att avta i och med den nya 
policyn och att folk kommer att 
fortsätta skadegörelsen. Samtidigt 
finns hoppet att nya klottrare ska 
tänka om innan de börjar klottra.

– Hör man då att någon kom-
pis kompis har åkt dit och fått 
betala för det så kan man tänka 
igen innan man gör det själv, för 
det finns en risk att man åker dit, 
säger Linda Wikman.
kim Norén

Graffiti – klotter eller konst
år 2008 betalade Tyresö kommun ungefär 800 000 kronor för sane-
ring av klotter på kommunens ägor. Detta var inte acceptabelt tyckte 
kommunen, och den 1 oktober 2009 släpptes pressmeddelandet om 
den nya klotterpolicyn.

12  Mars 2010



Rättelser
Ett par fel kom med på gymna-
siets sida i förra numret.
Artikeln ”En underbar övve-
raskning” är skriven av Elin 
Hagman som också fotografe-
rat bilden till artikeln.
SSU är en förkortning av Sve-
riges Socialdemokratiska ung-
domsförbund och inget annat.

KuLtur/NöJe

Gör bilen redo 
för våren!
Motorolja 4 L
Magnatec 5W-40 C3

429:-
Ord. pris 616:-

Tvätthink
Sonax

99:-
Ord. pris 217:-

Domkraft
2 ton

299:-
Ord. pris 389:-

Mutterdragare
Elektrisk 900W.

495:-
Ord. pris 699:-  

Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Däckställ
förvaring av 4 st däck

199:-
Ord. pris 229:-  

429:-

-

Han skriver historia
TEATER Sven Lionell värjer sig 
mot rubriken.
 – Vi är många som skriver, 
över hundra. Det är ett kollektivt 
arbete, säger han.

Det handlar om Tyresöspelet. I 
sommar är det dags igen. Tjugo-
fem år efter urpremiären 1985 är 
det nypremiär för den åttonde 
upplagan. Nog kan han erkänna att 
han skrivit det och tillfört spelet 
en del nytt. Lite skrivjobb har det 
blivit under sommaren och hösten 
i kammaren på Gudöterrassen.

Vad händer nu?
– Nu är repetitionerna i full gång. 
Det är en härlig entusiasm i en del-
vis förnyad ensemble. De många 
nya livar upp oss gamla som varit 
med tidigare.

Det sägs att ni har en ny regis
sör?
– Det stämmer, hon heter Kina Sel-
lergren. Namnet låter nog bekant. 
Kina har under en följd av år varit 
musikaliskt ansvarig. Nu får hon 
ta sig an helheten. Nära till kon-
takt med kompositören har hon 
onekligen. Mamma Elisabeth Sel-
lergren har skrivit den fantastiska 
musiken. Det är Elisabeths musik 
som får spelet att lyfta. Skriv det!

Tröttnar du aldrig. Du har ju 
hållit på så många år med att 
skriva och agera?
– Inte så länge man känner upp-
skattning. Det gäller både inom 
politiken, där jag fuskat en del, 
och i min roll som skrivare och 
underhållare. Jag har haft turen 
att här i Tyresö träffa personer 
som stöttat mig och uppmuntrat 
mina talanger. Vad vore livet utan 
dessa mångåriga vänner. Det gäl-
ler inte minst när det tagit emot, 

för visst har det också krävt en del 
arbete.

Kopplar du aldrig av?
– (Suck) Jag har svårt för att 
koppla av. Luther tittar över axeln 
och säger att jag ska vara nyttig. 
Tyvärr är jag inte det på det prak-
tiska området. Så jag försöker 
vara nyttig på min sätt. Ta ansvar 
textskrivande, försöka hitta spon-
sorer (inget lätt jobb) och för min 
roll i Tyresöspelet.

Vad spelar du egentligen för 
roll?
– Jag har avgått som kommunal-
råd i spelet för att bli vålnad, som 
då och då dyker upp och kom-
menterar. Så kan jag lite på sidan 
om se alla våra härliga skådespe-
lande, sjungande, dansande och 
musicerande tyresöbor berätta 
Tyresös historia.

Vad blir ditt nästa projekt?
– När Tyresöspelet är över ska 
jag lära mig laga mat. Jag börjar 
också förstå värdet av lekamlig 
spis, även om jag har svårt för alla 
matprogram i teve och radio. Mat 
verkar vara den nya religionen. Se 
upp med alla fundamentalister.

ooo

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Sven Lionell. Foto: Gunnar Frisell

Det började tidigt, Sven leder ”Sommar i centrum” med Bollmoras barn 1969. Foto: Privat

Som kommunalråd med fyra miljoner i portföljen. 

Tyresö spelet på 80-talet. Foto: tyresö teaterFöreninG

Sven Lionell i olika skepnader

Man får finna sig i mycket. Här åker pastorn i Hemsöborna i sjön.  

Notholmen 2004. Foto: tyresö teaterFöreninG

Som telefonpratande vålnad på Tyresö 

slott. Tyresö spelet 2002.

 Foto: tyresö teaterFöreninG

www.pensionärsskatten.se

”Det ska 
löna sig att 
ha arbetat.”

Varför ska en pensionär betala 700 kronor 
mer i skatt per månad än de som arbetar? 
Jag vill ha rättvisa skatter och avskaffa 
skatteklyftan mellan pensionärer och lön-
tagare.

I dag betalar en normalpensionär 700 kronor mer i skatt än vad en 
löntagare gör vid samma inkomst. Regeringen Reinfeldt  
väljer att beskatta Sveriges pensionärer hårdare 
än de som jobbar. Det är inte värdigt Sverige. 
Det ska löna sig att ha arbetat.
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LokALRADioN Tyresöradion 91,4 MHz och www.tyresoradion.se är 
lokalpatriotisk men i vår mångkulturella kommun finns spännande 
människor från alla svenska landskap och med erfarenheter från 
andra länder. Alltså hörs nu på radion folk födda i Japan, Tyskland, 
Norge och island eller med erfarenheter från Thailand och indien.

handen, men i tonåren fick hon 
som ung tyska slavarbeta för röda 
armén i ostpreussen. räddade sig 
genom att fly till litauen och nu 
berättar hon gripande, hur hon efter 
många år fick kontakt igen med sin 
mamma.

28/3–18/4
hans källgrens föräldrar hade som-
marställe i tyresös solberga och 
han har som vuxen bott på flera håll 
i tyresö, nu i nejonögat. han bör-
jade som guldsmed men har sedan 
jobbat på roslagsbanan, är aktiv i 
tyresö fotoklubb och plåtar björnar 
med mera.

unga anna Jalkéus är en lovande 

pågång
DET HäNDER i TYRESö

Dans, kyrka, Ebbe, Thailand, Island m m på 91,4

Den omtyckte och berättarbe-
gåvade litteraturkåsören Ebbe 
Björkman (1922–2003) förnöjer 
i en repris om skalden Erik Axel 
Karlfeldt. Tyresös nya kyrkoher-
de Michael Öjermo hörs en halv-
timme med start påskveckan men 
också radions historieberättare, 
som inte alltid betraktas som rik-
tigt rumsrena. Och Tyresö Ulands- 
och FredsFörenings Radio Tuff 
tuffar på med nya program varan-
nan vecka.

Fyra eller fem nya program 
hörs första gången på söndagar 
från klockan 17. Andra program 
på bestämda tider: Tyresö kom-
munfullmäktige 25 mars och 15 
april klockan 18. Tyresö Ulands- 
och FredsFörenings Radio Tuff 
28 mars och 11 april klockan 17

Nyboda skolas Radio X3M tors-
dagar klockan 15.

loPPis 
i tyresö bygdegård arrangeras lopp-
marknad söndagarna 28 mars och 
25 april mellan kl 13 och 16. Boka 
bord genom att mejla till:  
info@tyresobygdegard.se.  
välkommen att fynda gammalt och 
nytt – eller bara ta en fika med hem-
bakat bröd.

konstutställninG 
Fram till den 24 april pågår utställ-
ningen ”vi vill vara egoister men 
kan inte” av konstnären Per Wen-
nerstrand. utställningen består 
av skulptur, dikt & bild och finns 
att beskåda i tyresö konsthall på 
biblioteket i tyresö centrum. öppet: 
måndag–torsdag 9–19, fredag 9–18 
och lördag 11–15.

Jazz
tuxedo Jazz Band uppträder på 
golfrestaurangen Fairway inn, Bäver-
bäcksvägen 14. det utlovas först-
klassig jazz med ett av våra finaste 
band med rötter i new orleans. 
spelningen är måndag den 29 mars 
kl 19.30 med förband kl 18.45  
Bordsbeställning 08-742 80 00 
entré 100 kr, 80 kr för medlem,  
30 kr för gäst under 30

”Bonza oPen Mic”
Fredagar 16.00–24.00 
stället för dig som är 16–20 år och 
som gillar sköna soffor, latte, spel, 
mumsiga mackor och för er som vill 
se film, lyssna på livemusik eller 
som själva vill stå på scen. kvällen 
för alla som vill uppträda – musik, 
dans, teater etc. singsongwrite-
kvällar, karaoke-kvällar, teatersport, 
performances, modevisningar etc. 
en kommitté anordnar Bonzas open 
Mic- kvällar.

KuLtur/NöJe

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en symbo-
lisk medlemsavgift på 300 kronor  
eller mer om du vill. För medlem-
marna 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!

sångerska från en mycket musika-
lisk tyresöfamilj. hon intervjuas om 
sina sångstudier och framgångar 
och vi får höra henne i tre låtar.

tyresös nya kyrkoherde Michael 
öjermo intervjuas om uppväxten 
i tumba, sin tid som kyrkoherde i 
kista, sitt besök nyligen i indien, 
om olika religioner, påskens bety-
delse och sin nyfikenhet på Paulus 
och elin vägner.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1260-61) gör skäl för 
sitt tuffa namn. Består av ”rosor”, 
intervjuer, krönikor. Programledare: 
åke sandin och Monica schelin. 
regelbundna medarbetare: hampus 
eckerman och Marianne stieger.

Sångbegåvade Anna Jalkéus hörs på Tyresöradion 28/3–18/4.

14/3–4/4
unga Jennifer ljungdahl i lindalen 
är entusiastisk medlem i tyresö-
gymnastiken. hon intervjuas också 
om sina vistelser i australien och 
bland Borneos människor och djur 
samt om sitt jobb på pantbank: 
kunder, lånevillkor med mera.

lillemor Jonsson i hanviken växte 
upp i Jönköping, blev sjuksköter-
ska och arbetade 34 år på barna-
vårdscentralen i trollbäcken. hon 
berättar bland annat om mammor, 
pappor och barn, hembesök, syn- 
och hörselkontroller och olika vac-
cinationer.

(repris) ebbe Björkman är inne på 
sin del 3 om erik axel karlfeldt, 
om hur denne träffade unga pigan 
Gerda, som han gjorde med barn 
och så småningom gifte sig med. 
ebbe berättar också om andra av 
karlfeldts amourer och några dikter 
läses.

tyresöradions ”snusketörer” nina 
Brogärd, Peter dicke och terje engh 
släpps lösa för att än en gång doku-
mentera folkhumorn.

21/3–11/4
lennart Wingård växte upp i han-
viken, minns sin tid på högstadiet 
i Forellen, jobbade som ung kött-
styckare på scan, nu som säljle-
dare. han är en mycket omtyckt 
danslärare i korpen och berättar 
om olika danser från bugg till line-
dance:

terje engh på Bansjöslingan är 
sedan länge en känd (eller ökänd?) 
historieberättare på tyresöradion. 
Men nu berättar han om en resa i 
norra thailand, om den beryktade 
gyllene knarktriangeln men också 
om tempel, biltäthet, Bangkok och 
slum.

ingi Björnsson berättar om sina 
isländska rötter och islands eko-
nomiska problem i dag. han till-
bringade sin ungdom i karlstad och 
älskar värmländska skalder. i dag 
bor han i hanviken och jobbar som 
civilingenjör i skrubbatriangeln och 
tillhör trollbäckens berömvärda för-
äldravandrare.

anneliese stawström i hanviken 
har varit lektor på gymnasiet i 

Korpens populäre danslärare Lennart 
Wingård, hörs fram till den 11 april.

Unga Jennifer Ljungdahl hörs på 
91,4 fram till den 4 april.
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åke Sandins intervjuer på 
91,4 den närmaste tiden:
7/3–28/3
På stallvägen i Fårdala bor isao 
och rieko takahashi. isao jobbar 
som journalist och rieko är kunnig 
i vävnad. de jämför sverige med 
sitt forna hemland Japan i fråga om 
välfärd, skatter, natur, träd, mat, 
vävning och journalism.

Peter dicke, kerstin löfgren och 
Gunnar rova berättar om nattvand-
rarnas berömvärda frivilliga arbete 
bland tyresös ungdomar.

kumla skolas lärare lisa norgren 
Benedictsson, lena Mansfield 
och katarina Persson berättar om 
många bra tuffprojekt i indien, 
såsom skolor, brunnar, dammar, 
mangoträd och om tyresös indiska 
partners.

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1258-59) gör skäl för 
sitt tuffa namn. Består av ”rosor”, 
intervjuer, krönikor. Programledare: 
åke sandin och Monica schelin. 
regelbundna medarbetare: hampus 
eckerman och Marianne stieger.

Vår vän och medarbetare  
Ulf Karlsson har gått bort
Ulf har arbetat hos oss sedan starten 1968. Som verkmäs
tare för såväl service som plåtverkstad har han bidragit till 
att bygga upp verksamheten. Efter pensioneringen fortsatte 
han att sköta flera interna serviceområden och fanns alltid 
tillgänglig som företagets allt i allo.

Utmärkande för Uffe var hans totala lojalitet och pro
fessionalism i sin yrkesroll. Vi arbetskamrater kommer  
även att minnas hans humor och vänfasthet och de många 
glada stunder vi haft både till vardag och fest.

Han lämnade oss lördagen den 20 februari efter en tids 
sjukdom.

Arbetskamraterna på Lennart Rönn Bil AB
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Rätta lösningen på kryss nr 1, 2010.
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kryss nr 2  
Första pris är tre ”glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 50 000 kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
6 april 2010 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2010
1:a pris: Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
2–5: Anna Larsson, Lavendelvägen.
Barbro Hagman, Axel Wennergrens v.
Karin Larsson, Borevägen.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
En vinnare får tre ”glädjelot-
ter” som kan ge vinst upp till 
50 000 kronor.

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.

– På vägen hem tittar jag ofta 
på den här stolen och tänker att 
just den nog inte passar så bra 
hemma, säger fotografen.

Märk svaret ”Bildgåta nr 2” och 
skicka in senast 6 april 2010.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

eller via e-post: 
redaktion@tyresonyheter.nu

Foto: Gunnar Frisell

Den goda jorden
Allt börjar med jorden. Utan jorden 

och vattnet har vi ingen chans att 
överleva. En känd byggmarknadsked-

ja säljer 5 säckar för 85 kronor och du får 
250 liter torv som fraktats cirka 150 mil och 
där åtgången av diesel är cirka 600 liter för 
en långtradare. För att kompensera koldi-
oxidutsläppen för en transport måste du 
plantera cirka 7 träd, de blir till att plantera 
många träd… Känns inte riktigt försvarbart 
eller hur och vet du vad påsen innehåller? 
Man får oftast det man betalar för, så är 
det. I höstas bevistade vi branschens stora 
inköpsmässa. Ett av de stora företagen i 
trädgårdsbranschen hade en stor monter, 
där vi sögs in och blev fullkomligt överskölj-
da med information om alla ”fantastiska” 
varor som vi bara måste ha?

»Ni ökar försäljningen med snygga för-
packningar, det ska ni veta att inplastade 
konsumentförpackningar säljer mer än 
lösvikt, och alla bekämpningsmedel är inte 
farligare än alla de teflonpannor ni använder 
dagligen.« Vi stod och gapade som ett gäng 
fågelungar. Vi försökte komma med våra 
argument om hållbar miljö men han var 
som en teflonpanna själv, det rann bara av. 
Hans måtto var att tjäna stora pengar och 
det skulle vi också göra. Han var fullstän-
digt övertygad om att alla konsumenter vill 
ha det här. Men vi lät oss inte övertygas. Vi 
måste på bästa sätt leva mer hållbart och se 
förbi konsumtionsspiralen. Vi lånar pengar 
till konsumtion och i längden utarmar vi vår 
jord.

När vi skulle välja jordleverantör till vår 
trädgård så hade vi många funderingar runt 
vad för sorts produkt vi ville sälja till våra 
blivande kunder och vi hade högt ställda 
krav. Det skulle vara så nära jord som man 
kan komma och innehålla rena naturliga 
ingredienser, transportvägen fick inte vara 
för lång, gärna närproducerat och helst av 
allt ville vi ha kravmärkta produkter. De 

som låg närmast vår trädgård och hade 
kravmärkt jord var en jordleverantör norr 
om Stockholm. Mitt första telefonsamtal 
med företaget glömmer jag inte i första 
taget. Jag hade haft kontakt med andra 
innan som låtit tveksamt ifrågasättande om 
storleken på trädgården och snackat på om 
försäljningsvolymer, med mera, med andra 
ord inte speciellt tillmötesgående. Men det 
här samtalet blev annorlunda. En glad, posi-
tiv och nyfiken man som sa: »Javisst, du kan 
få sälja vår jord.«

Jag blev nästan lite överrumplad av att 
det inte tycktes finnas några hinder. Mannen 
jag pratade med frågade inte efter påtänkta 
försäljningssiffror eller hur stor trädgården 
var. Det var väl bara roligt att jag ville sälja 
deras produkter.

Alf och Magnus Nobel är två lantbru-
karbröder på Rölunda gård i Bålsta, fjärde 
generationen från Ludvig Nobel som var 
bror till Alfred Nobel. En regnig höst 1971 
ledde dem in på detta sidospår till jord-
bruket, att packa gödsel i säckar till andra 
odlare. Vi brukar säga att säsongen börjar 
med Alf. I januari, februari varje år träffar 
vi Alf över en lunch eller en fika, pratar om 

säsongen som var, om här och nu, och om 
det som komma skall. Historier berättas 
från resor och ifrån livet. Vi utbyter idéer 
och Alf antecknar, öppen för nya idéer som 
han är, gör att man som kund känner sig 
delaktig, vilket också har resulterat i en ny 
produkt som vi efterfrågat!

När man ringer till Alf så är han ytterst 
sällan på kontoret, nej antingen sitter han i 
traktorn på något fält och plöjer, eller som 
nu i vinter plogar snö. I höstas önskade vi 
få ett recept på lökjord och när vi ringde 
så var Alf och Magnus i full gång med att 
fösa in korna från sommarbetet. Lite senare 
låg det ett papper i faxen med hälsningar 
från kopojkarna! Det finns något genuint 
och prestigelöst över dessa två herrar med 
tanke på att deras företag nästan omsätter 
100 mkr/år. Just nu önskar vi ha deras nya 
fina trädgårdsapotek, ja då kommer Alf själv 
ut med det. Jag vet inte om det är så, men 
jag tror inte att det så många jordföretag där 
korna och hönsen producerar produkten 
som hamnar i säcken. Helheten är tillta-
lande, inga konstiga tillsatser, inga långa 
transporter, produkter från folk som arbe-
tar med djur och jord. Det senaste i deras 
miljöarbete är en komposttrumma som de 
stolt är först med i Sverige. Den omvandlar 
stallgödsel och grönsaksavfall till en ren 
och bakteriefri kompost. Ljuv musik för en 
växtälskare! Som sagt allt startar med en 
god jord, inget krångel, inget dåligt sam-
vete, utan ren jord i påsen! Eller det mest 
miljövänliga är väl ändå att du själv gör din 
kompost.

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

Mars 2010 15



kYRkAN Pilgrimstanken har sina 
rötter långt tillbaka. i Sverige pil-
grimsvandrade man mellan 1050 
och 1544 då det förbjöds av gus-
tav Vasa. Nu har pilgrimsvand-
randet fått en förnyad aktualitet 
och dagens pilgrimsvandrare 
vandrar av andra skäl än man 
gjorde under medeltiden.

I Tyresö församling planeras en 
utställning om pilgrimsvandran-
det i historia och nutid. Utställ-
ningen är en del i det utvecklings-
arbete som pågår kring Tyresö 
slott och kyrka.

Församlingsassistent Sofia 
Olsson har arbetat aktivt med att 
utveckla pilgrimsprojektet i östra 
Tyresö.

– Intresset för pilgrimsvand-
ringar har funnits hos arbetslaget 
och vi har gjort egna pilgrimsvand-
ringar i omgivningen kring Tyresö 
slott och kyrka. Vandringarna har 
kompletterats med studiebesök 
i Vadstena och Gamla Uppsala. 
I samband med dessa besök har 
tanken om ett pilgrimscentrum 
vuxit fram säger Sofia.

Ett samarbete
Under hösten 2009 har Tyresö 
församling varit mycket aktiv i ett 
samarbete med Tyresö kommun 
och Nordiska museet. En projekt-
grupp med representanter för de 
tre intressenterna har diskuterat 

på vilket sätt man kan bevara och 
utveckla området i och omkring 
Tyresö slott.

Församlingens representanter, 
Sofia Olsson och distriktschef 
Paul Westerlund, tog med sig pla-
nerna på ett centrum för pilgrims-
vandringar in i projektgruppen. 
Pilgrimstanken knyter samman 
andlighet, kultur och natur till en 
naturlig helhet.

Utställningen Pilgrimsvandran-
det i historia och nutid kommer 
tillsammans med Frälsarkrans-
vandringen från församlingshem-
met genom slottsparken till kyr-
kan och Drottnings Kristinas pil-
grimsled att invigas den 30 maj.

– Att delta i ett projekt kring 
utvecklingen av området kring 
Tyresö slott och kyrka känns 
helt naturligt, säger kyrkorådets 
ordförande Iréne Pierazzi. Vi är 

glada att samarbetet har kommit 
till stånd.

Frälsarkransvandring
Frälsarkransen är den moderna 
pilgrimens redskap på den svåras-
te av alla resor – den som går inåt. 
Av kransens pärlor symboliserar 
10 olika skeenden och livsteman i 
livet. Frälsarkransen ska inte ses 
som ett radband utan dess pärlor 
är tänkta att hjälpa den enskilde 
att fokusera på egna böner. Fräl-
sarkransvandringen vid Tyresö 
kyrka, slott och parområde bör-
jar i församlingshemmet. I slotts-
parken kommer det att uppföras 
stenfundament med tillhörande 
granitklot som anknyter till pil-
grimstanken. Stenfundamenten 
kommer att ha tre mässingsplat-
tor med texter på temat andlig-
het, kultur och natur. Vandringen 
avslutas i Tyresö kyrka.

Drottning kristina
Drottning Kristinas pilgrimsled 
kommer att märkas ut enligt den 
standard som gäller för officiella 
pilgrimsleder. Leden kommer att 
ansluta till Sörmlandsleden som i 
sin tur ansluter till Krokek, nära 
Kolmården, där Klosterleden för 
vandraren vidare till Vadstena.

Namnet Drottning Kristinas 
pilgrimsled har varit föremål för 
överväganden och diskussion. 
Pilgrimstankens syntes av and-

lighet, natur och kultur ger skäl 
att utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv anknyta till Drottning 
Kristina. Vi vet att hon hade sitt 
först officiella framträdande vid 
Gabriel Oxenstiernas begravning 
i Tyresö kyrka då hon var endast 
14 år gammal.

kortare leder
Munkleden och Nyckelleden är 
kortare vandringar som startar 

och slutar i Tyresö församlings-
hem. Dessa kommer inte att vara 
märkta i naturen men Tyresö 
kommun kommer att producera 
kartor med dessa vandringar. Det 
sägs att det funnits vandrings-
munkar i Tyresö som bland annat 
planterat läkeörter som finns i 
området vid Tyresö slott – därav 
namnet Munkleden.
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