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En plan för integration
n Tyresö kommun har blivit två 
Korpenlag rikare. Lagen består av 
nyanlända och svenskfödda killar. 
Tränare och initiativtagare är eld-
själen Javier Esparza.

Kultur- och fritidsnämnden har 
för andra året i rad beslutat att 

bevilja Javier Esparzas ansökan 
om bidrag för anmälningsavgift till 
Korpens fotbollsserie. Eftersom 
det är svårt för de etablerade fot-
bollsklubbarna i kommunen (Tyre-
sö FF och Hanvikens SK) att ta 
emot relativt oerfarna killar i den 

här åldern, blev Korpen-serien ett 
sätt att låta fotbollsintresserade 
nyanlända möta svenska spelare.

– Som ”integrationsprojekt” 
är lagen framgångsrika, berättar 
Javier Esparza. 
 Sid 13

… minns.
     Sid 2
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Försvunna hyresrätter
n Närmare 1 300 hyresrätter har ombildats till bostadsrätter 
i Tyresö. Dessa lägenheter tillhörde, innan ombildningen, de 
billigaste i kommunen. Det gör det verkligen inte lättare för de 
unga vuxna att hitta sin fösta bostad. Den borgerliga majorite-
ten saknar idéer för att lösa problemet. Ledare, sid 2

Uteblivna träffpunkter
n Träffpunkter för äldre är detsamma som fritidsgårdar för ung-
domar. Men i Tyresö finns inga och det förstärker otryggheten. 
Trots behovet, som andra kommuner insett värdet av att tillgo-
dose, har det borgerliga styret i Tyresö inga sådana planer. Det är 
väldigt synd och drabbar många. Debatt, sid 4

”Det är fler som 
lämnar förslag och 
fler stöder förslagen 
än vad nog många 
trodde från början.”
Pål Keusch, sid 11

Tyresö Nyheter gör 
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att som-
maren är på väg. Vi glömmer 
bort ruskdagar och förhopp-
ningsvis har vi tre månader 
av sol och värme framför oss. 
Ta hjälp av Tyresö Nyheters 
badkarta för att hitta det egna 
smultronstället. I september 
dyker Tyresö Nyheter på nytt 
upp i er brevlåda. Till dess ha 
en skön sommar.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Bidrag till fritidshem
n Tyresö får över tre miljoner 
kronor i statsbidrag för att 
stärka fritidshemmens verk-
samhet. Sid 3

Insatser mot droger
n Polisen i Tyresö arbetar 
efter den så kallade Linkö-
pingsmodellen för att minska 
drogmissbruket i kommu-
nen. Sid 5

Medeltiden över
n I helgen var det välbesökta 
Medeltidsdagar vid Prinsvil-
lan. Passade verkligen bra 
när också sommaren gjorde 
sin entré. Sid 6–7

Beslut provocerar
n Fornuddens skola föreslås 
säljas innan detaljplanen för 
en ny skola vunnit laga kraft. 
Planen är överklagad och det 
kan upplevas som provoka-
tivt hantera frågan på detta 
sätt. Sid 10

Upplev Tyresös vackraste trädgårdscafé!
Välkommen att besöka en vackert  
inspirerande  trädgård & livsstilsbutik.
Vendelsövägen 50 | norrbys.nu



Kvinnor Män

Kommunfakta: Tyresöbor alltmer jämställda
De senaste 20 åren har Tyresö blivit mer jämställt. Ett tydligt exempel är att uttaget 
av föräldraledighetsdagar fördelas alltmer jämt mellan män och kvinnor. Idag är det 
mer än dubbelt så vanligt att ett litet barn är hemma tillsammans med pappan jäm-
fört med för 20 år sedan. Men trots det är det en bra bit kvar till ett jämställt uttag. 
2016 var det fortfarande mer än dubbelt så vanligt att det var mamman som var 
hemma än pappan.

Andel föräldraledighetsdagar som tas ut av respektive kön

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Sommaren står för dörren och snart läm-
nar många unga tyresöbor skolan för att 
inleda en ny fas i livet. Ett första heltids-

arbete väntar de flesta av dem och med det blir 
det också naturligt att börja leta efter den första 
egna bostaden. Men där tar det tyvärr stopp för 
väldigt många.

Bostadsmarknaden tycks vara stängd för de 
flesta unga tyresöbor. En undersökning som 
Hyresgästföreningens gjort visar en olycklig 
trend. På 20 år har andelen unga vuxna som 
ofrivilligt måste bo kvar hemma hos sina för-
äldrar ökat med närmare 60 procent. Idag bor 
nästan var fjärde ung vuxen i Sverige på detta 
sätt. Man kan anta att det är ännu värre siffror i 
Stockholmsområdet och Tyresö där trycket på 
bostadsmarknaden är som störst.

De hyresrätter som byggs blir dessutom all-
deles för dyra för de unga och utan ett rejält spa-
rande är det omöjligt att köpa en bostadsrätt. 
En 25-åring behöver faktiskt ha sparat upp mot 
2 000 kronor varje månad från födseln, bara för 
att få ihop till kontantinsatsen. Flera av de bil-
liga hyresrätter som funnits i Tyresö har olyck-
ligtvis omvandlats till bostadsrätter.

Det gäller också Tyresö bostäders bestånd 
som reats ut och försvunnit som ett alternativ 
för de unga. Hade inga omvandlingar skett hade 

det idag funnits närmare 1 300 fler billiga hyres-
rätter i Tyresö. Hyresrätter som det skulle ha 
varit möjligt att efterfråga för de flesta. Och det 
tycks inte bekymra den borgerliga majoriteten.

Tvärt om verkar man anse att hyresrät-
ten är en sorts socialbostäder som det 
finns tillräckligt av. I varje fall om man 
lyssnar till det moderata kommunalrå-
det Andreas Jonssons senaste inlägg i 
kommunfullmäktige när bostadsfrågan 
diskuterades.

Så kan det inte fortsätta. Kommunen måste 
börja tänka nytt för att svara upp till det ansvar 
för bostadsförsörjningen man har enligt Grund-
lagen. Höj ambitionen och skapa en bostads-
garanti för de som är 25 år. Det kan synas som 
en omöjlighet men det går om bara viljan finns. 
I Sundbyberg införde det tidigare socialdemo-
kratiska styret just en sådan garanti. Den blev så 
framgångsrik att den nuvarande borgerliga majo-
riteten både har valt att behålla som att hylla den.

Ett råd till tyresömoderaterna blir alltså att 
göra ett studiebesök hos sina partikamrater i 
Sundbyberg för att lyssna och lära. Och gör det 
snarast. Ungdomarna har inte tid att vänta.

ooo

Drömmen om den egna bostaden stannar vid just en dröm för väldigt 
många unga vuxna. Det behövs nya tag att men det borgerliga styret ver-
kar varken ha kraft eller idéer om hur man ska göra. Under tiden tvingas 
fler och fler av de unga tyresöborna från kommunen för att leta efter den 
egna lyan. Det finns exempel på kommuner där man lyckats klara denna 
kniviga situation. Det borde studeras och kopieras för de ungas skull.

När kommunfullmäktige behandlade en ny översiktsplan 
haglade berömmet. En bra genomarbetad plan där många 
tyresöbor varit med och påverkat togs i bred enighet. Enda 
partiet som var mot var Sverigedemokraterna. Motivet var 
att planen innehöll för mycket genus och för mycket mång-
fald. Det var märkligt för den som läst planen. 

Ordet genus fanns bara med i något enstaka mening i 
början. Och de gånger jämställdhet nämns handlar det om 
exempelvis att offentliga ytor ska planeras så att både män 
och kvinnor kan känna sig trygga. Var det vad Sverigede-
mokraterna var emot?

Kanske kändes det då mer begripligt att partiet skulle 
vara mot mångfald. Det är ju oftast själva partiets livs-
luft. Men det blir faktiskt ännu konstigare än så. Mångfald 
nämns faktiskt i princip bara i sammanhanget om att kom-
munen ska verka för biologisk mångfald. Är Sverigedemo-
kraterna alltså mot mångfald även om det handlar om att 
värna Tyresös miljö och natur?

ooo
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Utan spaning
ingen aning

Ibland kan jag som gumma känna visst agg 

mot alla små gossar som måste spraya sin tag 

för att visa att dom finns. 

Ett vet jag med säkerhet 

att behov av sån uppmärksamhet 

har aldrig vi kvinns.

S.

Från februari 2012.
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NYHETER

Ny översiktsplan antagen

Statsbidrag till Tyresös fritidshem

Arbetet inleddes 2013 med en med-
borgardialog där 2 000 tyresöbor 
deltog, en rosa byggbod fraktades 
runt mellan kommundelarna och 
välkomnade närboende, skolklas-

ser och andra intresserade. Efter 
samrådsförslaget kom cirka 1 000 
synpunkter in, dessa arbetades in 
och efter granskningsförslaget har 
ytterligare slutjusteringar gjorts.

Bostäder för unga har varit en 
viktig fråga för många. Planen 
slår fast att kommunen ska ha en 
blandning av boende- och upplå-
telseformer. Alla i kommunen – 
även unga, studenter, nyinflyttade 
och äldre – ska få tillgång till bra 
bostäder. Det står också att det 
ska vara möjligt att få sin första 
bostad i Tyresö.

– Det som är viktigast då är att 
vi sätter upp ett mål om att bygga 
fler hyresrätter Det är den klart 
mest eftertraktade boendefor-
men. Idag finns en ledig lägenhet 
hos Tyresö Bostäder med nästan 
30 000 personer i kö, säger Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

Färsk statistik från SCB visar 
att andelen hyresrätter fortsät-
ter att minska i förhållande till 
bostadsrätterna i Tyresö.

ooo

Skolinspektionen anmärkte 
bland annat på att det saknades 
utbildad personal, att barngrup-
perna var alldeles för stora och 
att det fanns för stora skillnader 
mellan olika fritidshem. Enligt 
tillsynsrapporten så hade vissa 
fritidshem svårigheter att leva 
upp till målen i läroplanen.

Nya satsningar
Sedan dess har inga stora sats-
ningar gjorts. Den socialdemo-
kratiskt ledda regeringen satsar 
nu på fritidshemmen och Tyresö 
kommun tilldelas över tre miljo-
ner kronor i statsbidrag. Något 
som välkomnas av Jannice Rock-
stroh, gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden för Social-
demokraterna.

– Många av Tyresös barn vistas 
lika länge på fritids om dagarna, 
som i skolan och fritidshemmen 
har, liksom skolan, tydliga mål 
och uppdrag. Att det inte skett 
något uttalat utvecklingsarbete 
sedan skolinspektionens skarpa 

kritik 2014 fram till nu, är inte 
acceptabelt. Vi socialdemokrater 
i Tyresö har länge arbetat för att 
fritidshemmen i Tyresö ska prio-
riteras, berättar Jannice.

Tagit intiativ
Till hösten har barn- och utbild-
ningsförvaltningen tagit initiativ 
till ett kompetensutvecklingsar-
bete för personalen på fritidshem-
men för att stärka kvaliteten. Det 
välkomnas av Jannice Rockstroh, 
som fortsätter,

– De pengar Tyresö nu får till 
fritidsverksamheten, kommer att 
behövas till hösten i utvecklings-
arbetet. Det är tydligt att det är 
socialdemokratisk politik som 
behövs och gör skillnad för Tyre-
sös barn. Under sista året har vi 
inte bara fått pengar för fritids-
hemssatsningar utan även för att 
öka lärartätheten på lågstadiet 
och minska barngruppernas stor-
lek, vilket gjort skillnad, säger 
Jannice Rockstroh.

ooo
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Jannice Rockstroh (S), gruppledare i barn- och utbildningsnämnden 
välkomnar  den Socialdemokratiska regeringens satsningar på Tyresös 
fritidsverksamhet . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nytt bränsle på 
kyrkogårdarna
KYRKA Kyrkan har sedan tidigare 
köpt in miljövänligare maskiner 
och där det är möjligt eldrivna. 
Nu tar kyrkan steget att byta ut 
drivmedlet i dieseldrivna fordon 
såsom grävare och traktorer. Det 
nya bränslet är en syntetisk paraf-
finolja, råvaran är slakteriavfall 
och avfall från oljeväxter – lite 
dyrare men ger stora miljövinster.

ooo

Tillfällig gångväg
TRAFIK Det planerade bygget 
framför Wennergrens väg, ”Järnet 
7” gör att det inte längre blir möj-
ligt att gå där. En tillfällig gång- 
och cykelväg kommer att anläg-
gas intill Tyresövallen istället.

ooo

Sent rondellbygge
BYGGE Den planerade nya cir-
kulationsplatsen vid Petterboda 
blir ytterligare försenad. Efter att 
upphandlingen var klar har den 
överklagats, och NCC som vann 
upphandlingen kommer inte att 
få bygga. Arbetet pågår nu med 
att göra en ny upphandling och 
anläggningen av cirkulationsplat-
sen blir därmed senarelagt.

ooo

Skolnedskärningar
SKOLA Den nyligen presenterade 
ekonomiska prognosen för Tyre-
sös grundskolor 2017 visar ett 
underskott. Det medför att ytterli-
gare effektiviseringar är att vänta 
runt om på Tyresös skolor för att 
budgeten ska hållas. 

ooo
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– Idag finns en ledig lägenhet 
hos Tyresö Bostäder med nästan 
30 000 personer i kö. Det duger 
inte, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd. FOTO: TN

Nya lägenheter
År Antal

Alléplan 2008 52
Kattfoten 2011 83
Totalt 135

Sålda lägenheter
År Antal

Safirgången 2000 57
Idegransgången 2008 53
Diamantgången 2014 153
Pärlröksgången 2016 58
Totalt 321

Förändring av antalet lägenheter hos Tyresö Bostäder under 
Alliansstyret sedan 1998

BOSTAD Efter fyra års arbete är nu översiktsplanen Tyresö 2035 
antagen. Kommunen växer och 2035 beräknas vi vara 60 000 tyresö
bor. Knäckfrågan har varit att få plats med fler bostäder samtidigt 
som naturen och vattnet bevaras. Översiktsplanen säger att det 
ska byggas 300 bostäder per år. Totalt möjliggör den för 13 000 nya 
bostäder, men alla kommer inte att byggas.

EKONOMI 2014 gav Skolinspektionen fritidshemmen i Tyresö kraftig 
kritik på grund av bristande kvalitet och likvärdighet. Nu tilldelas 
Tyresö statsbidrag för att stärka fritidshemmens kvalitet.
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De allra flesta är överens om att fritidsgårdar för ung-
domar är viktigt. Vi vill att alla, även de som inte 
är med i föreningslivet, ska ha möjlighet att umgås, 

fika, spela biljard. Kort sagt befinna sig i ett socialt sam-
manhang. Fritidsgårdarna skapar trygghet, och det fina är 
att alla är välkomna, rik som fattig. Men är det inte också 
viktigt för äldre?

Träffpunkter för äldre är samma sak som fritidsgårdar 
för ungdomar, en verksamhet som är vanlig i andra kom-
muner runt om i landet. Men i Tyresö finns inga träffpunkter 
för äldre. Jag har vid några tillfällen besökt träffpunkter i 
vår grannkommun Haninge. Haninge är visserligen mycket 
större än Tyresö, men där finns 9 träffpunkter. De är öppna 
alla vardagar, verksamheten drivs i huvudsak av deltagarna 
men det finns också en personal som är anställd av kom-
munen. På flera av träffpunkterna finns gym, fika kan man 
göra på alla och på vissa kan man också äta lunch. Jag har 
sällan besökt någon verksamhet som har varit så uppskat-
tad av deltagarna som just träffpunkter för äldre.

”Om jag inte kunde gå hit så skulle jag inte ha någon 
annan människa att prata med på hela dagen”, ”Alla mina 
vänner träffar jag här”, ”Vi hjälper varandra, jag får skjuts 
av Arne när jag ska till läkaren”, ”Jag kan inte laga mat 
längre så jag äter här, det är så trevligt att slippa äta ensam 
också”. Jag slogs av tanken att den här gemenskapen är så 

viktig för att skapa trygghet, och för att hålla sig piggare 
och friskare. Självklart är det viktigt att få befinna sig i ett 
samanhang även när man är äldre. Det kunde också bekräf-
tas från kommunen att behovet av hemtjänst fördröjs som 
en följd av träffpunkterna.

Vi Socialdemokrater har lagt en motion till kommun-
fullmäktige om att inrätta träffpunkter också i Tyresö. Det 

skulle göra det möjligt för också de som inte är aktiva i 
föreningslivet att ha någonstans att umgås med andra. Till 
en träffpunkt är du välkommen oavsett du har en tjock 
plånbok eller en tunn. Och med den demografiska utveck-
lingen som väntar, med en äldre befolkning, skulle det vara 
en klok investering för kommunen att bidra till att minska 
behovet av hemtjänst.

Nyligen deltog jag i en debatt med alla partier i Tyresö, 
som anordnades av pensionärsorganisationerna. Frågan 
om träffpunkter kom upp, och svaret från de fyra allians-
partierna var entydigt; Nej, det blir inga träffpunkter från 
kommunens sida. Vi tänker inte stödja något annat än ung-
domsverksamhet.

Jag hoppas att vår motion ändå kommer att behandlas 
på ett seriöst sätt. Att den moderatledda alliansen åtmins-
tone utreder kostnaderna, och ställer dem i relation till 
nyttan. Dessvärre är det så att förslagen som kommer till 
kommunfullmäktige har en tendens att värderas utifrån 
avsändaren snarare än innehåll. Men jag hoppas ändå att 
de gör ett undantag den här gången. Kanske åker de på 
ett studiebesök till Jordbro, där träffpunkten riktar sig till 
både äldre och yngre, där man träffas över generations-
gränser. Det skulle vara något för Tyresö det!
Anita Mattsson (S)
Oppositionsråd

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Träffpunkt för äldre skapar trygghet
Äldre i Tyresö 
sätter ned foten.

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
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Öppet brev till Monika Larsson förvaltningschef på BUN:

Tyresö, den 9 maj 2017

Hej Monika
I ett brev till vår rektor Jonas Åkesson i Kumla skola skriver du att kom-
munen har beslutat ”att alla medarbetare med pedagogiska arbetsupp-
gifter som fått ett löneförslag på 300 kronor eller mer kommer att få 
sin lön uppjusterad med 100 kronor. Med pedagogiska arbetsuppgif-
ter menas i detta lärare, förskollärare, fritidspedagoger.” Detta för 
att ”Tyresö kommun har ambitionen att fortsatt vara en attraktiv 
arbetsgivare”.

På min undran varför inte barnskötare får dessa extra pengar fick jag 
till svar av Jonas att förvaltningsledningen Barn och Ungdom ”motive-
rar det med att vi behöver vara konkurrenskraftiga gentemot andra 
kommuner när det gäller möjligheter att rekrytera och behålla peda-
gogik personal med högre utbildning, det vill säga fritidpedagoger, 
lärare och förskolelärare. Man anser det höja kvalitén med en högre 
andel utbildade pedagoger och det har blivit en brist på utbildade 
lärare, förskolelärare och fritidspedagoger de senaste åren. (…) kom-
munen (…) skiljer barnskötarnas uppdrag från övriga pedagogers 
och anser också att vi redan är konkurrenskraftiga för rekrytering 
inom den personalgruppen”.

Jaha, detta är ju i och för sig logiskt sett ur ett marknadsmässigt per-
spektiv, även om jag anser att dessa 100 kronor bara har ett symboliskt 
värde och inte kan väga upp lockelsen att byta till exempelvis Stock-
holm stad för att höja sin lön med flera tusen kronor.

För att höja kommunens attraktivitet och för att behålla värdefulla 
medarbetare behövs nog andra sätt än denna hundralapp. Till exempel 
att ens arbetsgivare kommunen lever upp till den värdegrund som vi 
alla är ålagda att förmedla till barnen och som i första hand handlar om 
alla människors lika värde.

Vi är helt övertygade om att många medarbetare i vår skola skulle bli 
upprörda om de blev medvetna om att barnskötarna på fritidshemmet 
och förskoleklassen inte ingår i denna grupp av ”personal med peda-
gogiska arbetsuppgifter” som får denna uppskattning, inte bara barn-
skötarna själva utan också de som tillhör den ovan nämnda gruppen 
förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

De känner nämligen till vad barnskötarnas arbete innebär och förstår 
värdet av det.

De vet att vi barnskötare alltid ska hoppa in och undervisa när den 
lärare, i vars klass vi jobbar som resurser, är sjuk, utan att vi får något 
extra för det.

De vet att vi som resurser ska ta hand om och hjälpa de allra mest 
krävande eleverna, ett arbete där man inte bara behöver vara en extra 
skicklig pedagog, peppa och torka tårar utan får räkna med att ta emot 
okvädingsord och ibland även spottloskor, sparkar och slag.

De vet att vi sköter föräldrakontakter precis som de gör.
De vet att vi har fått planeringsansvar för vårt arbete, likadant som all 

annan pedagogisk personal.
De förstår att arbetet på fritidshemmet är helt beroende av barnskö-

tarnas insats för att de är i majoritet inom arbetsstyrkan på fritidshem-
met och förskoleklassen.

Många av dem kommer att uppleva denna särbehandling av barnskö-
tarna som en orättvisa som strider mot kravet på alla människors lika 
värde. Och så ser vi barnskötare också på detta.

Vår förhoppning är att kommunen ser över sitt beslut och rätta till 
denna orättvisa mot barnskötarna och därmed visar att de också förstår 
och uppskattar alla pedagogiskt verksamma barnskötares arbete!
Ruth AndreaeAus, barnskötare i Kumla skola
Jan Gustavsson, elevassistent i Kumla skola
Anna Bergström, barnskötare i Kumla skola
Lena Lindström, barnskötare i Kumla skola
AnnaLena Konga, barnskötare i Kumla skola

Tybo har dålig kundvård

Kvar på gårdens enda gräsmatta 
ligger stora delar av det ställ-
ningsmaterial som användes när 
fasaden renoverades på ett hus på 
Koriandergränd.

Det är snart sju veckor sedan 
arbetena avslutades och platsen 
för barnens lek är nu alltså ställ-
ningsbyggarens upplagsplats.

När bygget drar vidare till nästa 

hus borde det vara självklart att 
plocka med sig allt material. Det 
borde i alla fall vara självklart för 
beställaren, Tyresö bostäder, att 
olägenheten för bolagets hyres-
gäster ska bli så liten som möjligt. 
Men så är det tyvärr inte. Vi måste 
tåla att detta intrång är deras bud-
skap. Ett försvar som troligen 
bottnar i en slarvig upphandling.

Jag läste en tänkvärd skylt när 
jag en gång besökte en entrepre-
nör. Där stod: ”Du ska vårda och 
vara rädd om din kund – han har 
din nästa lön i sin plånbok.” Om 
det någonsin har funnits en sådan 
skylt hos Tyresö bostäder har den 
för länge sedan åkt i papperskor-
gen.
Besviken kund och hyresgäst

 FOTO: PRIVAT
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Preventiva insatser 
mot droger i Tyresö
– Cannabis kan vara en inkörs-
port till tyngre droger. Liksom 
samhället i stort, ser vi en mer 
liberal syn på droger i Tyresö 
vilket avspeglas i antal inrappor-
terade fall. Men även det faktum 
att vi gör mer insatser, leder till att 
fler ungdomar inrapporteras och 
då även får hjälp tidigare.

Viktigast för att förhindra att 
unga tar droger är det preventiva 
arbetet et som och i maj har två 
informationskvällar om droger 
och cannabis genomförts i Tyre-
sö och över 70 föräldrar deltog. 
Framförallt handlar det om kun-
skap för att tidigt se beteendeför-
ändringar hos ungdomar som kan 
bero på droger, då chansen att bli 
drogfri ökar ju tidigare du upp-
täcker det.

Effektiv modell
När en oro inkommer till polisen 
från någon i ungdomens närhet, 

arbetar polisen i Tyresö effektivt 
genom en modell de kallar Linkö-
pingsmodellen.

– Linköpingsmodellen går ut 
på att vi poliser snabbt efter att 
en oro från någon i ungdomens 
närhet inkommit till oss, tar kon-
takt med ungdomens föräldrar i 
hemmet. Vi har ett samtal kring 
oron och ibland leder till skä-

lig misstanke och ofta kan vi då 
tillsamman med ungdomen och 
föräldrar se till att ungdomen får 
hjälp snabbt.

Ytterligare insatser planeras
I slutet av maj ska ytterligare en 
informationskväll arrangeras av 
polisen, då för de anställda på 
kommunens fritidsgårdar. Till 
hösten ska ett större informa-
tionsarbete ta fart, då lärare och 
skolpersonal ska informeras och 
utbildas.

ooo

DROGER Therese Löthman har sedan 2016 arbetat som närpolis i 
Tyresö. Innan dess arbetade hon som närpolis i Värmdö. En del av The
reses arbete är preventiva insatser för att minska droganvändandet, 
framförallt cannabis, bland Tyresös ungdomar.

Therese Löthman, kommunpolis i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bosse och Bernt Forsström lämnar … FOTO: TYRESÖ NYHETER

KYRKOVALET 2017

Stabil satsning
Socialdemokraternas kyrkogrupp har lockat till sig 
både bredd och kompetens för sitt fortsatta uppdrag 
i Tyresö församling!

– Vi ställer upp i kyrkovalet 
med en gemensam grundsyn 
på hur vi vill att kyrkan ska 

utvecklas, säger Iréne Pierazzi, 
ordförande i kyrkorådet och 
första namn på Socialdemo-

kraternas lista i Tyresö försam-
ling. För oss Socialdemokrater 
ingår kyrkopolitiken i vårt 
arbete för ett Sverige där alla 
har jobb, kan känna frihet och 
framtidstro.

Bredd och förnyelse
– Vi har arbetat fram en 

namnlista på sammanlagt 
40 kandidater, tio fler än vid 
förra valet. Vi följer samma 
regel som vi har vid de all-
männa valen, med varvade 
listor, alltså varannan man och 
varannan kvinna. 25 av kan-
didaterna är med för första 
gången och vi har kandidater 

i alla åldrar, 
från 18 år och 
uppåt, alltså både förnyelse 
och föryngring, konstaterar 
Iréne Pierazzi.

Här träffar vi fem personer 
som visar på bredden bred-
den och kompetensen bland 
kandidaterna.

Söndagen den 17 september är det kyrko-
val. Då kan alla i Tyresö som är medlemmar 
i Svenska kyrkan rösta fram sina företrädare 
till kyrkofullmäktige i Tyresö församling.

Motor och allservice

Anita Mattsson
Högt upp på listan finns Anita 
Mattsson, till vardags opposi-
tionsråd och Socialdemokraternas 
främsta företrädare i kommunpo-
litiken.

– För mig är det självklart att 
ställa upp även i kyrkovalet. Kyrkan 
är en del av vårt samhälle och ska 
stå upp för allas lika rätt och värde 
och arbeta för social rättvisa och 
hållbar utveckling.

– Vill vi åstadkomma förändring 
så ska vi vara aktiva i det arbetet.

Jesper McNae
Jesper arbetar med frågor om 
jämställdhet inom den privata 
arbetsmarknaden och har haft 
fackliga förtroendeuppdrag.

– Jag känner att det är viktigt 
att stå för den svenska modellen 
och förstärka våra ideologiska 
grundvärderingar.

– Jag vill driva frågor som 
inkluderar alla, oavsett kön, ålder 
eller ursprung. Alla ska känna sig 
välkomna, inkluderade och med-
verkande.

Petra Reinholdsson
Arbetar som kommunikatör inom 
finansbranschen och är dessutom 
aktiv som jympaledare i Friskis & 
Svettis Stockholm.

– Jag har sedan unga år vistats 
mycket i Svenska kyrkan, bland 
annat som medlem i olika körer.

– För mig känns det viktigt att 
stötta initiativ inom kyrkan som 
överbryggar olika typer av gränser, 
som möjliggör utveckling på flera 
plan och som skapar en trygg och 
jämlik gemenskap.

Bo Furugård
Som ordförande i PRO Tyresö job-
bar Bo ständigt för pensionärer.

– Jag vill att äldrefrågorna ska 
ta en större plats i samhällsdebat-
ten, arbeta bort orättvisorna i sam-
hället och förbättra vardagen för 
dem som har det sämst.

Bo är också officiant och 
genomför därmed både vigslar 
och begravningar.

Bo var med om att starta Tyresö 
FF där han sedan varit verksam i 
45 år.

Christoffer Holmström
Han arbetar inom socialpsykiatrin 
medan övrig tid balanseras mellan 
familj och andra engagemang.

– Jag engagerar mig i kyrkopo-
litiken för att jag anser att det är 
viktigt att Svenska kyrkan bibehål-
ler och utvecklar sin samhällsroll. 
Att kyrkan fortsätter att vara en 
öppen och välkomnande folkkyrka.

– Alla unga som önskar att delta 
i kyrkans öppna aktiviteter och 
konfirmationsundervisning ska få 
möjlighet att göra det avgiftsfritt.

SERVICE Efter nästan 30 år är 
det dags att sluta. Bosse och 
Bernt Forsström som drivit Motor 
och allservice vid Södergården i 
Trollbäcken tackar för sig.

Det är många tyresöbor som 
genom åren fått sina gräsklippare 
och andra maskiner servade eller 
köpt sin nya cykel hos bröderna. 
Men verksamheten upphör inte. 
Ny ägare är Micke Khaydarov 
som tillsammans med sin far 
Yuriy kommer att driva verksam-
heten vidare. Micke är gammal 
tyresöbo även om han inte bott i 
kommunen hela livet.

– Jag har jobbat som bilmeka-
niker både i Värmland och under 
många år på Tyresö gummi. Vi 
kommer att fortsätta på i stort 
samma sätt som tidigare. Kanske 

inte så mycket reparationer av 
motorsågar men i övrigt blir det 
oförändrat.

ooo

På Tyresöradion 91,4 finns en intervju 
med Bosse och Bernt Forsström där 
Lelle Wiborgh samtalar med bröderna.

… och Micke Khaydarov tar över.
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Jag vet att vi tyresöbor är stolta över vår kommun. 
Det märks på hur vi talar om vårt kära Tyresö och 
vänner från andra delar av Stockholm brukar påpeka 

att många Tyresöbor är väldigt lokalpatriotiska. Tyresö 
är en plats nära både stad och natur, där de flesta känner 
sig hemma. Denna känsla av att vi tyresöbor är stolta över 
vår kommun visas också i resultatet av Medborgarunder-
sökningen som SCB gör varje år. I vårt län ligger Tyresö 
ofta i toppskiktet över hur nöjda vi medborgare är med 
vår kommun ”som en plats att bo och leva på?”

Trots att jag som många tyresöbor är stolt, finns det 
också en del att vara kritisk till. I lång tid har moderat-
styrda Tyresö helt avstått från att bygga hyresrätter och 
negligerat kommunens äldre.

Själv har jag bott i Tyresö i huvuddelen av mitt liv. 
Naturligtvis vet jag inte med säkerhet om jag alltid kom-
mer bo här, Men en sak är säker, om jag ska flytta härifrån 
så ska det vara frivilligt. Jag vill som de flesta andra männ-
iskor ha friheten att välja.

Just nu har ett 30-tal äldre tvingats bort från vår kära 
kommun. Då kommunen i lång tid valt att inte bygga äld-
reboenden, så tvingas Tyresös äldre bort från vår kom-
mun och placeras på äldreboenden runt om i landet. 
Detta är helt oacceptabelt. I början av maj protesterade 

flera hundra pensionärer i Tyre-
sö centrum mot detta och andra 
brister i hur kommunen behand-
lar sina äldre. Detta måste för-
ändras!

Till skillnad från utvecklingen 
i Tyresö har en del gjorts av riks-
dag och regering för Sveriges 
äldre.

Regeringen har satsat två mil-
jarder kronor nationellt för att 
öka bemanningen i äldreomsor-
gen så personalen får mer tid 
tillsammans med de äldre. Det 
innebär också resurser för att 

komma åt undernäringen hos äldre genom att anställa 
dietister och förbättra kunskaperna inom äldreomsor-
gen. För måltiden ska vara god, näringsrik och ske på den 
äldres villkor. Dessutom har regeringen fattat beslut om 
tydligare och tuffare krav på att det ska finnas tillgång 
till personal på våra äldreboenden dygnet runt som kan 
uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. 
Slutligen har den rödgröna regeringen stärkt välfärden 
med höjda statsbidrag på tio miljarder kronor per år till 
kommuner och landsting.

Dessa förändringar är steg i rätt riktning, men räcker 
inte. Det som är synd är att de nationella satsningarna 
inte kommit Tyresös äldre till del. Som det ser ut nu är 
det förståeligt att människor inte vill eller vågar bli gamla 
i Tyresö, men ingen ska som idag tvingas bort från den 
kommun som de brukar kalla för hemma. Tyresös äldre 
ska precis som alla andra ha rätt att välja.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Det som är synd 
är att de nationella 
satsningarna  inte 
kommit Tyresös äldre 
till del. Som det ser ut 
nu är det förståeligt  
att människor inte  
vill eller vågar bli 
gamla i Tyresö.”

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

Medeltidsdagarna

Riddaren av brutna liljan på väg mot riddarspelet. Ellionor Axeberg från Årsta.

Med Medeltidsdagarna kom sommarvärmen till Tyresö. 
Ängen vi Lilla Tyresö, Prinsvillan, var platsen för rid-
darspel, gycklare och annat som hör svunna tider till. 
Det var under helgen 20–21 maj som det återigen var 
Medeltidsdagar. En man vaktar bron. Klädd i grön vad-
mal och stoppar han alla som försöker kliva över utan 
att betala tull. Det är gott om besökare, utan att vara 
någon trängsel. Det finns mycket att sysselsätta sig 
med också. Sagoläsning. Karusell, som drivs runt av en 
träl. Barnen kan få göra sin egen vapensköld och det är 
många som ser på teatern som spelas upp i parken.

Medeltida karusell roar än idag.

Verktyg för läderarbete.
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Lina, Minna, Max och Noah fullkomligt älskar medeltidsdagarna och nästa 
år ska i alla fall Max vara utklädd. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

NYHETER

Maria Sterner, Öringe
– Jag skulle tälta på någon mysig 
strand.

Vanessa Rabines, Bollmora
– Jag skulle åka på utflykt med 
familjen till Nyfors eller till Tyresö 
kyrka.

Daniel Ford, Lindalen
– Jag skulle bada på Trinntorps-
badet.

Stefan Pettersson, Bollmora
– Jag skulle åka till Fornudds-
ängen och ha en picknic, där det 
är lugnt och mysigt.

Maria Rinnerbäck, Krusboda
– Då skulle jag åka till Not-
holmen och ta en fika på caféet, 
sedan skulle jag ta ett dopp vid 
Tyresö Strand badet.

?Om du skulle ha 
semester hemma 

i Tyresö vad skulle 
du göra då?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Medeltidsdagarna

Gunnar Nordlinder och Karin Petersen spelar korpmusik.

Ola Lindberg smider medans järnet är varmt.

Yxsmeden Herman Nockmar.
Leon Gröndal med både armborst 
och båge. Vapenhandel.

I väntan på vildsvinsklämmor.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  Enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
Trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
Gravfältet.

 4.  Näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett 
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Näsby udde.

Brobänkens brygga.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på maj, 
början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. För-
hoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra 
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfba-
nan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid 
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. Vad 
vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. Sommar-
skrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av Tyresö 
Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommar-
firande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella 
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu 
sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

2

4

23

Badstigen – ett riktigt klipp!

1

TYRESÖ RUNT
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TYRESÖ RUNT
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Här finns baden
 1. Gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Näsby udde.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BADFOTO: GUNNAR FRISELL
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På tyreso.se hittar du annat  
att göra mellan baden!

Följ med FiskevårdsFöreningen
till lura ström och  kroka strömming
Anmälan till sportfiske@tyresofiske.se
kostnad: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn under 15 år. gratis 
för medlemmar. Ingår: plats i båt, fiskeredskap, korvgrill-
ning och dricka. Först till kvarn – men föräldrar med barn 
och de som inte strömmingsfiskat tidigare har förtur. 
vi samlas vid Föreningens tomt på Sparvvägen 2 
kl 10.00 för  avfärd. Glöm inte flytvästen!
» det första fisket sker sön 4 juni kl 10.00–14.00
» det andra fisket sker sön 11 juni kl 10.00–14.00

 Om du har frågor hör av dig till
Dicke 070-533 66 66 eller Börje 070-782 32 77
Sportfiskesektionen i Tyresö Fiskevårdsförening

Tänk på säkerheten när du är på sjön!

strömmingsfiske!

www.tyresofiske.se

Familjeaktivitet

Bilverkstad,
släp och däck

Bil & Släp Tyresö AB

Tel 08-712 05 20
Siklöjevägen 3, 135 41 Tyresö, www.bosverkstad.se

LUNCHÖPPET

SERVERINGMå–fr 10–21

AVHÄMTNINGLö–sö 12–21

Trollbäcksvägen 34A, 135 50 Tyresö
08-447 70 64

www.pizzeriamessina.se

Besök oss på Facebook:  
messinatyresö

MAJ 2017 9



SKOLA Miljö och samhällsbygg
nadsutskottet har vid sitt möte 
i måndags besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att sälja den 
delen av Fornuddens skola där 
ett nytt äldreboende planeras. 
Det handlar om den del av skolan 
som idag är matsal, kök, gym
nastiksal och en paviljong. Detta 
trots att detaljplanen är överkla
gad och inte vunnit laga kraft.

Detaljplanen om en ny skola i For-
nuddsparken är en fråga som är 
infekterad. Medan den moderat-
ledda alliansen gläds åt den nya 
skolan, är förslaget starkt kritise-
rat från de närboende som hellre 
ser att skolan rustas på befintlig 
plats. Detaljplanen är överklagad 
och ska behandlas av Mark- och 
miljödomstolen.

Vill säkra planerna …
Anledningen till försäljningen är 
att den moderatledda alliansen 
vill försöka säkra upp att planerna 
på en ny skola inte rivs upp efter 
nästa val. Även om inte rivningen 
av skolbyggnaderna kan påbör-
jas förrän detaljplanen gäller, så 
innebär köpeavtalet att byggher-
ren för äldreboendet har rätt att 
disponera delar av skolgården 
redan när avtalet skrivits under, 
för att påbörja undersökningar 
inför byggnationen.

– Detta är oerhört provoceran-

de. 900 personer har yttrat sig och 
vill ha parken kvar. Detaljplanen 
är överklagad, och det rimliga 
vore att invänta att den vinner 
laga kraft. Det här är inte demo-
kratiskt, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd.

… men inte säkra platserna
Det är Näckströms Fastigheter 
som bygger äldreboendet som 
Aleris ska driva. För marken beta-
lar de 9,5 miljoner kronor. Äldre-
boendet ska ha 60 platser, men i 
dagsläget finns inget avtal om att 
Tyresö kommun kommer att få 
tillgång till dessa platser. Modera-

terna i Tyresö har inga planer på 
att kommunen projekterar äldre-
boendena, eller på annat sätt säk-
rar upp platserna i förväg.

– Vi kommer att handla upp 
de platser vi har behov av, har 
Andreas Jonsson (M) ordförande 
i socialnämnden, svarat på frågan 
i kommunfullmäktige om äldre-
omsorgsbehovet.

I dagsläget köper kommunen 
ett drygt 30-tal platser i andra 
kommuner. Vilken kommun som 
köper platserna på det nya äld-
reboendet i Fornuddsparken är 
alltså inte klart.

ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Idag måste jag skriva krönikan med ordboken bredvid. Man 
måste stava rätt annars blir det fel. Livet är fyllt av svåra ord 
som sen ska tolkas rätt och inte missbrukas eller missförstås. 

Ord har makt. I begynnelsen var ordet. Orden behövs, ibland på 
stora skyltar och med röda bokstäver. Så här var det.

Än en gång går vi kvällsrundan med hunden, 5-åringen som 
snart blir 6 år och jag. Det är en ynnest att få gå i stilla samspråk. 
Efter promenaden är det läggdags och jag tänker att det är skönt 
att varva ner efter en hel dags spring i benen och vuxen stress. 
Det är en bra tid att samtala och umgås på tu man hand. Hon 
har fått spottlucka nertill och en lös tand upptill och tröttnat på 
farmorshistorierna. Barnbarnet vill diskutera språkfrågor i stäl-

let. Hon kan ordet EXIT som 
lyser grönt på bions dörr och 
vet att det betyder att man 
alltid kan komma ut där. 
Men sen är det ordet EXIS-
TENS. Var har hon snappat 
upp det någonstans? Vad 
betyder det? ”När man är”, 

försöker jag. Det både förstår och köper hon. Min hjärna börjar 
värma upp. Pedagogiskt säger jag, att tvärtomordet/motsatsen 
till exempel är in. ”Insistens” finns inte, bara insida och insistera. 
Vad är insistera? Tjata? Eller stå på sig? Hon vet, man ska stå på 
sig om man har rätt förstås. Annars måste man ändra sig när de 
vuxna har rätt. Har de vuxna alltid rätt?

Ingång, inkomst, inredning. Hon kan många in-ord. På försko-
lan sätter man upp handen i stopptecken när man vill vara ifred. 
INTEGRITET. Fast de stora skolbarnen bryr sig inte om när de 
små sätter upp handen. Varför gör de inte det? De är inte justa. 
Och från integritet är det inte långt till integration. Nu börjar far-
mors hjärna att ånga av ansträngningen att hänga med. Var har 
hon hört det? I första maj-demonstrationen. Hur hör de orden 
ihop egentligen? Min hjärna blir glödhet, var är exit och escape-
knappen? En fråga för språkvetare. Alla har rätt att existera. Inte-
gration betyder att sammanföra. Jag funderar en stund på inklu-
dera och exkludera men bestämmer mig för att inte ta upp den 
tråden. Just nu får alla vara med, det är absolut viktigast. Hunden 
kissar, barnbarnet vet att hunden pinkar revir. Varför måste hun-
den göra så? Andra hundar måste veta att hon varit här. De kan 
ju inte prata så de nosar och kissar i stället. Vi människor pratar, 
skriver, läser och diskuterar. En magisk kväll går jag med en näs-
tan 6-årings hand i min och vi lyssnar på varandra.

En sammanfattning: att få vara den man är, få sätta stopp, 
kräva respekt och få respekt. Bli lyssnad till. Alla får vara med. 
Det är kvällens tankeställare. Nästa hundrunda tror jag att jag 
måste lära henne ett annat ord: SOLIDARITET.

Trevlig och avkopplande sommar önskar dr Lena alla läsare.
ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläka-
re med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

TN-doktorn:
Om ordens makt 
och betydelse 

”Nu börjar farmors 
hjärna  att ånga av 
ansträngningen att 
hänga med.”

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

Skola under klubban. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fornuddenaffären:

Skolan säljs innan detalj-
planen vunnit laga kraft

TRYGGHET Nytt fokus för Tyresö 
kvinnojour sedan årsskiftet – 
informationsspridning och utåt
riktat arbete får följden att fler 
kvinnor hör av sig till jouren.

Tyresö Kvinnojour har funnits 
i Tyresö sedan 1981 och erbju-
der stöd till kvinnor som lever i 
relationer där de utsätts för våld. 
Sedan årsskiftet har Jill och Mican 
arbetat på Tyresö kvinnojour.

Vill sprida kännedom
Tyresö Nyheter träffade Mican för 
att höra mer om verksamheten 
och om ett nytt fokus, att kvinno-
jouren mer aktivt ska sprida kun-
skap och information om deras 
arbete i Tyresö. Ett arbete som 
redan gett resultat.

– I de bästa av världar skulle 
vi på kvinnojouren inte behövas, 
men så är det tyvärr inte. När 
vi informerar kvinnor om att vi 
finns, ser vi direkt en ökning i 
antal kvinnor som ringer till oss.

Nästan alltid fullt
Utöver telefonjour erbjuder kvin-
nojouren skyddat boende och 
stödsamtal. Det skyddade boen-
det har plats för tre kvinnor med 
barn och är nästan alltid fullt då 
det är ett högt tryck på kvinno-
jourplatser runt om i länet.

– Bostadsbristen påverkar 
även situationen för våra kvin-
nor. Vårt mål är att kvinnorna så 
snart som möjligt ska få ett eget 
boende vilket är svårt. Många 
kvinnor har skyddad identitet och 
utesluts därför från andrahands-
marknaden. Alternativen är då 
att bli hemlösa, eller återgå till ett 
destruktivt förhållande.

Ger skydd och stöd
Mican fortsätter att berätta om 
det arbete, som genomförs av 
många jourkvinnor som arbetar 
ideellt för kvinnojouren. För att 
bli jourkvinna krävs att de går en 
grundutbildning på 10 kvällsträf-

far under en termin. Utöver stöd-
samtal ger man även stöd åt de 
kvinnor och barn som bor på det 
skyddade boendet.

– Vårt viktigaste arbete är att 
ge skydd och stöd till kvinnor 
och barn som lever med mäns 
våld mot sig. Men en annan vik-
tig roll är att synas och prata på 
skolor för att påverka de normer 
som styr pojkar respektive flickor 
in i könsstereotyper. Vi driver 
ett stort påverkansarbete för att 
förändra lagstiftning, polisens 
och socialtjänstens bemötande 
av kvinnor utsatta för mäns våld, 
säger Mican.

ooo

De jourkvinnor som volontärarbetar för Tyresö kvinnojour tar emot samtal 
från kvinnor, men bedriver även stödsamtal med kvinnor. FOTO: TN

Telefonen går varm  
hos Tyresö kvinnojour
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LOV Är du mellan 10–15 år och 
gillar att vara ute i naturen? För 
första gången arrangeras ett 
utomhusläger för unga på Lilla 
Tyresö med fyra dagar fullspäck
ade av aktiviter.

Sedan 2015 driver Johanna Lavett 
och Jessica Westling driver det 
sociala företaget Grow Tyresö. 
Till sommaren ordnar de nu för 
första gången under två veckor, 
ett utomhusläger på Lilla Tyresö 
för barn och unga mellan 10–15 
år. Lägret är kostnadsfritt och 
finansieras genom regeringens 
satsning på kostnadsfria sommar-
lovsaktiviteter för barn som söks 
via Tyresö kommun. Ungdomar i 
ekonomiskt utsatta familjer, har 
företräde.

Ledare för lägret är Johanna 

och Jessica. De som arbetsträ-
nar på Grow kommer att hjälpa 
till med de olika aktiviteterna 
under lägerveckorna. Under läg-
ret erbjuds många fina aktivite-
ter som externa aktörer hyrts in 
för att arrangera såsom bisafari, 
paddling, musta äpplen och klätt-
ring.

– Vårt mål är att de barn och 
unga som kommer till lägret får 
vara ute och lära sig om naturen, 
prova spännande aktiviteter men 
även upptäcka hur mycket fan-
tastiskt som går att göra utomhus 
som är gratis. Vi kommer även att 
jobba med kroppsmedvetenhet 
och hur en kan bli ett starkare 
och snabbare jag med det natu-
ren erbjuder, avslutar Jessica 
Westling.

ooo

Att många stöder ett förslag 
betyder alltså inte att det per 
automatik blir verklighet. Men 
förslag som får tillräckligt stöd 
måste utredas och formellt fattas 
ett beslut om inom tre månader. 
Antingen kommer då nämnden 
föreslå att kommunen ska gå 
vidare med förslaget eller att för-
slaget inte ska genomföras.

Även för 16 och 17åringar
Jämfört med i ett val har här 
också Tyresös 16- och 17-åringar 
möjlighet att komma med förslag 
och stödja förslag via Tyresöini-

tiativet. Förslag via Tyresöinitiati-
vet är öppna att stödja via Tyresö 
kommuns webbplats i 90 dagar.

Pål Keusch (S) som är ledamot 
i beredningen för medborgardia-
log och mångfald tycker att Tyre-
söinitiativet visar på en stor vilja 
att påverka.

– Det är fler som lämnar för-
slag och fler stöder förslagen än 
vad nog många trodde från bör-
jan. Och det är många frågor som 
handlar om att kommunen behö-
ver bli bättre på att möta behoven 
hos tyresöborna.

Vissa förslag kanske kan sägas 

vara oväntade – som att namnge 
torget vid Hasselbacken till Cur-
res torg eller att bygga en motor-
stadion i Tyresö. Men andra är 
desto mer väntade och får ett 
starkt stöd. 

Men det är inte bara förslagen 
som finns på Tyresöinitiativets 
sida – där uppstår också debatt 
och ofta argumenterar kommun-
invånare väl för sin åsikt.

Några argument
För rätt till 30-timmar förskola 
för syskon till nyfödda (Tyresö är 
en av de kommuner som är mest 
restriktiva och ger bara rätt till 20 
timmar i veckan).

– Vi fick tvillingar och hade 
även ett litet barn till på 1 år och 
10 månader på förskola full tid. 
När vi fick tvillingarna så blev vi 

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR  
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Snökanon efterfrågas för att slippa barmark. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Medborgarna 
tar initiativ

Jessica Westling och Johanna Lavett. FOTO: TYRESÖ NYHETER

DEMOKRATI Medborgare i Tyresö kan från i år lämna förslag, som om 
de får tillräckligt stöd (50 tyresöbor), blir ett beslutsärende i ansvarig 
nämnd. Och många förslag blir det. Redan nu, efter ett par månader, 
har sju frågor gått vidare till beredning och eventuellt till beslut om de 
ansvariga politikerna så vill.

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Pål Keusch. FOTO: KAIJSA KEUSH

Sommarlovskul  
på Lilla Tyresö

SPORT/FRITID

I några fall har de 50 signa
turerna passerats men det 
är fortfarande möjligt att ge 
sitt stöd

Fråga Antal

Upprustning samt utökning av 
trädäcket vid Barnsjön 279

Upprustning och utveckling av 
Fotbollsplanen och området 
ovanför  Brevik skola

75

Mötesplats Brevik 63
Utomhusgym på Ällmoraängen 61
Bygg ut lokalerna vid kvarnhjulet 
för föreningsaktiviteter 58

Utegym vid Amaryllisparken 51

Frågorna som redan fått 
stöd av mer än 50 tyresöbor 
och där nämnderna nu ska 
börja arbeta

Fråga Antal

Wifi på äldreboenden 331
Träffpunkt för pensionärer och 
sjukpensionärer 136

30tim barnomsorg/förskola per 
vecka för barn till föräldralediga 128

Fysisk aktivitet för äldre 99
Snökanon i Alby friluftsområden 86
Anlägg en öppen allmän sjösätt
ningsramp med parkering 78

Bullerplank på Tyresövägen 74

tvingade att gå ner till endast 15 
timmar per vecka på förskolan, 
3 timmar per dag. Vi sökte dis-
pens för 30 timmar vecka då min 
sambo var föräldraledig initialt 
med våra nyblivna tvillingar, men 
vi fick tyvärr avslag. Kontentan av 
att vi inte fick dispens blev att min 
sambo fick vara hemma med alla 
3 barnen, då det gick åt så mycket 
tid per dag för att överhuvudtaget 
få i väg äldsta barnet till förskolan 
att det inte blev värt att ha dottern 
på förskolan. Fullständigt bedröv-
ligt. Vi behövde verkligen i vart 
fall 30 timmars förskola under det 
första 1,5 året av tvillingarnas liv.

För Wifi på äldreboenden
År från år blir de seniorer som 
ansöker om att tilldelas äldrebo-
enden eller trygghetsboenden allt 
mer IT-kunniga och vill naturligt-
vis ha tillgång till internet även i 
dessa boendeformer. Man vill ha 

möjlighet att fortsatt ta del av 
information och sociala medier, 
man vill kunna handla på nätet, 
man vill kunna använda nättjäns-
ter för musik, litteratur, film med 
mera och man vill inte minst via 
till exempel Skype och Facetime 
kunna ha ljud- och bildkontakt 
med familjemedlemmar och vän-
ner.

För träffpunkter för äldre
Det finns många önskemål om 
öppna kommunala träffpunkter 
för pensionärer och sjukpensio-
närer, liknande de som finns i 
Haninge med flera kommuner. 
Dessa träffpunkter är mycket vik-
tiga i den förebyggande verksam-
heten för sjukdomar hos äldre. 
Främst arbetar man där mot 
ensamhet som leder till depres-
sioner vilka i sin tur ofta leder till 
begynnande demens.

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

SPORT/FRITID

Onödig poängförlust mot Rågsved
FOTBOLL Årets första, eller kan
ske andra sommardag och sen 
kick off på Tyresövallen. Allt är 
som vanligt. De relativt få som 
valt division 4 fotboll, istället för 
grillen och en dunk rosé, kan ha 
ångrat sitt val.

Det blev inget skönspel och ingen 
seger. För att besegra Rågsved 
måste man nämligen vara både 
tuff och tålmodig. Att jämföra 
Råggans spel med ortens stora 
söner, Ebba Grön är inte så tokigt. 
Rågsved 2017 är ett av seriens 
hårdaste gäng att möta och de 
struntar i finliret för att nå dit de 
vill.

Hårdast i Ebba var utan tvekan 
Fjodor och om någon av spelarna 
i Rågsved ska vara Fjodor så är 
det utan tvekan Tommie Ehn. 
Född och uppväxt i Tyresö. Debu-
terade för TFF vid 16 års ålder. 
Vann skytteligan vid 18. Lagkap-
ten vid 21. Numera mittback i 
dagens motståndare och still 
going strong, tro mig han visade 
sin tvättbräda efter matchen. 
Tommie är numera 34 och har 
en imponerande skäggväxt. Han 
hade en härlig kväll då TFF oftast 
valde höga inlägg som var enkla 
att nicka bort.

– Det var exakt det som vi 
sa innan att vi inte skulle göra, 
säger tränaren Claes Brikell efter 
matchen. Vi vet ju att Råggan är 
tuffa och att vi skulle spela tålmo-
digt och efter marken. Vi gjorde 
inte riktigt det.

Första halvleken var en orgie i 
långbollar. Någon på läktaren kan 

ha nämnt ordet fotbollstennis, 
och det var inte så långt från san-
ningen. Råggan var helt klart mer 
fysiska och vann 80 procent av 
närkamperna. Snabba och starka 
Patrik Loden var ett orosmoment 
för hemmalaget. I 23:e minuten 
rensade Tyresös målvakt, Mattias 

Levin med en hård boll som stöts 
tillbaka med full kraft av Råg-
svedsförsvaret till en helt fristå-
ende Joakim Pukari som ensam 
med Levin, enkelt satte 0–1. Publi-
ken väntade på en offsideavblås-
ning, men troligtvis så befann sig 
Tarek Aloui fortfarande nedanför 
Pukari, så troligen var domslutet 
korrekt.

TFF spelade naivt
Bara tre minuter senare så var det 
ytterst nära 2–0 för gästerna när 
Hedi Hafsia spelade en diagonal-
boll genom straffområdet som 
friställde Lodin, men Levin var 
snabbt ute och skar av skottvin-
keln och motade skottet.

Rågsved stressade sönder hem-
malaget och vann större delen 
av närkamperna och då oftast i 
luften. Tyresö spelade naivt och 
försökte ofta sig på höjdbollar in 
i straffområdet som enkelt nicka-
des bort av Rågsvedsförsvaret.

Råggan hade ytterligare ett bra 

läge att öka på sin ledning i 56:e 
minuten när Kim Hiltunen stack 
in en boll från vänsterkanten till 
Aram Jassem, men Levin gjorde 
en fantastisk fotparad.

Jobbade sig in i matchen
TFF jobbade sig ändå in mer och 
mer och tog över matchen spel-
mässigt. Dock utan att egentligen 
få till något vettigt avslut på mål. 
Josef Rakez var aktiv, men kom säl-
lan i läge. Momo Mpias och Lucas 
Brikells offensiva spel var bra på 
mittfältet men udden saknades.

En oturlig hands på en Råg-
svedsförsvarare gav dock Josef 
Rakez chans att kvittera från elva-
meterspunkten. Något som han 
också gjorde med minsta möjliga 
marginal.

Det oavgjorda resultatet stod 
sig matchen ut och lämnar TFF 
på andra plats med en match mer 
spelad än de övriga toppkonkur-
renterna.
Niklas Wennergren

Lucas Brikell avlossar ett distansskott men högt över. FOTO: BOSSE HEDMAN

Förre Tyresöspelaren Tommie Ehn höll rent i Rågsvedsförsvaret. 
 FOTO: BOSSE HEDMAN

Nationaldags
firande i Tyresö
FEST Den 6 juni firas Sveriges 
nationaldag runt om i hela landet, 
så även i Tyresö. Årets firande 
kommer att anordnas inne i Tyre-
sö centrum, på inomhustorget, till 
skillnad från förra året då firandet 
hölls i stadsparken.

Så från klockan 15 till klockan 
16 bjuder Tyresö kommun in till 
det kommunala firandet. Det är 
också då årets medborgarcere-
moni går av stapeln

Då firas kommunens nya med-
borgare med en särskild ceremo-
ni av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Dick Bengtsson (M) 
och kommunstyrelsens ordföran-
de, Fredrik Saweståhl (M).

Programmet bjuder också på 
underhållning av operasångaren 
William Baker, klarinettisten och 
mottagare av årets kulturstipen-
dium Lisa Johannesson. Även 
Tyresö kulturskola och kulturella 
folkdansgillet kommer att upp-
träda under firandet.

ooo

Storförlust för 
Bollmora IKF
FOTBOLL Serieledande Torö på 
borta plan, blev en alldeles för 
svår nöt att knäcka för Bollmora 
IKF. Hemmalaget körde totalt 
över Bollmora och vann med 
hela 6–1. I och med att Granängs-
ringen vann sin match mot GT så 
skiljer det nu fem poäng upp till 
andraplatsen.

ooo

Tyresö/Hanviken 
förstärker
HOCKEY Tyresö/Hanviken Hock-
ey förstärker med Oscar Lindberg 
från Huddinge IK. Lindberg spe-
lade som junior med Skellefteå 
AIK och har därefter spelat i IFK 
Tumba och nu senast Huddinge.

Gustav Frölander, back från 
IFK Tumba och Emil Leijon 
från Haninge Anchors har även 
de anslutit till THH. Även Tim 
Andersson och Jesper Daniels-
son har skrivit på nya kontrakt 
och fortsätter alltså ytterligare en 
säsong.

ooo

NU ÄR SOMMAREN HÄR!
Vi har fyllt plantskolan med blommor, träd och buskar för att förgylla din trädgård! 
Vi på Nacka Handelsträdgård är måna om att ha ett stort sortiment av växter och 

plockar gärna hem lite ovanliga sorter. Finns det inte inne just nu så beställer vi hem!

Välkommen in att botanisera bland mångfalden av växter, njut i vår vackra 
visningsträdgård och träffa våra höns. Vår utbildade personal hjälper dig 
gärna med dina trädgårdsdrömmar! 
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook!

20% RAbAtt VID 
KÖP ÖVER 500 KR

Gäller ej Lindesbergskrukor. Går ej att kombinera med andra erbjudanden,  
gäller till 31 juli 2017.

Klipp ut och ta med för att få rabatten!

12  MAJ 2017



SPORT/FRITID

Sommarkryss 1 2 3

4

5 6

7 8 9

10

11

12 13 

14

15

Så är det dags för årets Sommarkryss i 
Tyresöradion som görs i samarbete med 
Tyresö Nyheter. Här finns också kryss-
rutan att fylla i och dessutom på Tyre-
söradions hemsida. Vi som gör krysset är 
Marie Öquist och Björn Malmberg.

Du kan vinna Trisslotter om du skickar 
in rätt svar till tyreso.radion.se eller i ett 
brev till Björn Malmberg, Gudöterrassen 
622, 135 53 Tyresö. Det ska du göra senast 
måndagen den 14 augusti. Lycka till!

ooo

Marie Öquist och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION

Fotboll som plan för integrationen
SAMSPEL Fotboll förbrödrar, 
sägs det. Och kanske kan den 
också fungera som en väg in i 
svenska samhället. Javier Esparza 
la Torre är tränare för två Korpen
lag med ensamkommande killar.

– Jag ville göra något för att få 
dem som flytt till Sverige att 
känna sig välkomna, säger Javier.

Genom Rädda Barnens läxläs-
ning fick Javier och hans fru kon-
takt med ett par boenden i Tyresö. 
De märkte snabbt att grabbarna 
hade ett jätteintresse för fotboll. 
Men att bara lira med/mot varan-
dra innebar ju att de inte träffade 
några svenskar på planen.

– Eftersom de etablerade Tyre-
sölagen inte kunde ta emot dem, 
kontaktade jag kommunen för att 
undersöka möjligheterna till stöd 
för Korpenlag, berättar Javier.

Anmälda till Korpserien
Han fick 2016 medel till registre-
ringsavgiften från kommunen och 
även viss tillgång till Nyboda BP. 
En fotbollsspelande kusin drog 
ihop några svenska kompisar som 
ville vara med. Nyligen har Javier 
kunnat anmäla lagen till 2017 års 
Korpenserie med hjälp av kom-
munen.

– Det roligaste är helt klart 
känslan av att detta uppskattas så 
av alla inblandade. Det är också 
kul att se att några grabbar växer 
in i sina roller på planen. Det svå-
raste är att få killarna att inte bli 
besvikna när de blir utbytta – alla 
vill gärna spela hela matcherna, 
säger Javier.

Inga nybörjare
De flesta har spelat fotboll i olika 
grad sen tidigare.

– Flera av killarna skulle behö-
va spela i riktiga lag för att utveck-
las, säger Javier.

Han önskar att de etablerade 
klubbarna kunde låta några av 
killarna få vara med på ”riktiga” 
träningar för att på det sättet få 
känna på en mer erfaren tränings-
kultur.

– Det skulle också vara väl-
kommet med lag för lite äldre, 
oetablerade spelare i kommunens 
fotbollsklubbar, säger Javier.

Till sist, hur har det gått för er på 
matcherna?
– Vi har ett problem i våra lag och 
det är att vi inte håller tätt [fot-
bollsspråk för att man släpper in 
mål] under andra halvlek. Jag gis-
sar att det är ett coachningspro-
blem, skojar Javier.
Mia Lindström

Fotnot: Kultur- och fritidsnämnden 
menar att detta är ett bra integrations-
projekt, väl värt att stödja. Nämnden 
beslutade på sitt marsmöte att bevilja 
medel till fotbollslagen för säsongen 
2017.

Mohammed Ahmed driver boll. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Aktiviteter för hela familjen

Första Metardagen
på Notholmen vid Tyresö slott
torsdag 25 maj 2017 kl 11–14
Fisketävling med fina priser. Barn kategori upp till och 
med 15 år. Vuxen kategori från 16 år. Tävlingen gäller mete 
kl 11–14. Startavgift: 50 kr/person eller 100 kr/familj  
(max 4 personer).  
Båtar finns att hyra för 50 kr/timmen. Metspön finns att 
låna, deposition 60 kr. Försäljning av metmask. Kustbe-
vakningen, SSRS och sjöpolisen kommer i mån av tid och 
visar upp sina fartyg och informerar om sin verksamhet.

Mer info på www.tyresofiske.se

Familjeaktivitet

Javier Esparza, initiativtagare till 
integrationsprojektet. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Johan Larsson går in med kraft. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Bereket Kibrom, Efrem Zeregezi 
och Sebastian Nilsson La Torre. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Mohammed Ahmed och Sebastian La Torre tar avspark. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion  
– kom med bland oss vänner!

VÄXTLOPPIS
27/5 kl 11–10. Tyresö Trädgårds-
sällskap ordnar loppis på Bollmora 
torg vid Bio Forellen. Medlemmarna 
skänker plantor som säljs för 10–20 
kr.

DATORHJÄLP
29/5 kl 14–16. Du som är 55+ får 
hjälp med att använda din dator, 
surfplatta eller smarta telefon. 
Plats: Trollbäckens bibliotek. Ar 
SeniorNet Tyresö.

VANDRING
31/5 kl 18.30–21. Försommar-
vandring kring Tyresö slott. Slottets 
trädgårdsmästare Antoine Berthelin 
och Göran Magnusson guidar oss. 
Samling på borggården. Samarrang-
emang med Nordiska Museet. Arr: 
Tyresö Hembygdsförening.

INVIGNING
2/6 kl 13.15–15. Klövbergets 
naturreservat invigs.Möjlighet att 
vandra till invigningen från Trinntorps 
busshållplats kl 10:15 med natur-
guide. Besök i grottsystemet kan 
bokas i förväg. Mycket begränsade 
parkeringsmöjligheter. Arr: Tyresö 
kommun.

MÖT FORNTIDEN
4/6 kl 14–16. Arkeolog Mattias Pet-
tersson guidar på en vandring i det 
forntida landskapet i Alby friluftsom-
råde. När kom de tidigaste tyresö-
borna, varför kom de hit och vad har 
de lämnat för spår? En vandring för 
alla åldrar i delvis kuperad terräng. 
Ingen föranmälan, gratis. Samling 
vid Alby friluftsgård. Arr: Tyresö kom-
mun.

KUMLAFESTIVAL
8/6 kl 15–18. Loppis, försäljning 
av olika pyssel, sockervadd och 
popcorn på Kumla skola. Du fika 
eller äta middag och köpa lotter. 
Utmaningar som 5-kamp och matte-
marknad. Eleverna kommer även att 
bjuda på olika underhållningar och 
dramaprofilerna har föreställning. 
Vinsten går till TUFFs arbete i Indien. 
Arr Kumla skola.

HUR KLÄDDE HON SIG?
10 och 17/6 kl 12–16. Vad hade 
Tyresös slottsfru Caroline Lagergren 
egentligen på sig? Experter från 
Nordiska museet visar hur en förmö-
gen kvinna kunde vara klädd kring 
sekelskiftet 1900. Plats: Tyresö 
slott. Arr: Nordiska museet.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Vi hörs!
www.tyresoradion.se

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nuBorgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Doktorn bistår

Hur mår Lenas bin efter vintern? Våren nal-
kas. Nästan. Det är dags för Lena Hjelmerus 
att ”bistå” sina bin. Till hjälp har hon Anna 
och Susanne. Jerker Pettersson är också med, 
iklädd slöja, mikrofon och svarta strumpor.

Kan man förlåta 
en terrorist?

Prästen Anders Lennse och Tyresöradions 
Carl-Olof Strand försöker svara på den svåra 
frågan om det går att förlåta terroristen på 
Drottninggatan. Programledaren Ann Sandin-
Lindgren undrar hur ”den kristna Guden” stäl-
ler sig till nåd och förlåtelse om man inte tar 
ansvar och ångrar sina skadliga handlingar. 
Vem har rätt att döma?

Öppen famn på 
Tyresö Bygdegård

Tyresöradions programmakare Lena Hjel-
mérus besöker Tyresö Bygdegård. Husfrun 
tillika vaktmästaren Ana Marija Källgren tar 
emot med stora famnen och gott kaffe. Vi pra-
tar om byggnadens historia, nuvarande verk-
samhet och framtiden. Ska du ha din bröllops-
fest där, gäller det att boka omedelbart. http://
tyresobygdegard.se

Det bästa pojk-
laget någonsin

Vi fortsätter att rota i gamla pärmar och lyfta 
på stenar i Tyresö FFs historia. Ett avsnitt där 
det ”namedroppas” en hel del och där Ove 
Bergqvists storlek diskuteras. Vi får också 
reda på varför män permanentade sig i slutet 
på 70-talet. Vår ciceron är i vanlig ordning Bo 
”Dolly” Furugård. Programledare: Niklas Wen-
nergren.

Det jäser bland 
seniorerna

Eva Rosensparr och Olle Holmström berättar 
i detta program om PROs och SPFs kamp för 
en bättre livssituation för de äldre här i Tyresö. 
På önske- eller kravlistan står ett antal kom-
munalt drivna träffpunkter för äldre. Få fram 
fler äldreomsorgsplatser i Tyresö och en sepa-
rat äldrenämnd med egen budget som skall ta 
ett helhetsgrepp för de äldres livskvalitet. Pro-
gramledare: Leif Bratt.

Asociala och 
osociala medier
Radiomakarna Ann Sandin-Lindgren och Lelle 
Wiborgh diskuterar avarterna på sociala medi-
er. ”Trollen” som finns på nätet utan ansikten i 
Ansiktsboken (Facebook) och som lägger ner 
mycket tid på att klaga och trakassera andra. 
Lelle berättar varför han har tröttnat på Face-
book och inte längre tar hand om Nostalgi-
gruppen han har startat.

Fest För  
Franska Fordon

I programserien Bilradion tar oss Jerker Pet-
tersson med till det årligen återkommande 
evenemanget FFFF – Fest För Franska For-
don – på Taxinge slott utanför Mariefred. Här 
samlas alla frankofila bilnördar för att visa upp 
sina pärlor och förenas i den gemenskap som 
den franska bilundustrin med Renault, Peu-
geot och Citroën i spetsen kan ge. Basker på 
och baguette under armen!

TUFF fyller i år 
50 år

Monica Schelin och Åke Sandin delar frikos-
tigt ut verbala ”rosor” och Åkes tal vid Tuffs 
jubileumsfest sammanfattas. Ola Friholt från 
Fredsrörelsen på Orust hyllar Tuffs 50 år med 
rimmad vers. Roland Hedayat, ordförande i 
föreningen Jemensolidaritet, om Saudiarabien 
och dess bombkrig mot Jemen som orsakat en 
humanitär katastrof av stora mått för miljoner 
jemeniter.

14  MAJ 2017
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Kryss nr 4  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
21 augusti 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2017
1:a: Mimmi Aldén, Granängsringen.
2–5: Birgitta Stämberg, Junibacken.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Britt Bodell, Björktickegången.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du 
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta 
något om motivet?

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 4” 
och skicka senast 
den 21 augusti 2017 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Maud!
Maud Ringkvist, Öringevägen, sva-
rade Öringesjön och skrev följande: 
”En rolig episod som vi fick vara med 
om för några år sedan, var när en 
svanfamilj så vackert flöt förbi, strax 
utanför där vi satt hela familjen och 
hade dukat upp en picknick i sanden. 
Plötsligt bestämde sig en av svanung-
arna att komma till oss och ta sig ett 
skrovmål. Ungen gillade speciellt våra hembakade bul-
lar!! Har aldrig blivit så glad över att få tillbringa resten 
av dagen hungrig. Den betedde sig riktigt roligt!”

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 3, 2017.
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Konstgräs vid Nyboda skola. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Månadens bild är tagen i Solviken från 
den 23 april 2017.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FOTO: K. KEUSCH
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135 Äpplen växer!
Två unga tyresöbor har på sin fri-
tid startat detta företag, Ines Ver-
gara och Hans Leis. Till vardags 
arbetar Ines som lärare och Hasse 
som vaktmästare. Under äppelsä-
songen lägger de all ledig tid, plus 
lite till, till äpplenas förfogande

Huvudsysslan för det lilla före-
taget är att musta äpplen som kun-
der kommer med under äppelsä-
songen som pågår från mitten av 
augusti till slutet av oktober.

– Precis som förra säsongen 
måste man boka tid för att lämna 
in sina äpplen för mustning, säger 
Ines Vergara. Pastöriseringen 
garanterar en lång hållbarhet så 
att man kan njuta av sin must 
under de kalla och mörka måna-
derna under hösten och vintern. 

Veckan efter inlämningen, kom-
mer kunden tillbaka och hämtar 
musten som då förpackats i vack-
ra, 3-liters bag in boxpåsar.

Men det är inte bara god must 
som produceras. En mängd pro-
dukter som alla har som gemen-
sam nämnare att den fruktråvara 
som används till 100 procent 
har vuxit på träd inom kommu-
nens gränser. Bland produkterna 
finns äppelcidervinäger, chutney, 
senap, grillsås, must, äppelglögg, 
äppelsirap och mycket mer.

– Nya produkter för i år är 
Gourmetsenap och Äppelrelish, 
en sydamerikainspirerad örtsås 
som passar fint till grillat kött men 
också fisk, att doppa bröd i eller 
som bas i din egen dressing, säger 
Ines Vergara.

Vad har ni för tankar om fjol-
årets äppelsäsong och den kom-
mande?

– Först och främst är vi otro-
ligt glada över att vi fick en så fin 
start på denna banbrytande verk-
samhet. Det har ju aldrig, vad vi 
känner till, funnits något musteri 
i Tyresö tidigare, säger Hans Leis. 

Vi hoppas såklart att det ska bli 
ett lika fint äppelår i år som förra 
året, så vi håller tummarna för att 
värmen som nu äntligen kommit 
ska hålla i sig.

– I år kommer vi kunna erbjuda 

föreningar som plockar de done-
rade äpplen åt oss en möjlighet att 
få ett extra tillskott i form av för-
eningsbidrag, säger Ines Vergara.

Det går att köpa musteriets 
produkter på ställen i kommunen. 

Bland annat i Delikatessboden 
vid Tyresö strand, Restaurangen 
Bistro 135 i Trollbäcken, Syrrans 
lanthandel i Öringe. Produkterna 
finns också på Dalarö Ost och Gott.

ooo

FÖRETAG Förra hösten skrev Tyresö Nyheter om det lilla nystartade 
musteriet ”135 Äpplen” bakom Prinsvillan alldeles intill Tyresö slott. 
Det lilla företaget har fortsatt sin resa och gått från att vara ett litet 
familjebaserat handelsbolag till att bilda aktiebolag i början av april i år.

TYRESÖ RUNT

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.

Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

En del av det breda sortimentet. FOTO: TYRESÖ NYHETER
AB 135 Äpplen
Kyrkvägen 5, vid Prinsvillan
Hemsida: www.135äpplen.se
Mustning med publik lördagar 
och söndagar 10.00–18.00
Produktion 2016: 12 kubikmeter
Äppelåtgång: 24 ton
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