Trygghet ska vara normen

”Vi är positiva
till att de åtgärder vi har gjort
för förskolan har
gett effekt.”

n En genomförd undersökning visar att vissa platser i Tyresö upp-

levs som otrygga. Det kan inte accepteras. I Tyresö ska tryggheten bo. Den satsning som initieras av det nya kommunstyret med
socialdemokraternas Anita Mattsson i spetsen landar därför helt
rätt. Målet är ett tryggt Tyresö. Ledare, sid 2

Elisabet Schultz, sid 6

Vinstintresse går före kvinnorna
n Vi

kan konstatera att bolagens vinstintresse går före länets
kvinnors vårdbehov. Allt fler gynekologiska mottagningar i
länet stänger. I Tyresö finns igen och nu stänger den närmaste i
Handen. Den blågröna majoriteten i regionen måste agera så att
också kvinnor i Tyresö får vård. Debatt, sid 4
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Alla elever ska
lyckas
n Stora satsningar görs för att
alla elever i Tyresös skolor
ska lyckas. Skolpengen höjs
och arbetsmiljön förbättras.
-Nu satsar vi på skolan, säger
Jannice Rockstroh (S). Sid 3

Förbättrad
äldreomsorg
n Förebyggande insatser ska
göras inom äldreomsorgen
och fler förbättringar är att
vänta. Redan i år ska minst en
träffpunkt startas upp. Sid 5

Sjunkande
sjukfrånvaro
n Sjukfrånvaron har minskat
med 14 procent i Tyresös
förskolor. Bättre arbetsmiljö,
personalhälsa och bemanning är själen till det positiva
resultatet. Sid 6

Jag är hemma
n Fornuddens skola har fått
ny rektor. -Mitt viktigast
uppdrag som rektor är att
företräda alla eleverna så att
de får en så bra undervisning
som möjligt. Sid 7

Bästa webben
n Tyresö kommuns webbsida
har vunnit i kategorin Bästa
kommunwebb 2019. Sid 10

Katharina Gråman med Linda Haglunds Stipendium som utdelas av Hanvikens Sportklubb.
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Kultur- och idrottsgalan
n Den

av Tyresös föreningar så uppskattade kultur- och idrottsgalan
arrangerades av Tyresö kommun
för nionde gången i fredags med ett
annat koncept än de senaste åren.
Galan, som tidigare arrangerats
på gymnasiet och Energikällan, flyttades i år till Tyresö centrum. Först

själva galan i Bio Forellen där föreningar och föreningsaktiva prisades
och sedan blev det mingel på torget
inne i Tyresö centrum.
Bland annat prisades två kulturstipendiater som tilldelades 15 000
kronor vardera. I år var det Désirée
Holmqvist, som bland annat ligger

bakom clowner utan gränser, och
Lars Ternblad, som med sin kamera
dokumenterat Tyresös utveckling
under nästan 50 år.
Tanken med galan är att kommunen ska uppmärksamma föreningslivet och hylla aktiva som gör stora
insatser för föreningslivet. Sid 8–9

Finalklara
n Genom starkt spel mot
Rimbo kunde Tyresö Handboll säkra kvalspel. Sid 12

Konst i Tyresö:
Havets silver

Sid 2

Vill du sätta avtryck för en tryggare miljö?
Välkommen att vandra med oss i Tyresö!
Tel. 08-742 27 20, www.nattvandrarnaityreso.com

Vi finns även på Facebook!
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Vissa delar av kommunen upplevs som otrygga. Kommunen behöver
och ska göra en satsning för att komma tillrätta med detta. Men för
att det ska bli varaktigt behöver alla och envar också ta ett ansvar.
Kommunal närvaro i olika sammanhang förstärker tryggheten men
den lever vidare när vi tillsammans vårdar den. Det kan ibland räcka
med att säga ifrån när något är fel eller ge hjälp när någon behöver.

Otrygghet inget
alternativ
I

Tyresö ska vi känna trygghet i vardagen.
Det måste vara normaltillståndet. Kommunens målsättning kan inte vara något
annat. Motsatsen är ju att det får vara otryggt
på vissa platser. Ett sådant tillstånd faller ju på
sin egen orimlighet. Tryggheten ska finnas i hela
kommunen. I våra barns skola med bra pedagogik och en utbildning utan mobbning. Den
som är äldre ska känna sig trygg i att få en god
omsorg och inte behöva möta för många olika
vårdpersonal.
När vi går ut på kvällen ska vi inte behöva
oroa oss för att något ska hända. Där kan kommunen göra mycket genom bra belysning på
gångvägarna och se till att hela tiden gallra i
växtligheten bredvid gångstråken.
Vi ska inte acceptera otrygghet, vi ska göra
något åt den. Därför är det bra att socialdemokraternas Anita Mattsson lyssnar på människors oro, som till exempel de boende på Granängsringen givit uttryck för i trygghetsundersökningar, och gör en speciell satsning för att
förbättra tryggheten. Undersökningar som visar
på motsatsen måste hanteras med åtgärder som
ställer tillrätta. Det har varit lite si och så med
det under de senaste åren. Om inte resultatet

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

av undersökningarna tas om hand är det helt
meningslöst att göra dem. Trygghetssatsningen
som nu kommer behöver utföras i samarbete
med föreningslivet, nattvandrare, engagerade
vuxna och de boende i området. Det är också
viktigt att det inte blir en kortsiktig insats utan
något som gäller för en längre tid och för att ge
varaktiga förbättringar.
Självklart kan kommunen, polisen göra
mycket. Men till sist kokar det ner till
vad vi själva gör och vilket ansvar vi tar
som medborgare. Ett tryggt samhälle
byggs bäst genom att människor möts
och tillsammans tar ansvar.
Lär du känna din granne kan ni tillsammans ta
ansvar för utvecklingen där du bor. Säger du
ifrån som vuxen när barnen, oavsett om de är
dina eller någon annans, gör något galet är du
med och tar ansvar. Hjälper du en medmänniska när den behöver, medverkar du till en större
trygghet. Engagerar du dig i en förening, bidrar
du till att bära upp något gemensamt. Ett tryggt
Tyresö kan vi bara bygga tillsammans.

Noterat
Som noterades i förra Tyresö Nyheter har kommunen fått
dispens att bygga om Björkbackens äldreboende. Det går
undan när Socialdemokrater med flera börjar förverkliga
sina löften. Redan finns projektdirektiven framme och målsättningen är att renovera delar av boendet till godkänd
standard och även rymma fler senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter och andra hälsobefrämjande åtgärder.
Projektet med förslag på helhetslösning ska redovisas
redan den 25 mars. Det som för moderaterna var omöjligt
visar nu socialdemokraterna att det går alldeles utmärkt att
genomföra. Politik är det möjligas konst. Grattis Tyresös
pensionärer.
ooo

ooo

Kommunfakta: Något fler behöriga lärare

Efter flera år av nedåtgående statistik när det gäller lärare med pedagogisk högskoleexamen vänder det nu åter något uppåt för Tyresös skolor. I början av 2010-talet var
mer än åtta av tio lärare i Tyresös grundskolor behöriga. Sedan sjönk den siffran kraftigt under förra mandatperioden så att bara knappt 73 procent hade den utbildningen.
När skolverket nu presenterat statistiken för i år vänder det något uppåt. Ska Tyresös
elever få bättre förutsättningar behöver den kurvan fortsätta uppåt.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

Konst i Tyresö
Konstverket Havets silver
Konstnär Kent Ullberg N.A
2008
Konstverket finns vid Siklöjevägen 7–9
och tillhör bostadsrättsföreningen Siklöjan.

Källa: skolverket.se
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Historiska satsningar på
skolan i nya styrets budget
SKOLA Den 20 februari antogs
den nya budgeten som ska gälla
för Tyresös förskolor och skolor.
Stora satsningar görs för att alla
elever ska lyckas i skolan och
stärka det preventiva elevhälso
arbetet.

MOTION Nu startar organisationen Bara Vanlig upp en löpargrupp i Alby friluftsområde. Bara
Vanlig ordnar löpargrupper för
personer med funktionsvariationer runtom i Sverige.
Från och med torsdagen 25
april ses de som vill gå/jogga eller
rulla runt 4-kilometerspåret i
Alby. Samling sker vid utegymet.

Naturupplevelse
MILJÖ Gratis naturguidning längs
Fatburen och Albysjön. Måndagen 25 mars erbjuder Tyresö
kommun en lättvandrad naturvandring längs delar av Tyresåns
sjösystem.
Vandringen tar cirka 3 timmar
och är cirka 3 kilometer lång.
Samling sker vid busshållplatsen
Tyresö kyrka kl. 10.00. Avslutning
är vid Alby friluftsgård.
ooo

Eldiga besök
i hemmet

Åsa de Mander (L).
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Stärka elevhälsan
Vidare initierar nu kommunen ett
bredare arbete med preventiva
åtgärder för att stärka elevhälsan.
Det ska också tas fram en handlingsplan för ökad trygghet och
arbetsro.
– Vi stärker elevhälsan för att
bygga ut det preventiva arbetet
för psykisk hälsa hos barn och

Jannice Rockstroh (S).

unga elever. Tack vare en högre
skolpeng möjliggör vi för skolorna att anställa lärarassistenter
som bidrar till att renodla läraruppdraget, säger Åsa de Mander
(L), vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

Giftfritt och hållbart
I den nya budgeten tillkommer

FOTO: TYRESÖ NYHETER

även ett ökat kommunalt ansvar
för att skapa giftfria och hållbara
miljöer för barnen i förskola och
skola. Miljöer där barn vistas i
Tyresö ska vara fria från gifter och
kemikalier och den mat som serveras ska till stor del vara ekologisk och närodlad och stort ansvar
för miljön ska tas i upphandlingar.
ooo

Tyresö satsar på förskolebibliotek
för att öka läslust och ordförråd
FÖRSKOLA Det nya styret, till
sammans för Tyresö, har gett
kommunens tjänstemän uppdra
get att skapa förskolebibliotek
i kommunen. Syftet med försko
lebiblioteken är att skapa bättre
förutsättningar för språk- och
läsutveckling för alla barn i kom
munen.

BRAND Under 2019 kommer
Södertörns brandförsvar att
fortsätta genomföra hembesök
i samtliga medlemskommunen.
Syftet med hembesöken är att
öka kunskapen och förmågan att
förhindra, upptäcka och agera vid
brand i hemmet. I Tyresö kommer
hembesöken att genomföras på
Pluggvägen 1–51. Blir de färdiga
där innan sommaren fortsätter de
med Bollmoravägen. Information
sätts upp i trapphusen.
ooo

TILLSAMMANS KAN
VI GE RESULTAT!
Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Peter Hansen
Tel. 070-795 56 27

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

I en studie som gjordes 2012
visades att endast 35 procent av
föräldrar regelbundet läste högt
tillsammans med sina barn. En
annan brittisk studie visade att
de senaste fem åren har andelens
som läser högt för sina barn gått
ner från 69 procent till 51 procent.
Om svenska föräldrars läsvana har
följt samma mönster kan inte konstateras men inte heller uteslutas.

God språkutveckling
Förskolor i Sverige har, enligt
styrdokument, ett kompensatoriskt uppdrag att erbjuda en läsfrämjande och lässtimulerande
miljö för att alla barn ska få tillgång till de kvaliteter som är
avgörande för god språk-, läs- och
skrivutveckling.
I Södertälje har förskolebiblioteken gett goda resultat. Genom

Löpargrupp för dig
med funktions
variation

ooo

Det nya styret, S, L, MP, höjer barnoch elevpengen och möjliggör för
fler pedagoger och lärare i våra
verksamheter. Dessutom görs en
satsning på att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för lärarna, i ett försök att
minska sjukfrånvaron. Genom
lärarassistenter samt utökad
vikariepool, kan man öka antalet
trygga vuxna i skolan och se till att
det finns kompetent personal som
täcker upp vid sjukdom.

Stärka kompetensen
Till detta kommer kommunen att
stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i strävan efter att skapa
inkluderande lärmiljöer för alla
barn.
– Nu satsar vi på skolan! Vi
har goda betygsresultat i Tyresö,
men en hög personalomsättning,
lärare som vittnar om hög arbetsbörda och elever som inte ges det
stöd de har rätt till. Därför är jag
glad att kunna presentera en budget som nu ger förskolor och skolor en chans att utveckla sin fina
verksamhet, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
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Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 070-279 36 71

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

En brittisk studie visar att de senaste fem åren har andelens som läser högt för sina barn gått ner från
69 procent till 51 procent.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

aktiviteter som sagoberättande
med hjälp av figurer, att barnen
själva berättar sagor med bilder
på en tavla och att barnen får titta
i böcker och prata om innehållet i
dem, har förskolor märkt att läslusten har ökat och ordförrådet växt.

Vill ha en jämlik skola
– Vi vill kunna garantera en läsfrämjande och lässtimulerande
miljö för att alla barn i vår kommun. Att skapa förskolebibliotek
är en väg att nå det målet. Vi vill
ha en jämlik skola där alla barn,

oavsett deras föräldrar utbildningsbakgrund, får en god läsoch skrivkunskap, säger ordförande i barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, Jannice
Rockstroh (S).
ooo

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17
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Ska bolagens vinstintresse bestämma kvinnors vårdmöjligheter?

A

lla kvinnor ska få den vård de behöver. Men i Region
Stockholm (tidigare landstinget) är inte detta fallet. Allt fler gynekologiska mottagningar runt om i
länet stänger igen eller försämrar sina öppettider. I Tyresö
finns ingen gynmottagning utan kvinnor hänvisas istället
till Handen, Globenområdet eller Södertälje. Nu kommer
nästa slag mot kvinnors hälsa, gynmottagningen i Handen
stänger. Detta bekymrar oss och många kvinnor i Tyresö
och Haninge. Vi ställer oss frågan – Varför är det så viktigt
för de styrande i regionen att prioritera vårdföretag före
kvinnors hälsa?
Specialiserad gynekologi har sedan 2012 bedrivits inom
lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att privata vårdgivare kan öppna gynmottagningar var helst de vill, utan politisk styrning som pekar ut var vården behövs. Det är alltså
inte patienternas valfrihet som värnas, utan valfriheten för
vårdgivarna. Vårdföretag som idag driver många av regionens vårdinrättningar väljer bort gynekologisk vård för att
det inte ses som lönsamt och menar att ersättningen från
regionen är för låg.
Vi kan därför konstatera att bolagens vinstintresse går
före länets kvinnors vårdbehov.
Efter att gyn i Handen stänger igen ligger bara 16 av 44
gynmottagningar utanför tullarna. Det betyder att de som
bor i innerstan har du väldigt god tillgång till vård. Men ju
längre ut i länet du bor, desto sämre är dina möjligheter
att få vård. Långa avstånd och långa vårdköer till de mottagningar som finns gör att kvinnor väljer bort eller skjuter
upp att uppsöka vård, trots att de egentligen behöver den.
Det kan få mycket allvarliga konsekvenser – till exempel

Talla Alkurdi.
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cancer som inte upptäcks i tid. Därför måste det finnas tillgängliga mottagningar i hela länet.
Den styrande blågröna majoriteten i regionen måste
agera för att också kvinnor i Tyresö ska få god tillgång till
gynekologisk vård. Det måste ringa en varningsklocka hos
de blågröna politikerna och hos kvinnor i länet, ett vårdval
som i realiteten leder till mindre valfrihet och en ojämlik
vård kan inte vara försvarbart.
För oss Socialdemokrater är det självklart att Region

Fler förlorande återvinnare
Angående borttagna återvinningsstationer så gjorde kommunen
precis samma sak vid Koriandergränd som vid Nyfors. Trots att de
visste mer än tre år innan att det
skulle byggas vid Koriandergränd.
Denna kommun har inget som
helst intresse för miljötänk. Så
även Tyresö Bostäder. Ringde
en samordnare/koordinator på
kommunen som sa att han skulle
vidarebefordra detta och sa att
de nog missat detta och att de i
fortsättningen skulle ta med detta
i beräkningen. Under tiden slängde folk sin plast i grovsoprummet. Bad Tyresöbostäder minst
tio gånger att sätta av en bytta

för plast. Men det var totalt ointressant för det var en kostnadsfråga. Jag ringde FTI som äger
återvinningskärlen för att fråga
varför de inte satte ut kärlen på
en annan plats i närheten. De sa
att de behövde byggnadstillstånd
av kommunen för att göra detta.
I mer än ett och ett halvt år höll
jag på att lägga så mycket tid på
detta med att ringa och skriva till
dessa berörda parter. I tidningen
Leva och bo stog det så vackert
att TYBO hade ett gott samarbete
med kommun när det gällde miljön. En ren lögn. Denna procedur
tog mer än ett och ett halvt år och
när kärlen äntligen kom tillbaka

Anita Mattsson.
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Stockholms uppgift är att säkerställa att det finns likvärdig
vård för alla invånare i hela länet. Vi kräver därför att regionen öppnar gynekologiska mottagningar i egen regi på de
ställen där tillgängligheten idag brister.
Alla kvinnor har rätt till god vård.
Talla Alkurdi (S)
oppositionsregionråd, Region Stockholm
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelseordförande, Tyresö

Fler än äldre är en miljöfara
var det 30 meter i från där de stod
från början.
Hur svårt kan det vara att göra
detta med en gång. Jag fick sitta
och åka buss med alla mina 200
kassar med bara plast under denna
tid till Tyresö centrum när jag ändå
skulle dit. Jag vill hävda att detta är
ett miljöbrott. Så här sparar Tyresö
kommun pengar för att bära upp
sitt ekonomiska underskott. Även
Tyresö Bostäder vill spara pengar
på miljön. Plasten som kastades i
grovsoprummet ELDAS upp.
Det är skandal!

Jag antar att du skämtar eller vill
provocera – om inte så borde du
veta att inte bara friska pensionärer reser utan minst lika många
om inte fler unga människor,
barnföräldrar tar sig till Thailand,
Mallorca, Teneriffa, Ibizza och
längre bort än så. Många ungdomar flyger till Alperna för en skidsemester nu i sportlovstider. Du
har rätt det finns oändligt mycket

att se och uppleva i Sverige, det
vet jag som reser här hemma. Min
generation blir mer skrämt av den
slit och släng-kulturen som härska bland de yngre generationerna.
Ständigt nya prylar senaste klädmodet och så vidare. Vi bidrar
nog alla mer eller mindre till klimatförändringen, du måste vara
undantaget.
Frisk klimatsmart pensionär

Snabbt åtgärdat!

Inte bara frustrerad även arg led
sen och djupt besviken på denna
nonchalanta kommun

Kommunen fixade snabbt den farliga rotvältan.
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Tyresövägen 2019-03-18, klockan 00.57: Se upp för rådjuren!
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Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

Barn & ungdomar under 15
borde åka buss gratis
När jag åker buss måste jag betala fast jag är barn. Mina föräldrar
betalar skatt så har ju dem redan
betalat för bussen. Så jag tycker
att jag och andra barn inte ska
behöva betala. Vi barn som vill
åka till sina kompisar som bor

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
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
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Tyresö.
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SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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långt bort eller om man ska till
centrum och köpa kläder eller
något liknande. För det kostar
jättemycket att åka till exempel
att åka från Krusboda till centrum
och tillbaka till Krusboda.
Åsikt från: Sixten 5B

Tack Friskis och Svettis
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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

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

ner och trevliga människor som
är där och tränar. Och så är det
alltid på Friskis i Tyresö. Det är
alltid muntra miner från perso-

nalen och en fantastisk bredd på
de som tränar där, från tonåringar
till 90-åringar som kör danspass.
Ljuvligt för själen att se och vara
en del av!
Motionär
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Tyresö satsar på skolan
PEDAGOGIK Som Tyresö Nyheter
tidigare har rapporterat om, gör
det nya styret i Tyresö bestående
av S, L, MP, satsningar på kom
munens förskolor och skolor. En
del av dessa satsningar är en
NPF-säkring av kommunens för
skolor och skolor.

NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är ett samlat
begrepp för nedsatt eller avvikande förmåga i hjärnans processer att uppfatta, bearbeta och dra
slutsatser om information. Det är
ofta en dold funktionsnedsättning
och svårigheter att klara av dagliga rutiner och uppgifter syns inte
utåt, men kan leda till avvikande
eller explosivt beteende.
Enligt SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, behöver
barn med NPF individuellt anpassad undervisning utifrån personens intressen och styrkor. Till
detta är både den pedagogiska
och sociala miljön viktig för dessa
barn.

Prioriterar lärmiljön
För att tillgodose dessa behov
satsar det nya styret på en utbildningsinsats för samtliga personer
som arbetar i kommunens förskolor och skolor och prioriterar förbättringar på lärmiljön.
– Tyresös barn ska mötas av en
inkluderande lärmiljö. En miljö
där de ges möjlighet att arbeta i

5

?

Tacotaxi

MILJÖ Är reklamen i Tyresö för
hemleverans av latinamerikansk
mat? Nej, det är kommunens
Vadförgör
för att att
kampanj
att fådu
tyresöborna
sortera
matavfall.
Varje
år slänger
bli mer miljövänlig?
vi cirka 70 kilo matavfall per person. Det innehåller mycket energi
som kan omvandlas till bränsle
för bland annat bussar, avfallsbiFOTO: NOREA MELLIN HEIDENBORG
lar och taxibilar.
ooo

Tyresöfotograf
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstudien är klar för final i World Photographic cup. I tävlingen ingår
man i lag men ställer upp individuellt med egna alster. Puronne
ärSaga,
en avTrollbäcken
fyra fotografer från det
svenska
landslaget
som på
tävlar i
– Själv försöker
jag handla
Australien
5 maj.
Second Hand
och skänka mina
ooo
gamla kläder till
Myrorna. Sen
källsorterar jag också och äter
vegetariskt om det finns.

– En god arbetsmiljö gynnar alla våra barn och de som arbetar i förskola och skola, säger Jannice Rockstroh.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

avskilda rum samt kanske välja
om de vill sitta vid sin bänk eller
kanske stå och arbeta. Med den
satsning vi nu gör ser jag fram
emot att vi kan ta steg framåt
i våra barns arbetsmiljöer och
skapa förutsättningar för ökad
studiero, säger ordförande i barnoch utbildningsnämnden, Jannice
Rockstroh (S).
– En god arbetsmiljö gynnar
alla våra barn och de som arbetar

i förskola och skola, säger Jannice Rockstroh.

Pengar till barn i behov
Varje skola har idag ett krav på sig
att erbjuda undervisning i mindre
sammanhang för de barn som
behöver. Idag varierar möjligheten till en fysisk lärstudio i kommunens skolor. I den nya budgeten görs en satsning på verksamhetsstöd, pengar som ska gå till

barn i behov av särskilt stöd. Syftet med denna resurstilldelning är
att utveckla skolornas lärmiljöer
och sträva efter en bemannad lärstudio på varje skola.
– Vi väljer att ge möjlighet att
stärka arbetet med lärstudios. Det
är viktigt att kunna erbjuda detta
för alla barn i behov av undervisning i mindre sammanhang, säger
Jannice Rockstroh (S).

Oppositionen inte
välkomna när
Drottning Silvia
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte
Tyresö den 13 februari för att
certifiera Tyresö kommun inom
demensvård. Trots att demenscertifieringen är ett kommunövergripande initiativ så var bara
den
politiska
majoriteten repreZaida,
Centrum
senterad.
– Oj, jag har
Oppositionspartierna
sopsortering och
matavfalls
sortering.
Jaginte
tycker
var
inte inbjudna
och
heller
även att ekologiskt är viktigt.
välkomna.
ooo

ooo

Satsningar inom äldreomsorgen Miljö
program

ÄLDRE Tyresös nya styre, med
Socialdemokraterna, Liberalerna
och Miljöpartiet, vill satsa mer
på förebyggande insatser i kom
munen. Under de kommande
åren är avsikten att göra ytterli
gare förbättringar i äldreomsor
gen.

Redan i år ska minst en träffpunkt
startas upp, tanken är att den initialt ska vara öppen måndag till
fredag och att intresseorganisationer som PRO och SPF kan vara
viktiga komplement i verksamheten.
– I Tyresö ska man kunna känna
sig trygg när man åldras, säger
Susann Ronström (S), vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden. Även det uppsökande arbetet
behöver stora förbättringar, det
är en jätteviktig verksamhet som
idag inte finns i kommunen.
Det nya styret vill också utveckla kommunens anhörigstöd. De
menar att man som anhörig ofta
är utlämnad och har svårt att veta
vilka möjligheter och rättigheter
man kan förvänta sig av samhället.
Även utvecklingen av användandet av tekniska hjälpmedel är

MILJÖ Tyresö kommun ska
skapa ett miljöprogram som ett
övergripande miljöarbete ska
utvecklas efter. Bakgrunden är
en motion som Miljöpartiet skrev
och fick bifallen redan 2017.
Sedan dess har ingenting hänt.
Förrän nu.

Susann Ronström (S).

en fråga som Susann Ronström
nämner som viktig framtidsfråga.
– Det finns jättemycket potential i tekniska hjälpmedel som inte
utnyttjas i kommunen, säger hon.
Det är viktigt att alla oavsett ålder
och eventuella sjukdomar ska
känna sig trygga i Tyresö och där
kan tekniska hjälpmedel vara en
viktig pusselbit. Trygghet är grunden i äldreomsorgen, oavsett om
man bor i eget boende eller någon
form av äldreboende.
Ett annat utvecklingsområde
som Ronström nämner är alternativa boendeformer, som till
exempel mellanboenden. Det är

ett boende med vanligt hyreskontrakt där det inte krävs särskilda
biståndsbeslut för att flytta in. Det
finns ofta gemensamma utrymmen där man kan umgås tillsammans men med begränsat stöd
från personal.
– Ifall vi utvecklar mellanboenden i kommunen så kommer
äldre kunna ha större möjligheter
att klara sig själva, berättar Ronström. Då kan man senarelägga
inflytt till traditionellt äldreboende men ändå kunna få ökad trygghet i jämförelse med att bo kvar
hemma.

I det nystartade Miljö och hållbarhets-utskottet har det beslutats
om att ta fram ett kommunövergripande miljöprogram för att
Tyresö kommun ska få bättre
struktur i sitt miljö och hållbarhetsarbete. För närvarande finns
en uppsjö av olika dokument och
policys. Sedan de gjordes har
mycket ny forskning gjorts inom
miljöområdet
I utskottet har det även tagits
beslut om att Tyresö ska gå med
i ”Klimatkommunerna”, ett nätverk med kommuner som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
De arbetar för att kommuner ska
göra omställningar i sitt byggande, transporter avfallshantering
med mera.

ooo

ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Marknadshyror i nyproduktionen löser inte bostadskrisen,
ger inte fler lägenheter – bara dyrare!

Joachim, Granängsringen
– Försöker att inte slänga skräp
på marken, jag stoppar det i fickan och slänger det i en papperskorg. Jag säger även till andra att
inte slänga saker på marken.

Gunilla, Björkbacken
– Det var en bra fråga. Jag försöker att äta ekologiskt och vara
ute och gå.

Fatima, Älta
– Alla gamla kläder lämnar vi till
klädinsamlingar vid kretsloppet
och när vi ändå är där kastar
vi avfall som går att sortera. Vi
köper gärna eko och kastar inte
mat.
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Tyresös röst i Riksdagen

Sjukfrånvaron sjunker bland
personalen i Tyresös förskolor

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 38-åriga liv, är gift och småbarnspappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom.
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice
ordförandeför Stockholms Ishockeyförbund, dessutom
dömer han ishockey.

J

ag är en av dem, oftast i minoritet, som älskar vintern. Få saker gör mig så glad som en snöstorm eller
rejäl midvinterkyla. Det kan bero på att jag hela mitt
liv har älskat ishockey, men jag tror det finns något mer
bakom, som jag inte riktigt kan sätta ord på.
Att februari månad under
de senaste decennierna blivit
Snögränsen rör sig
varmare här i Stockholm är ett
välkänt faktum. Under perionorrut och att sanno
den
1961–1990 var, enligt SMHI,
likheten för kalla
februaris medeltemperaturen
vintrar med massor
i huvudstaden −3°C, vilket kan
jämföras med 1991–2017 då
av snö minskar.
medeltemperaturen var nästan
2°C högre. Detta är ju också
orsaken till att snögränsen rör sig norrut och att sannolikheten för kalla vintrar med massor av snö minskar. Förutom oron över klimatförändringen, så gör det mig som
älskar snö ledsen.
Jag minns med glädje från min barndom i Öringe hur
snöslungan plockades fram från föreningens förråd och
hur snön sprutade när den användes. Det var glada dagar.
Men jag minns faktiskt en sak till med snöslungan. Den
gick inte som en klocka, utan gick sönder ganska ofta.
Det positiva var dock att det då alltid fanns någon händig
granne som ordnade felet, efter några svordomar. (Jag
tror att det var reglaget till framåtdriften som oftast var
problemet, men det är en killgissning). Jag har alltid varit
imponerad över människor som har förmågan att lösa
problem, framförallt då jag själv inte är så händig.
I riksdagen försöker jag komma ihåg detta. Just att politiken är som bäst, när den kan lösa människors vardagsproblem och göra livet lite lättare att få ihop. Ett sådant
exempel i det lilla är det lagförslag som regeringen tagit
fram för att undanta altanbyggen från kravet om bygglov.
Om riksdagen röstar igenom lagen, så ska den börja gälla
från den 1 juli. Det innebär att den altansugne kan bygga
en altan till sommaren, utan bygglov.
Förslaget är ett bra exempel på hur politik kan lösa
mindre problem i vardagen. Samtidigt måste politiken
adressera de stora problemen i samhället, trots att lösningarna inte är lika enkla. Det kanske största hotet mot
mänskligheten just nu är klimatförändringar. Även om
den rödgröna regeringen har
fört en offensiv politik för ett
Orkar vi ta kraftbättre klimat, så måste den bli
ännu spetsigare. Vi måste halvtag mot klimat
era våra utsläpp ungefär var
förändringarna?
tionde år, annars kommer inte
vår värld överleva och då kommer inte snöslungor behövas särskilt ofta här i Tyresö. Vi
har fortfarande valet i vår hand. Orkar vi ta krafttag mot
klimatförändringarna?
Själv ska jag knacka på hos grannen för att få en lektion
i att laga snöslungors framåtdrift.
Mathias Tegnér

Elisabet Schultz, skolchef i Tyresö kommun.
HÄLSA Sedan 2015 har Tyresö kommun arbetat med att minska per
sonalens sjukfrånvaro förskolorna. Genom insatser för bättre arbets
miljö, personalhälsa och bemanning har sjukfrånvaron minskat från
10,95 till 9,37 procent av total tillgänglig arbetstid, en 14-procentig
nedgång.

Som en del i arbetet med minskad sjukfrånvaro ingick Tyresö
kommun i Uppsala universitets
arbetsmiljöprojekt Stamina. Projektet var i sin helhet fokuserat
på att systematiskt arbeta med
att förbättra arbetsmiljön. En viktig del i detta var att inkludera de
anställda i miljöarbetet. Genom
att involvera de anställda i att förbättra arbetsmiljön har man både
lyckats skapa en bättre översyn
för personalen i vilka rättigheter
och skyldigheter de har i sitt eget
arbete men också mot varandra.
Arbetsmiljöarbetet har sedan
följts upp under projektets gång
för att kunna mäta förändringar
och skillnader. Projektet löpte på
under två års tid och involverade
alla förskolor i kommunen. Stami-

na är nu avslutat men kommunen
är igång med att fortsätta med ett
liknande projekt, om än i mindre
format.
Utöver arbetsmiljöprojektet
Stamina har kommunen arbetat
aktivt med att införa hälsosamtal
för förskolans personal. Från att
ha varit en sporadisk uppföljning
av chefer är nu dessa samtal ett
systematiskt och återkommande
inslag i arbetet. Det har skapat
bättre möjligheter för de som
varit sjukskrivna att snabbare
komma tillbaka i arbete.
Den tredje stora insatsen som
pekas ut som en effektiv åtgärd
är kommunens bemanningsenhet
som assisterar förskolorna vid
tillfällen då personal är borta och
hjälper till att hitta vikarier. Det

FOTO: TYRESÖ KOMMUN

har förbättrat tillgängligheten och
kompetensen av personal som
kan hoppa in med kort varsel.
Nu täcker vikarier upp vid nästan
alla tillfällen då personal är frånvarande. Tidigare låg ansvaret att
försöka hitta ersättare på chef
och förskolepersonal, vilket skapade dels stress och dels en extra
arbetsbelastning för personalen.
Genom att bemanningsenheten
nu tar ansvar för den processen
har man minskat på förskolepersonalens arbetsbelastning.
– Vi är positiva till att de åtgärder vi har gjort för förskolan har
gett effekt. Men vi är inte nöjda.
Över nio procents sjukfrånvaro
är fortfarande alldeles för högt.
Från kommunens sida ser vi nu
fram emot att driva dels ”Stamina light” vidare men också våra
andra insatser för personalhälsa
och bemanning, säger Elisabet
Schultz, skolchef på Tyresö kommun.
ooo

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
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch 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.
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Kerstin Jacobsson:

”Det känns som om
jag kommit hem!”
Kerstin Jacobsson är ny rektor på
Fornuddens skola. Hon tar över ett
rektorsområde som ska växa från 400
elever till 700. Hur håller hon rätt kurs i
den tillvaron? Själv är jag nyexaminerad
ämneslärare, och gör min första stapplande
termin på en högstadieskola. Jag tar chansen
att ventilera mina nyvunna erfarenheter med
en erfaren lärare och rektor.
– Mitt viktigaste uppdrag som rektor är att företräda eleverna så att
de får en så bra undervisning som
möjligt. Till min hjälp har jag fantastisk personal som får skolan
att fungera som den ska, säger
Kerstin Jacobsson.
Och i nästa andetag berättar
hon entusiastiskt om vaktmästare
med koll på allt, erfaren administrativ chef, engagerade (behöriga!) lärare och all personal som
på olika sätt får skolhjulen att
snurra varje dag.
Frågan ”hur känns det?” verkar
onödig, men jag ställer den ändå.
– Det känns som om jag kommit hem! Personalen är trevlig,
eleverna känns väldigt äkta och
oförställda. Jag ser fram emot att
vara en bro mellan personalen
och det stora skolbyggeprojektet
i Fornuddsparken, säger Kerstin.
Trots en lång arbetsdag och
den sena timmen för vårt samtal sprudlar hon av energi och
engagemang, inte bara för sin
nya arbetsplats, utan för skolans
värld i allmänhet. Jag tar sats:
Efter några månader som lärare
slås jag av hur mycket av uppfostran som tycks läggas över på
skolan. Dåligt uppförande och ett
språkbruk som lämnar en hel del
att önska är vardag på många håll.
Det gör mig orolig, säger jag.
– Skolans första uppdrag är
kunskapsuppdraget. Det andra är
demokratiuppdraget, det vill säga
att eleverna ska fostras till kloka
samhällsmedborgare. Vi möter ju
dagligen Sveriges framtid, säger
Kerstin Jacobsson.
Hon menar dock att skolan inte
ska uppfostra eleverna; den ska
komplettera föräldrarnas uppfostran. I sammanhanget är föräldrarna en oerhört viktig resurs.
– Har man föräldrarna med sig,
blir det en bra skola. Vi ska inte
glömma bort att vi dagligen har
hand om det mest dyrbara de har.
Att ens chef kan relatera till det
man gör som lärare tycker jag är
viktigt. Vad har Kerstin själv för
erfarenheter av läraryrket, undrar jag?
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– Jag har varit lärare sedan
1981 och rektor sedan 1995. Jag
har även jobbat som förskolechef,
som chef och lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Man kan säga att jag på olika sätt
arbetat med barn från 1 till 20 år.
Det ger mig en solid grund att stå
på i mötet med personal och föräldrar, säger Kerstin.
Hon var med och byggde upp
Kunskapsskolan i Lund och Filbornaskolans Medieprogram i
Helsingborg. Den senare med
1 200 elever och 170 anställda.
En stor utmaning för mig som
ny lärare är klassrummets sammansättning och de många olika
behov som ryms under en och
samma lektion. Det känns ibland
helt omöjligt att tillgodose allas
behov och extra anpassningar,
men det är ju något som förväntas av oss lärare. Jag frågar Kerstin hur en rektor kan stötta nya
lärare på den här punkten.
– Det är viktigt att man som
rektor deltar på lektioner. Självklart på ett ickedömande sätt.
Jag måste ju veta vad som är på
gång och vi från vuxenvärlden
måste möta alla elever, säger Kerstin. Sen kan jag lugna dig; erfarenheten hjälper. Med tiden lär
du dig att känna igen vissa typer
av behov och kan svara upp mot
dem, fortsätter hon.
Kerstin minns sina första
lärarår.
– Den där känslan av att allt jag
sa vägdes på guldvåg. Det är svårt
för utomstående att förstå djupet
i att stå inför elever.
Kerstin menar att läraruppdraget har förändrats från att vara
fokuserat på ämnesinnehåll till
att handla mycket mer om relationer.
– Ledarskapet i klassrummet är
helt centralt. Klarar man inte det,
överlever man inte som lärare.
Grunden är ett lugnt och tryggt
klassrum med tydlig struktur
där det tydligt framgår vad vi ska
göra, när och hur. Struktur är nödvändigt för barn i behov av särskilt stöd, men man ska komma

JURIDIK Fredagen den 15 mars
föll domen mot den 15-årige pojke
som varit åtalad för att ha knivskurit två elever på Engelska skolan i Tyresö. Pojken döms för grov
misshandel i båda fallen. Straffet
blir ungdomsvård samt ungdomstjänst i 110 timmar.
ooo

Firstclass gym

TRÄNING Firstclass gym har slagit upp portarna i Tyresö centrum.
Lokalen som ligger bredvid Green
bull har under en längre tid stått
tom. First class har även verksamhet i Stuvsta och på Värmdö.
ooo

Val för masar
DEMOKRATI Valprövningsnämnden har beslutat att det ska hållas
ett omval till kommunfullmäktiga i
Falun den 7 april med anledning av
att förtidsröster inte kommit fram
i tid. Från måndag den 1 april–torsdag 4 april går det att förtidsrösta
i Tyresö kommuns servicecenter.
ooo

Arne Wickander
nominerad till en
Selma
Kerstin Jacobsson är ny rektor på Fornuddens skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ihåg att det gynnar alla elever,
säger Kerstin.
Själv minns jag min praktik
i en gymnasieklass där det var
nödvändigt att först klargöra
vilken mat som serverades till
lunch innan jag kunde gå vidare
med själva lektionen. Så behov
av struktur tycks gälla även stora
barn.
Som nykläckt lärare vet jag hur
viktigt det är med erfarna kollegor, att ha någon att fråga, att få
ta del av lektionsplaneringar osv.
Men det där med kunskapsöverföring funkar ju tyvärr ganska
olika på olika skolor.
– Kollegialt lärande är superviktigt. Sharing is caring! Till hösten kommer kommunens lärare
att få delta i centrala ämneskonferenser. Det är viktigt för likvärdigheten, menar Kerstin.
Tyresös devis för skolan och
förskolan lyder ”En förskola och
skola för var och en”. Jag frågar
Kerstin hur hon tänker kring den
så kallade inkluderande skolan
som ju ofta får kritik från forskningshåll för att i praktiken exkludera barn i behov av särskilt stöd.
– När jag hörde den formuleringen i rektorsgruppen räckte
jag upp handen och sa: ”Ni menar
en skola för alla?” Det finns en
uppenbar risk att inkludering kan
upplevas som exkludering. Dvs
att barn i behov av stöd inte får
det i klassrumssammanhang där
alla ska få plats.
Själv minns jag åttiotalets stigmatiserande obs-klasser. Pendeln

tycks ha svängt ordentligt åt motsatta hållet där alla elever ska
rymmas i samma klassrum. Kanske i tron om att det går att spara
pengar. Men, är den månne på väg
att svänga tillbaka mot undervisning i mindre sammanhang där
behov finns?
– Elevers behov måste bedömas individuellt. Det är alltid en
fråga om avvägning. Vissa elever
kanske behöver undervisning i
mindre grupp i kärnämnena, men
ska vara med den större klassen
i praktisk-estetiska ämnen såsom
bild, slöjd, musik, idrott eller
hemkunskap. Specialpedagoger
kan vara med i klassrummet, ja,
det finns många lösningar, säger
Kerstin Jacobsson.
– Mitt motto är ”varje elev ska
bli sitt bästa jag”, avslutar Kerstin
innan vi bestämmer att både hon
och jag behöver vila efter långa
dagar mitt i Sveriges framtid.
Mia Lindström

LITTERATUR Varje år delas Selmapriset ut av bokförlaget Vulkan
och tidningen Skriva för att motivera och stärka de personer som
saknar bokförlag och ger ut sina
böcker för egen hand.
”Medryckande och utomordentligt rolig är Den tredje punkarn,
berättelsen om en grupp unga punkare och den spontana vansinnesfärd en av dem ger sig ut på efter
en vadslagning. En uppfriskande
unik berättarröst lyfter romanen
till något utöver det vanliga.”
Så motiveras Arne Wickanders
bok ”den tredje punkarn” till det
anrika och fina Selmapriset. Selmapriset delas ut årligen till författare som antingen ger ut sin
bok med egna medel eller gör det
via oberoende småförlag.
Wickanders bok utspelar sig i
sjuttiotalets Bollmora bland punkare, discofreaks och mopperaggare.
ooo

Tyresö kommun
letar jourfamiljer

Kerstin Jacobsson
Ålder: 61 år
Aktuell: ny rektor på Fornuddens
skola
Bor: Norra Djurgårdsstaden
Familj: Ja
Intressen: läsning, promenader
och båtliv
Favoritmat: Fläskfilé, ungbakad
potatis och bearnaisesås.
Kuriosa: Erik Saade och Caroline
Seger har varit Kerstins elever

STÖD Här är en bild från när
Tyresö kommun de rekryterade
jour och familjehem utanför ICA
i Tyresö centrum. Vill du hjälpa
barn som har det svårt? Läs mer
på tyreso.se/familjevarden.
ooo
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Kultur- och idrotts
På fredagkvällen anordnades Tyresö
kommuns Kultur- och idrottsgala för
nionde gången.
Vinnare och
nominerade
Årets idrottsförening
n Söders SOL
n Tyresö Hanviken hockey
n Trollbäckens tennisklubb
Årets kulturförening
n Tyresö hembygdsförening
n Tyresö konstförening
n Tyresö naturskyddsförening
Årets unga idrottsprestation
n Tyresö friidrottsklubb
n Olle Sköld, Tyresö simsällskap
n Wilda Fundin, Dans Artistic
ballroom
Årets idrottsprestation
n Noak Alami, taekwondo
n Linus Lundqvist, motorsport
n Karl Idesjö, gymnastik
Årets kulturpersonlighet
n Gunnel Agrell Lundgren, Tyresöradion
n Ejke och Emmalina Blomberg,
Teater Najkit
n Perdaniel Söderlind, sångare
Årets initiativ
n Gudö Run of Hope
n Summer Challange 135
n TUFF integrationsprojekt
Årets eldsjäl
n Mikael Andersson, Tyresö
handboll
n Hans Thorin, Tyresö Trollbäckens innebandyklubb
n Ninni Berndtsson, Tyresö väntjänst
Årets ledare
n Selim Pembegul, Tyresö basket
n Göran Persson, Tyresö FF
n Elisabet Hedin Ribeiro, Trollbäckens scoutkår
Årets unga ledare
n Mattias Andersson och Nicklas Thomasson, Tyresö FF
n Max Jansson, Tyresö Taekwondo Academy
n Jacob Husberg, Tyresö simsällskap
Unga kulturpersonlighet
n Leon Saar, låtskrivare/slagverk
n Olivia Bergqvist, dans
n Daniela Brito, fiol

Föreningar och medborgare har
kunnat sicka in nomineringar och
vinnarna har bestämts av en jury
med ledamöter från Kultur och
fritidsnämnden. På galan delades
även kulturstipendium ut. Biljetterna som kostar 50 kr mindre än
förra året sålde slut.
Nytt för i år var att galan återigen hölls i Tyresö. De senaste
åren har den hållits på Energikällan som ligger inom Stockholms kommungräns, innan dess
på Tyresö gymnasium. Nytt var
också att galan delats i två delar.
Första akten med prisutdelning
hölls i Bio Forellen och därefter
mingel i centrum.
Under prisutdelningen framfördes många tack från glada
prisvinnare som oftast avslöjades
redan i uppläsandet av motiveringen. Konferencier var Petra
Granås som i början och slutet av
hyllningen till föreningar och prestationer bjöd på skönsång.
Alla nomineringar, vinnare i
fetstil. Motiveringarna finns att
läsa i sin helhet på kommunens
hemsida.
oo o

Årets Initiativ, Summer challenge
135, Tyresö FF (Tomas Olausson
och Jimie Törnberg tog emot).

Ridån går snart upp och galan tar fart.

Årets kulturperson, Gunnel Agrell
Lundgren.

Årets unga idrottsprestation, Wilda
Fundin (Oksana Näslund tog emot).

Tyresöspelet
TEATER Återigen har Tyresö Tea
terförening satt upp Tyresöspelet
och den sista föreställningen
gick nu i helgen.

Tyresös historia från 1600-talet
till nutid spelades upp med sång,
dans och musik. Den mycket driftiga Maria Sofia de la Gardie finns
med i rollkaraktärerna liksom
Maria Gyllenstierna och prins
Eugen. Kommunalrådet Gunnar
Gyllnert finns också med i scenen
kring Bollmoras framväxt och
lagen Lex Bollmora.
Tyresöspelet sattes upp första gången 1985. Tyresös hembygdspoet Sven Lionell skrev
texten och Elisabeth Sellergren
komponerade musiken som fort-

satt berör. I år blev det fyra fullsatta föreställningar Bollmoradalens kyrka. När spelet sattes upp
de första gångerna var scenen
placerad på Tyresö slotts borggård vilket gav det en historiks
inramning. Årets upplaga var den
tionde i ordningen.
ooo

Årets unga idrottsprestation, Linus
Lundqvist.
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Nya satsningar på
kultur och idrott

Kulturstipendiater
PRIS Varje år delar Tyresö kom
mun ut kulturstipendier. Årets
kulturstipendiater heter Lars
Ternblad Désirée Holmqvist.

Lars Ternblad har sedan 70-talet
tagit en stor mängd foton som
dokumenterar Tyresös moderna
historia. Han har även tagit på
sig uppgiften att dela med sig av
sina foton och lokalhistoria till
Tyresöborna på Facebook, men
även genom utställningar i kommunens regi. Tanken är att Lars
stipendie ska gå till utrustning för
att utveckla hans fotograferande
med nya tekniker, som drönare
och flygfoto.
Désirée Holmqvist har arbetat
som cirkusartist, clown och cirkuslärare i cirka 20 år och driver
det Tyresöbaserade företaget Cirkuspiraten. Hon reser även runt
i hela världen och uppträder för
barn på flykt och i utsatta områ-

den. Hon har bland annat uppträtt som clownen Dezze i Kongo,
Rwanda och Libanon ofta för barn
som lever på gatan, har varit soldater eller boende i flyktingläger.
Hon sökte kulturstipendiet för
att kunna göra en liknande resa
till Colombia i samarbete med
Ankarstiftelsen. I sin motivering
skriver Désirée att ”Det går inte
beskriva när man ser hur mycket
vårt besök gör för dem [barnen,
reds anm.], vilken skillnad det
ger. Man ger dem hopp och ett
minne för livet. Ett minne som
de kan plocka fram när det känns
jobbigt.” Tanken är att pengarna
ska ”täcka en del av resan, boende och inköp av jongleringssaker/
mattor” som sedan lämnas kvar
till barnen i Colombia.
Stipendiaterna får 15 000 kronor vardera som delades ut på
Kultur- och fritidsgalan i fredags.

RIKTLINJER På kultur- och fritidsförvaltningens sammanträde i
januari antogs nämndplanen – riktlinjer över hur nämnden ska styras
under året. Det är den första med kommunens nya styre bestående av
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

I nämndplanen finns i uppdrag
om att ta fram en kommunövergripande biblioteksplan, eftersom
att bibliotekens roll i samhället
håller på att förändras. Från att
ha varit en plats för boklån till att
verka som mötesplats.
Ett annat uppdrag som har getts
till förvaltningen av det nya styret
är att utreda om det är möjligt att
få fler nya målgrupper engagerade i kulturskolans verksamhet
genom att digitalisera en del av
utbildningen. Redan nu finns ett
litet utbud från kulturskolan digitalt. Men genom att digitalisera
fler delar skulle möjligheten att
till exempel ha instrumentutbildning på distans underlättas.
I det nya styrets nämndplan
finns också uppdrag om att
genomföra aktiviteter för att
stärka rörelse och motion hos de
ungdomar som inte är engagerade
i en förening.
ooo

ooo

Jazzklubben utan bidrag
STÖD Tyresö Jazz & Blues Club får inget statligt kulturstöd i år. Av
cirka 70 jazzklubbar i landet är det 13 som i år blir utan stöd. Beske
det kom i månadsskiftet januari/februari. Bakom beslutet ligger nya
riktlinjer för fördelning av verksamhetsstöd. Tidigare fördelades stö
det via Riksförbundet Svensk Jazz. Nu ska istället Kulturrådet fördela
bidragen.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Désirée Holmqvist.

Årets unga kulturpersonlighet,
Daniela Brito.

FOTO: TN

Årets eldsjäl, Ninni Berndtsson.

Lars Ternblad.

FOTO: TN

Tyresö Jazz & Blues Club har
under mer än 30 år satt sin prägel
på Tyresös kulturliv. Med många
hundra konserter med svensk
och utländsk jazzelit. Klubben
har även satsat på ungdomar med
fri entré för ungdomar, ungdomsjazzstipendier och sångtävlingar.
Erik Linder och Petra Marklund
är exempel på i dag etablerade
artister som varit med.
Det finns inga klara besked om
varför stödet inte ges i år.
– 2017 utsågs vår klubb till
Tyresös främsta kulturförening
och nu bedöms vi inte värdiga det
statliga kulturstödet, säger Tyresö Jazz & Blues Clubs ordförande,
Leif Löv. Ska det bli lägre gager
till redan underbetalda musiker?
Ska Jazzsångtävlingen slopas och
ungdomsverksamheten gå i graven? Eller kanske måste vi helt
lägga ned vår jazzklubb?
Staffan Forssell är generaldi-

Krusbärskvartetten.

rektör för Kulturrådet. Exakt varför jazzklubbarna inte får statligt
stöd i år kan han inte svara på,
skriver TT.
– Det här handläggs av väldigt
kompetenta musiker och arrangörer. De är tungt rådgivande. Det
är deras process som lett fram till
beslutet som jag tar ansvar för.
Men jag är inte med när de diskuterar, säger han till TT.
TT: Jazzen är ingen stor genre,
är inte detta bekymmersamt?
– Det är alltid bekymmersamt
när en duktig aktör söker och
blir utkonkurrerad av ännu bättre ansökningar. Men vi har inte
medel att dela ut till alla, och med
duktiga konstnärer som hjälper
oss att prioritera har vi kommit
fram till den här ordningen.
Han säger att nyordningen ska
utvärderas.
ooo

FOTO: ROLF STOHR
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Jämställdheten har minskat
DEMOKRATI När flera andra kom
muner ökar jämställdheten har
Tyresös kommunfullmäktige blivit
mindre jämställt efter valet 2018.

Efter valet den 9 september kan
det konstateras att den totala
könsfördelningen i Tyresös nya
kommunfullmäktige blir 45 procent kvinnor och 55 procent män.
När fullmäktige 2014 valdes in
bestod ledamöterna av 47 procent
kvinnor och 53 procent män.
I slutet av mandatperioden
2014–18 var könsfördelningen
61 procent män och 39 procent
kvinnor. Det beror på avhopp och
byten av ledamöter under mandatperioden. Tyresö Nyheter har
tidigare rapporterat om att det

under en mandatperiod är vanligare att kvinnor hoppar av kommunala förtroendeuppdrag, inte
bara i Tyresö utan i hela landet
och att det enligt SCB bland annat
kan ha att göra med ett otrevligt
debattklimat, känslor av maktlöshet eller hård styrning inom det
egna partiet.
Det är också stora skillnader
i könsfördelningen mellan olika
partier. Av Sverigedemokraternas
6 ledamöter invalda i kommunfullmäktige finns ingen kvinna.
Kristdemokraternas 2 ledamöter
är båda kvinnor. Av Moderaternas
14 ledamöter är 8 män och 6 kvinnor, av Socialdemokraternas 15
ledamöter är 8 kvinnor och 7 män.
oo o

Den viktiga vårdcentralen
VÅRD Hur fungerar våra vård
centraler för äldre och multi
sjuka patienter? Det är en av
de frågor som ska besvaras i en
stor undersökning i Stockholms
län. Samtliga vårdcentraler ska
undersökas under året.

Idén är hämtad från region Jönköping där en sådan undersökning
genomfördes våren 2016. Undersökningen mottogs väl av alla parter och nu planerar flera regioner
att göra en motsvarande undersökning. Avsikten är att ge en samlad
bild av hur vårdcentraler/husläkarmottagningar fungerar för sjuka
äldre inom Region Stockholm.

Länets pensionärsorganisationer ska göra undersökningen
genom personliga besök och intervjuer. Såväl Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som Stockholms
läns sjukvårdsområde ställer sig
positiva till undersökningen. Sammanlagt beräknas 150 personer
delta som undersökare.
I Tyresö ingår tre vårdcentraler;
Trollbäckens och Bollmora vårdcentral samt Aleris vårdcentral.
Fyra personer har utsetts att hålla
i undersökningen i Tyresö. Ewa
Kardell och Kersting Hallgren från
SPF Seniorerna och Gunilla Mellin
och Yvonne Poulsen från PRO.
oo o

Bästa kommunwebb
WWW Tyresös nya webbplats
som lanserades för ett år sedan,
vann kategorin bästa kommun
webb 2019 i hård konkurrens i
en tävling anordnad av mediefö
retaget IDG.

– Det här är ett kvitto på att vi
är på rätt väg, att vi har gjort det
som behövs för att underlätta för
tyresöborna i deras kontakt med
kommunen. Vi är oerhört stolta
över att knipa första plats av 290
kommuner, men också ödmjuka.
Nu fortsätter vi utvecklingen mot
en ännu bättre webbplats. Det
arbetet är ständigt pågående,
säger kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson.

Juryns motivering
”Tyresö kommuns helt nya responsiva sajt är ett lysande exempel
på den nya generationen svenska
kommunsajter. Man har vågat välja
bort innehåll för att göra startsidan
mer lättillgänglig och fokuserar
starkt på utbudet av e-tjänster.
Tyresö är en av få kommuner som vågar använda sig av en
chattfunktion i kontakten med
medborgarna. Vi gillar också att
nyhetsflödet försetts med publiceringsdatum, något som ökar
känslan av aktualitet. Givetvis
finns ett sökfält i sidhuvudet, så
att besökarna inte ska missa möjligheten att själva söka efter den
information man är ute efter.

Prisbelönt hemsida.

En del undersidor återstår att
mobilanpassa, men Tyresö kommun är tveklöst på helt rätt väg in
i den digitala framtiden.”
Tyresö Nyheter har tidigare rapporterat om att kommunens

FOTO: TYRESÖ NYHETER

webbsida nominerats i en liknande tävling 2018 vid namn
Guldhanden. Där var Tyresö en
av finalisterna i kategorin ” Bästa
offentliga webbplats” som vanns
av Länsstyrelsen.
ooo

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 händeri ditt närområde.
Adress:
Nybodavägen 9 B

Byggnation:
nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig byggnad

Ugglevägen 21
Åkervägen 20 A
Vallvägen 23
Skuggvägen 1
Stjärnvägen 41
Sofiebergsvägen 15
Granängsvägen 2
Kyrkogränd 6
Slumnäsvägen 70
Stensötegången 130
Bollmoravägen 123

nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad och stödmurar
nybyggnad av enbostadshus
nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad
utvändig ändring av enbostadshus
utvändig ändring av enbostadshus
utvändig ändring av enbostadshus
utvändig ändring av flerbostadshus
utvändig ändring
utvändig ändring av stödmur
utvändig ändring av enbostadshus
utvändig ändring av verksamhets
byggnad
Skälsätravägen 13 A utvändig ändring av enbostadshus
FOTO: TYRESÖ NYHETER
Ringvägen 3 B
tillbyggnad av enbostadshus
Liljegränd 8
tillbyggnad av flerbostadshus
Tjärnstigen 78
påbyggnad av enbostadshus
Sikvägen 27
skylt
Vårflodsgatan 25
skylt
Brakmarsvägen 22 uppförande av kärl för insamling av kläder/textilier
Pluggvägen 4 A
uppförande av kärl för insamling av kläder/textilier
Herrgårdsvägen 23 uppförande av kärl för insamling av kläder/textilier
Pluggvägen 21–23 tidsbegränsat bygglov för bodetablering
Stjärnvägen 29 C–E tidsbegränsat bygglov för byggbodar
Långsjövägen 103
tidsbegränsat bygglov för bodetablering
Kryddvägen
tillfällig åtgärd för byggbodar

Attefallsåtgärder
Kapellbacken 3
Breviksvägen 168
Strandallén 51 C

tillbyggnad av fritidshus
tillbyggnad av fritidshus
nybyggnad av komplementbyggnad
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Tyresö gymnasium
fokuserar utbildningen
UTBILDNING Ordföranden för
gymnasie- och vuxenutbild
ningen, Christoffer Holmström
(S), har föreslagit nämnden en
förändring i programutbudet. Den
första ansökningsomgången är
nu över och enligt uppgift ser det
i stort positivt ut för gymnasiet.

KÖER Gynekologimottagningen i Handen har stängt. Detta trots
snabbt växande köer till gyn-mottagningar i Stockholmsområdet.

Gynekologmottagningen i Handen har drivits av Aleris, men
efter otillräcklig vinst stänger
vårdföretaget sin mottagning.
Även hjärtmottagningen lägger ned, ortopedmottagningen
lades ned i December 2018. Till
Handen har kvinnor från Tyresö
som behöver gynekologisk vård
hänvisats, eftersom det inte finns
någon egen mottagning i kommunen. Även boende i Nynäshamn
vars mottagning har öppet en halv
dag i veckan har också hänvisats
till Handen. Närmaste gynmottagning för Tyresöbor blir nu i Nacka
eller Globen. Mottagningen i Globen finns med på listan över de
mottagningar med flest i kö redan
innan mottagningen i Handen
lagts ned.

Förslaget som kommer att
behandlas av nämnden torsdagen
den 21 mars går ut på att utveckla
de delar av gymnasiet som är
populära och också ökar i antalet
sökande.
Men i uppdraget ingår också
att titta på vilka möjligheter som
finns för att få in nya möjligheter
på gymnasiet.

Svårt beslut
Den stora nyheten är att nämnden föreslås att fasa ut bygg- och
anläggningsprogrammet på grund
av för lågt söktryck. Holmström
motiverar förslaget med att det
med ett så lågt söktryck ger för
dåliga förutsättningar för att driva
en god pedagogisk utbildning
med hållbar ekonomi.
– Det är förstås ett jättesvårt
beslut att ta för nämnden, säger
Christoffer Holmström (S). Men
vi behöver förhålla oss till verklighet och driva de utbildningar som
eleverna vill gå.
– Den här förändringen kommer att kunna ge gymnasiet större
möjligheter att fortsätta driva det
fantastiska utvecklingsarbetet
man gjort under flera år.
Vill ge bättre möjligheter
Holmström uppger att det inte
handlar om brister i kvaliteten
på utbildningen som gör att söktrycket är så lågt.
– Lärarna på byggprogrammet
gör ett jättebra jobb med våra
elever, säger han. Vi kan vara stolta över att eleverna på gymnasiet

ooo

Antal köande i
december:
2018: 5 733 kvinnor
2017: 4 454 kvinnor
2016: 2 830 kvinnor
Här står flest i kö:
Gynekologkliniken Stockholm
vid S:t Görans sjukhus: 1 030
kvinnor
UltraGyn vid Sophiahemmet:
564 kvinnor
Octaviakliniken vid Rosenlunds
sjukhus: 444 kvinnor
Gynekologmottagninen Vallen
tuna: 331 kvinnor
Capio gynekologi Globen: 275
kvinnor
Källa: väntetider.se

Hög personalkontinuitet
i Tyresös hemtjänst
OMSORG I Socialstyrelsens
senaste rapport om vård och
omsorg av äldre presenteras en
jämförelse av personalkontinui
tet i Sveriges kommuner.

Christoffer Holmström (S).

går ut välutbildade, med mycket
stora chanser att få jobb. Gymnasiet har över hela programutbudet mycket kompetent personal,
både rektorer och lärare gör ett
fantastiskt arbete.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Det är också viktigt att
komma ihåg att trenden ändå
ser positiv ut för gymnasiet och
att detta förslag syftar till att ge
bättre möjligheter till utveckling.
ooo

Tyresö slottskrog får nya krögare
MAT Från den första april kommer restaurangen vid Tyresö slott att
drivas av Jenny Stenqvist och Marita Lindstedt.

Jenny Stenquist driver flera företag inom restaurang och catering
och Marita Lindstedt har bland
annat arbetat vid just Tyresö
slottskrog för cirka 7 år sedan. På
Tyresö slott ska de enligt uppgift

Gyn i Handen stängd

främst servera afternoon tea och
bruncher men även öppna för
fest, bröllop, dop och begravning.
Lokalerna som ägs av Nordiska
museet har under perioder stått
utan krögare, nu senast i nästan 2

år tillbaka, något som många tyresöbor har tyckt varit tråkigt.
– Det har verkligen saknats en
restaurang här. Läget är perfekt
och jag är spänd på att se vad
som utvecklar sig, säger Märta
som just parkerar vid slottets parkering.
Restaurangen kommer i början
att ha öppet under lördagar, söndagar och helgdagar. Förhoppningsvis står ett café färdigt till
sommaren.
Den 6 april klockan 12.00 slås
portarna upp för allmänheten
med brunchbuffé och Afternoon
tea.

Personalkontinuitet är ett
begrepp som beskriver hur många
vårdare en äldre person får möta
i sin omsorg under en tvåveckorsperiod. Är personer i stort
vårdbehov kan det behövas flera
olika personer som kan täcka alla
veckans timmar.
Bäst i mätningen kom Vaxholm
där de äldre endast mötte sex
olika vårdare under en tvåveckorsperiod. I Tyresö mötte de äldre

FREDRIC WIDE

i genomsnitt sju personer under
perioden, vilket placerar kommunen på andra plats i jämförelsen.
Endast Vaxholm, Tyresö, Tingsryd, Sundbyberg, Smedjebacken,
Salem, Norrtälje, Emmaboda och
Bromölla hade en personalkontinuitet som var mindre än tio.
Sämst i mätningen placerar sig
Essunga kommun med 24 vårdare
under en tvåveckorsperiod följt
av Perstorp, Forshaga och Hedemora med 22 vårdare.
Socialstyrelsen vill dock
poängtera att personalkontinuiteten kan variera mellan olika
stadsdelar i kommunerna.
ooo

ERIK LINDER LUDVIG JERNER

KONSERT
En hyllning till Legendarer

ooo

Tyresö slott.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

SÖNDAG 12 MAJ - kl. 16:00
FORELLEN - TYRESÖ
Biljetter: www.platsbokning.se
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TN-doktorn:

Om brytningstid
Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

Tyresö Handboll
klara för kval

A

tt skriva krönikor innebär med automatik ett intresse för
ord. Dagens ord syns i rubriken. Det kommer till mig när
vädret återigen skiftar från kyla till värme till kyla. Vårvintern är obarmhärtig mot alla trädgårdsdrömmar och frusna
koltrastar. Jag kurar ihop som en innekatt och tittar storögd på
drygt fyrtio sidensvansar som intagit stora björken. De lyfter alla
på en gång, också det en brytning. En snabb sökning på nätet
ger nya associationer till dagens mantra. Övergångstid, nja inte
i trafiken men kanske i livet. Tonåren brukar väl kallas en brytningstid om jag inte minns fel. 40-årskriser och åren när äktenskapet spricker är brytningstider de med. Varför inte lika gärna
tiden bortom arbetslivet med sökandet efter nya intressen. Och
ålderdomen eller vad man nu ska kalla de sista åren. Övergång
till ett nytt okänt kapitel där
det faktiskt tar lite längre tid
”Jag kurar ihop som
att ta sig över gatan.
en innekatt och tittar
Definitionen tid då gammalt och nytt möts är fakstorögd på drygt fyrtio
tiskt mycket mer spännande,
sidensvansar som
ut med det gamla- in med det
intagit stora björken.”
nya. Jag läser debattartiklar
om digitaliseringens föroch nackdelar. Funderar på vad det kontantlösa samhället gör
med oss. Gläds åt barnbarnens självklara hantering av datorn
och skrattar åt den minstas inloggning på diverse skolprogram,
tänk om man fått ha sådant roligt själv när multiplikationstabellen skulle nötas in. Men jag förfäras av arbetsförmedlingens
omstrukturering. Min mamma var yrkeskvinna. Hon började på
arbetsförmedlingen redan i mitten av 40-talet, arbetsförmedlingen var en stor del i mitt liv under uppväxten. Ingen annan
jag kände hade en yrkesarbetande mamma på 50- och 60-talet.
Jag försöker tänka mig vad hon skulle ha sagt om årets stora
nerdragningar. Vem kommer det att drabba? Vad kommer efter
brytningstiden?
Bland synonymerna finns tid av motsättningar och tid av
kontroverser. Det är lättare att förstå, förändringar medför alltid
motreaktioner. Vi rubbas ur det invanda och tappar fotfästet ett
slag innan vi likt sidensvansarna kan lyfta mot nya mål. Längre
ner i listan finns jäsningstid och andra industriella termer för att
plötsligt och planerat bryta av ett förlopp. Ett hugg, osentimentalt och snabbt för att produkten ska bli så perfekt som möjligt.
Inget utrymme för tvekan, nu bryter vi.
Längst ner på listan står det kampår. Jag måste läsa om flera
gånger, brytningstid lika med kampår? Är det bara historia. Kvinnors rösträtt och kvinnodagen åttonde mars. Nu börjar det brännas, politiskt. Jag läser en artikel av professorn i global hälsa
Mats Målqvist, hur det är visat att minskade inkomstskillnader
ökar välfärden för alla.
Är vi i en internationell brytningstid idag? Den ökande nationalismen, EUs framtid, brexit och gula västar, Ungerns och Polens
inskränkning i lagstiftning
och insyn. Klimathotet icke
”Plötsligt landar
att förglömma.
sidensvansarna igen.”
Plötsligt landar sidensvansarna igen och deras silverklockor klingar. Du vet kanske hur de låter. Det vackra ljudet
som säger det alltid är brytningstid och det är bara att hänga med.
Glad vår!
ooo

Douglas Otterström kom in i andra halvlek och var mycket bra.
HANDBOLL De som slutar tro på mirakel har det kanske lugnare, men
inte riktigt lika roligt. Är man anhängare till Tyresö Handboll 2019 så
har man fått ge sig till tåls väldigt länge för att få uppleva någon form
av nöje, men när det väl sker så görs det med besked. Tyresös hand
bollsherrar har spenderat lejonparten av säsongen under kvalstrecket
och rätt lång tid på nedflyttningsplats. Måstematcher har tappats och
prestationer och självförtroende har legat djupare än Titanic.

För några veckor sa lagets pappa
Henke Lundgren till mig att han
blir överlycklig om laget tar sig till
kval. Så det känns väldigt kul att
dela dagens seger med en glädjestrålande Henke.
– Det är Rimbo vi möter då blir
spelet så här.
Det som Lundvall syftar på är
att det exempelvis gjordes otroliga tjugofem mål på de första sjutton minuterna. En del kallar det
raggarhandboll och en man med
distinkt Göteborgsdialekt kallade
det High Chaparral. Fast vad gör
det, när det är underhållande för
publiken? Trots den stora målskörden så missades det också
rätt friskt och både Christoffer
Berry och Fredrik Nordström
spelade mycket bra.

Svängde en hel del
Lag gjorde följe fram till 9–9 men
sedan gjorde Hemmalaget ett
ryck och gled ifrån i målprotokollet. Som mest ledde man med
fyra bollar. Rimbo skulle inte
vara Rimbo om det inte svängde

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

en hel del och snart så fick man
ordning på sina anfall och 16–12
blev 19–18. Här gör dock Tyresö
en av de vassaste avsluten av en
halvlek på hela säsongen, när
man går från 19–18 till att plocka
med sig en fyramålsledning med
in i omklädningsrummet i paus.

Mer schottis än punk
Det verkade som att detta på
något sätt tog luften ur RockingRimbo som uppträdde mer som
en schottis än punk, för Tyresö
drog ganska snabbt ifrån i målprotokollet. Som mest så ledde man
med sju bollar och med vetskapen om att Anderstorp låg under
rejält mot Varberg så kändes det
hela allt säkrare. Ett byte av målvakt gjorde också sitt till. Ingen
skugga över Christopher Berry,
hans insats var solid, men blott
sjuttonårige Douglas Otterströms
insats var skrämmande bra.
När Fredrik Hellgren på egen
hand stoppar ett anfall och skickar fram bollen till Jesper Johansson (11 mål) som gör 34–27 med

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

FOTO: NIKLAS WENNERGREN

tolv minuter kvar att spela kändes
det som att racet var kört. 38–35
slutade matchen utan att hemmalaget behövde förta sig.
– Det känns oerhört skönt. Vi
visste att vi var tvungna att ge allt
för att vinna den här matchen.
Vi förlorade ju stort mot dem i
höstas. Sedan fick vi mot slutet
av matchen reda på att Anderstorp låg under så då började
man känna sig säker, säger Hannes Nyström (5 mål) till TN efter
matchen.
25 mål redan efter 17 minuter …?
– Jo men så är det med Rimbo, de
gör väldigt mycket mål. För oss
gällde det att hålla uppe tempot
och det lyckades vi väldigt bra
med.

Inte ute ur skogen än
Efter en säsong som gått upp
och ner väldigt mycket, hur bra
känns det nu, Henke Lundvall?
– Ja det känns bra men rutinerad
som jag väl får säga att jag är så får
jag vara lite tråkig och säga att vi
är inte ute ur skogen än. Vi har ett
svårt kval att ta oss igenom också
och du har ju varit med förr. Du
vet att vi har förlorat kvalmatcher
förr, skrattar Henke och försvinner in i duschen.
Niklas Wennergren

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40
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Stabil derbyseger för THH
ISHOCKEY Det var ett taggat
THH som kom till start till derbyt
mot Nacka HC i Tyresö Ishall på
söndagseftermiddagen. Hem
malaget fick också en drömstart
då Rasmus Kronstrand gav laget
ledningen redan efter 2:35.

Därefter så gick det väl inte direkt
som på räls och Nacka kvitterade
efter elva minuter, vilket stod sig
till periodvilan.
Den andra perioden visade
ändå vilket lag som hade mest
tyngd. THH fullständigt demolerade Nacka som ska vara glada att
endast stod 3–1 när den var över.
Adrian ”Adde” Sjöqvist var målskytt båda gångerna och mycket
nöjd efter matchen.
Du sänker Nacka i den andra
perioden, Adde …
– Jag hade lite tur på det första målet och sedan så fick jag
en drömpass från Leijon på det
andra så det var ju bara att göra
sitt jobb liksom.
Vad tyckte du om matchen som
helhet?
– Bra men flängig match. Jag tror
vi är lite för tunga för Nacka när vi
gör det vi ska. Dem får det för jobbigt. Det ser man ju både i skottstatistik och på tavlan.
– Den andra perioden var ju vår
bästa och då visade vi hur bra vi
är och det är så här vi måste spela.

Tyresö FF vidare i
Stockholm Cup
FOTBOLL Många av Tyresö FFs
nyförvärv imponerade mot IFK
Lidingö. Mussa Dibba gjorde två
mål, liksom unge Jakub Kolarczyk,
ny från Enskede och en riktig
trollgubbe. Även Miralem Aslani
imponerade, trots två gula kort
och avstängning i nästa omgång.
TFF lät Lidingö snygga till siffrorna i slutet till 4–3, men i stort var
Tyresöbetydligt starkare än IFK.
ooo

TFF möter Bajen
FOTBOLL Tyresös damer får på
lördagen den 23 mars, celebert
besök av allsvenska Hammarby
IF. Naturligtvis hoppas klubben
på att detta ska mer publik än
vid en vanlig träningsmatch. Förhoppningsvis får vi också se Lawlaw Nazeri i Hammarbytröjan.
ooo

Förlust för TT
i seriefinalen
Bäcklin – Calle Bäcklin – Neijnes försöker utöka Tyresös ledning.

Vara med från början helt enkelt.
Det är ju tajt i ett kvalspel. Jag tror
det blir vi Linden och eventuellt
Viggan som det kommer stå emellan.
Vad har ni i nästa match?
– Då har vi Wings och jag gillar
inte att åka ut till Märsta att möta
dem, men nu har vi ju hemma-

match så det blir betydligt mycket
trevligare.
I den sista perioden så var Tyresö/Hanviken klart överlägsna men
man hade svårt att sätta dit chanserna. 4–1 gjorde William Garpenlöw medan Hannes Unneberg
satt utvisad för att ha spelat upp
pucken på läktaren. THH borde
kanske ha bättrat på sin målskill-

FOTO: NIKLAS WENNERGREN

nad, för den kan vara avgörande
på sluttampen, men samtidigt så
är serien oerhört jämn och det är
bra att laget börjat vinna igen.
I och med segern gick THH upp
på tredje plats före Viggbyholm
men efter Linden och Wings, som
man alltså möter på onsdag (20/3)
klockan 20.00.

INNEBANDY Det blev en jämn och
dramatisk seriefinal mellan TT
och Råsunda i damernas Division
1, där Solnalaget drog det längsta
strået. Råsunda tog tidigt ett grepp
om matchen och ledde med 4–1 i
den andra perioden men TT kämpade sig in i matchen och kvitterade till 4–4 en bit in i den tredje
perioden. Annsofie Sundholm
avgjorde till Råsundas fördel,
11:53 in på den tredje perioden.

Niklas Wennergren

ooo

Torpen – vägen till Tyresös rötter

Ahlstorp
Ahlstorp är det enda helt bevarade båtsmanstorpet i Stockholms
län. Under nästan 200 år bodde
båtsmän med sina familjer här.
Båtsmännen tjänstgjorde inom
svenska flottan. Båtsmansväsendet grundades under 1600-talet
och Ahlstorp tillkom omkring år
1700. Torpet ingick i Uddby rote,
under första Södermanlands båtsmanskompani. I en rote samarbetade gårdar och torp med att förse
båtsmannen med hus, lagård,

Ahlstorp.

lada, äng, åker och en liten lön.
Under 1700- och 1800-talen fanns
fem båtsmanstorp i Tyresö.
Om en båtsman stupade i krig
måste försörjning och bostad ordnas för änkan och barnen. Båtsmännen hade treårskontrakt och
vanligtvis fyra månaders tjänstgöring per år. I arbetsuppgifterna
ingick allt från underhåll av fartyg
till krigföring.
Första Södermanlands båtsmanskompani tillhörde Karls-

FOTO 1961 AV ÅKE HÄGERSTRÖM

Ett torp var en enkel byggnad
med uthus för en häst, ett par
kor, gris och höns. Torparen
fick bo där och odla marken
intill mot att han gjorde ett
antal dagsverken åt mark
ägaren. I början av 1800-talet
fanns 45 torp i Tyresö. Syste
met med torpare avskaffades
1943.

Torpet idag.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

kronas örlogsstation i Blekinge.
Samlingsplatsen var Södertälje
och därifrån gick man de 50 milen
till Karlskrona.
Minst tio båtsmän har bott på
Ahlstorp. Ofta bodde 7-8 personer i den lilla stugan. I slutet av
1800-talet bodde Johan Oskar och
August Lindqvist, far och son, i
torpet. Johan Oskar var under
åren 1864–1865 på tjänsteresa till
Alexandria i Egypten med ångkorvetten Gefle. Sonen August lämnade sin tjänst 1887 som den sista
båtsmannen på Ahlstorp. På hans
sophög har en korall hittats som
fadern troligtvis tog med hem som
souvenir från sin resa till Egypten.
Idag förvaltas torpet av Tyresö hembygdsförening, som här
arrangerar ett flertal aktiviteter
under året.
Källor: Mantalslängder och husförhörslängor, Tyresö hembygdsförening.

På Gabriel Bodings karta från 1750-talet har vi också ritat in var
Ahlstorp ligger, utefter dagens 4-kilometerspår i Alby.
FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

DATORHJÄLP FÖR NYBÖRJARE
SeniorNet hjälper äldre med tekniken.
Måndagen 15 april, kl 14–16. Plats:
Trollbäckens bibliotek. Arr: Seniornet.
BOK OCH FILMCIRKEL
Fika och diskussion om Mary Ann
Shaffers bok ”Guernseys” som
även blivit film. Gratis. Onsdagen
27 mars, kl 11–12. Plats: Bibilioteket i Tyresö C. Arr: Tyresö kommun
CAFÉ ELVATRETTON
”Häng” för 11–13-åringar med läxhjälp och mellis. Gratis, drop in. Torsdag 28 mars, kl 16–19. Plats: Trollbäckens kyrka. Arr: Svenska kyrkan.

Maria vill förändra världen
Maria Alves Persson är ensamstående fyrbarnmamma från Granängsringen som nyss blivit
invald i kommunfullmäktige. Hon berättar för
Ann Sandin-Lindgren om sin kamp för Björkbacken där hon jobbar som undersköterska,
om det nya Granängsringsprojektet och om
hur hon vill göra skolan bättre för alla barn
med särskilda behov.

MUSEN OCH ÄPPLET
Barnteater för barn 2–5 år efter
StephenButlers bok. 30 kr. Lördag
30 mars, kl 13–14. Plats: Bibilioteket i Tyresö C. Arr: Tyresö kommun.
ÅTERVÄNDANDE SJÖFÅGLAR
Promenad och fågelspaning på sjöfåglar. 100 kr per familj. Söndag 31
mars, kl 10.15–12.15. Plats: Naturrum, nationalparkernas hus. Arr:
Nsf, ABF, Tyresta nationalpark.

Flygande reporter

Flickan i den rosa
skogen

JAZZKONSERT
Jazzsångerskan Isabella Lundgren
uppträder med välmeriterad trio.
Gratis, begränsat med platser. Torsdag 21 mars, kl 19. Plats: Bollmoradalens kyrka. Arr: Tyresö Jazz och
Blues club och Tyresö Församling.
TYRESÖ JAZZCAFÉ
Tyresö Jazzband stampar igång med
härliga gamla fina låtar. 60 kr inkl
kaffe o kaka. Onsdag 10 april, kl
13.30–15.30. Plats: Kvarnhjulet,
hus B, Nyforssalen. Arr: Tyresö
Jazzbandoch ABF.

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

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

Lär känna Tyresöradions flygande reporter
Gunnel Agrell Lundgren! Hon berättar om sin
uppväxt, hur hon hamnade i Tyresö på apoteket Gladan och hur det kom sig att hon började
göra program på Tyresöradion. Om bilkörning,
karriär, segling, Seniornet och glädjen att få
berätta om Tyresös historia med bröderna Magnusson. Programledare: Ann Sandin-Lindgren.

Lelleboken
Han är känd för många
tyresöbor genom sina
historier ur livet som
han publicerar på
Facebook. Själv säger
han sig ha två svarta
bälten i Facebook! Nu
är han på gång med sin
första bok – Lelleboken! Jerker Pettersson träffar i detta program
numera författaren Lelle Wiborgh i en glädjefylld intervju om Lelle och boken.

Kulturbordellen gör hembesök hos den vansinnigt upptagna författaren Helena Dahlgren
på Bollmoraberg. Vi pratar om hennes senaste
bok Flickan i den rosa skogen, och hur det är
att skriva en bok för personer med lässvårigheter. Vi talar givetvis väldigt mycket om Emily
Dickinson och lyssnarna får också höra lite
om hennes nästa bok Ödesryttarna – Legenden
vaknar. Programledare: Niklas Wennergren

Nu ska skolan bli
bättre i Tyresö
Jannice Rockstroh
har varit lärare
och rektor. Nu är
hon nyblivet kommunalråd (S) med
ansvar för förskolan och skolan. Hon
berättar för Ann
Sandin-Lindgren
om de satsningar
det nya styret i
Tyresö har gjort.
Hur man höjt skolpengen, satsat på barn med särskilda behov
och gett bättre förutsättningar för skolorna
att nå sina mål.

Lotfi på Alby Café

Lär känna vår nye
kommundirektör

Hjälper utsatta barn
Anna Holst, ordförande i Majblomman
Tyresö, samtalar med
Leif Bratt om bakgrunden till föreningen
Majblomman och dess
syfte att hjälpa barn
i en utsatt situation.
Lokalföreningen här i
Tyresö hjälper barn i Tyresö. Säljkåren utgörs
av mellanstadiebarn. Så köp så att barn får
känna glädje av att hjälpa andra barn.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Leif Bratt samtalar med Stefan Hollmark om
hans utbildningsbakgrund och professionella
karriär samt hur han nu hittat Tyresö kommun
som arbetsgivare. Ledarstil och en kommundirektörs kompetensområde berörs också.
Ledstjärnan är, ta tillvara på möjligheter men
försök också se oupptäckta möjligheter

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Lotfi Mahjoub basar för Alby Café vid Alby
friluftsgård. Han driver verksamheten som
ett icke vinstdrivande socialt företag med tio
anställda, flera som står utanför den ordinära
arbetsmarknaden. Får han några kronor över
gläds ha åt att kunna anställa en person till.
Han berättar om sitt sortiment som han har
utökat en hel del med lockande rätter som
man kan se genom glasdisken. Allt är hemlagat och anpassat till årstid och väder. Några
trevliga matgäster får vi också träffa. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 2”
och skicka senast
den 2 april 2019 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Drevviken vid Gudöterrassen.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Rune!
Förra bildgåtan föreställde
entrén till Tyresö centrum,
vilket Rune Jansson i
Hanvikenlyckades lista ut.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. 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 mars 2019.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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ENGELSK
POJKE

ÅI
DANMARK

HAR FILM
PÅ TV

1:a: Ingegerd Alkelöv, Sikvägen.
2–5: Linda Gullan Renlavsgatan.
Kerstin Persson, Myggdalsvägen.
Berit Falk, Sikvägen.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.

ÅKER PÅ
TUMMEN

GÖR
FILATELIST

Grattis till vinnarna
i kryss nr 1, 2019

KALMÖ

FÖRE SL

HAR
BAJEN
MEN EJ
TYRESÖ

BOLAGS
FORM

ÄNDRING

NATRIUM

VIRVLAR

GAMMAT

START
PLATS

MYCKET
STÖRRE

TT

MÅNGA
GÖR
SKYTTE
KUNG

SVÄNG

RÄKNAR
UPPLAGOR

PÅ
RÄKNING

ÄR VACKER
I TYRESÖ

TIDS
PERIOD

KYLA

FÖR UNG
DOMAR I
MITTEN

KONJUNK
TION

DE LEVER
PÅ
LASTEN

AVSTODS

FÖRTÄRA

RÄCKER

GÖR
ANDFÅDD

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
2 april 2019 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2019”.

OKOKT

HAR ÖGA

VILL BARN
HA IBLAND

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

SLÅS

FINNS
BÅDE
SVART
OCH RÖTT

Kryss nr 2

KOMPO
SITÖR

SPEL
FÅGELN

KRYDDA

SMILA

SÅNGMÖ

FORT
FARANDE

LUSTGÅRD

KAN MAN
LIGGA I

LEVER
ENSAMMA

HAR
MÅNGA
HÅRET

BONA

KOMMUN KÄKADES
DEL MED
TRE TRÄD BÄRHJÄLP

Ä
S T A R E
K A D E R
A R A D E
T
E M
G E N I
L O D A T
E D E
E
N
N Å R
BOSSE
K
I F T A R
A
Å R E
N E R N A

SPORT
MED
PORTAR

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2019.
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Stockholms nionde biskop
KYRKA Hösten 2019 går biskop Eva Brunne i pension. Den 5 mars
valdes Andreas Holmberg till Stockholm stifts nya biskop. Andreas
kommer att vigas till biskop i Uppsala domkyrka den 22 september
och tas emot i Storkyrkan den 29 september 2019. Från Tyresö för
samling deltog 14 valda elektorer, 6 präster och tre diakoner i valet.

Andreas Holmberg, född 1966,
har vuxit upp i Lund och under
fyra år bott på en internatskola i
Tanzania. Han har också arbetat
som teologisk lärare i Tanzania på
två olika colleges. I dag har han
en tjänst som stiftshandläggare
på halvtid och kommer i mars disputera med avhandlingen Kyrkan
i ett nytt landskap. Så här formulerar han sin syn på Svenska kyrkans plats i samhället: ”Vi är en
folkkyrka, öppen för alla som söker
sig till våra kyrkor och gemenskaper. I en stressad, individualistisk
och konsumistisk kultur som skapar ensamhet och psykisk ohälsa,
är församlingarnas uppgift att

Röstberättigade
I ett biskopsval är domkapitlet
och stiftsstyrelsens ledamöter,
de präster och diakoner som
var anställda i församlingen sex
månader innan nomineringsva
lets genomförande och särskilt
utsedda elektorer, totalt 1 119,
röstberättigade. Biskopsvalet
genomfördes i 14 valkretsar.
De som från Tyresö deltog i
valet röstade i S:t Eskils kyrka,
Haninge, Södertörns valkrets

bjuda motstånd och gestalta alternativa värderingar och ideal.”

Biskops och stifts uppgifter
Stockholms stift bildades den 1 juli
1942 och är Sveriges yngsta stift.
Stiftet är indelat i 13 kontrakt, 56
pastorat och 61 församlingar varav
Tyresö är en. Stiftsorganisationens
uppgift är att stärka och fördjupa
församlingarnas förmåga att fullgöra svenska kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva
diakoni och mission. Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och
för deras behov av stöd, inspiration och utveckling. Med utgångspunkt från den kristna tron ska
stiftsorganisationen också ha en
aktiv samhällspåverkande roll.
Den har också ett främjande och
förvaltande uppdrag och ska även
utöva tillsyn över församlingslivet.
Valprocessen
Ett biskopsval föregås av en
mycket speciell procedur med
olika valtillfällen. Först genomförs ett nomineringsval där vem
som helst kan föreslå vem som

helst. Det genomfördes i Gustav
Vasa kyrka där16 personer nominerades. Därefter genomfördes
ett röstförfarande där de som
har rätt att rösta valde någon av
de nominerade. De kandidater
som då erhöll minst 5 procent av
rösterna gick vidare till en första
valomgång – totalt 6 personer.
De valda kandidaterna måste
därefter behörighetsförklaras av
Svenska kyrkans ansvarsnämnd
för biskopar. Samtliga nominerade behörighetsförklarades.
Därefter genomfördes en första valomgång där de röstberättigade hade att välja mellan de 6
som i nomineringsvalet fick mer
än 5 procent av rösterna. Ingen
av de nominerade fick mer än
50 procent av rösterna varför
en ytterligare valomgång måste
genomföras. I den slutliga valomgången stod valet mellan de två
som erhöll flest röster i den första
valomgången – Marika Markovits,
chef för Stockholms stadsmission
och Andreas Holmberg, stiftshandläggare på stiftskansliet.
I det slutliga valet den 5 mars
deltog 991 röstberättigade. Därutöver var 10 röstsedlar ogiltiga.
Sammantaget röstade 1 001 personer. Andreas Holmberg fick 56,82
och blev vald till biskop i Stockholms stift. Marika Markovits fick
43,8 procent av rösterna.
ooo

Andreas Holmberg, vald till biskop för Stockholms stift. Prästvigd 1993,
idag stiftshandläggare för gudstjänstutveckling på stiftskansliet. FOTO: TN

Däck och bilverkstad
Vi utför serVice aV alla
bilar – äVen företagsbilar,
usa och transportbilar
Radiovägen 4, Tel 742 71 72

Vi släcker besiktnings-2:an

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

Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com
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