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Rustade för framtiden
n Invigningarna av nya fina skolor och förskolor är viktiga signa-
ler på att barnen är viktiga. Så är det i Tyresö. Investeringar kan 
göras med en stark ekonomi i ryggen. Det nuvarande styret har 
vänt underskott till överskott och står väl rustade för framtiden. 
Det är bra, låt det förbli så. Ledare, sid 2

Värden står på spel
n Samma värderingar ska råda inom kyrkan som i samhället i 
övrigt, nämligen respekten för alla människors lika värde. Det kan 
vara lätt att ta för givet men dessa värderingar står på spel i kyrko-
valet 19 september. Högerkonservativa och nationalistiska krafter 
vill vrida klockan tillbaka. Debatt, sid 4

”Jag kan absolut 
rekommendera 
nattkamera till 
andra.”

Marita Åkesson, sid 16

Skolgårdar i fokus
n Arbetet med att rusta upp 
skolgårdsmiljöerna i kom-
munen inleddes under som-
maren. Sid 3

Normaltid åter
n Barn till föräldralediga 
eller arbetslösa har haft en 
begränsad rätt till vistelsetid 
i förskolan under pandemin. 
Nu återgår tiden till 24 tim-
mar per vecka. Sid 6

Nya program
n Nästa år får Tyresö gymna-
sium två nya program. De nya 
programmen som beslutats 
Vård och omsorg samt Han-
del och administration. Sid 7

Deckarförfattare
n Linda Ståhl är ytterligare en 
författare från Trollbäcken. 
Hon är nominerad till Crime 
Time Awward som bästa 
nykomling. Sid 9

Kemikaliefritt
n En handlingsplan har tagits 
fram för hur kommunen ska 
arbeta med att fasa ut ämnen 
som kan vara skadliga från 
förskolorna. Sid 11

Brobygge på gång
n Under september kommer 
bygget av bron över Nyfors-
viken att starta. Redan till 
våren räknar man med att ska 
vara klar. Sid 12

Viktiga poäng
n Hanvikens SK tog tre 
viktiga poäng i mötet med 
Enhörna i lördagens hemma-
match Sid 13Modern miljö i nya skolan

n Den 18 augusti invigdes Fornud-
dens nya skola och förväntansfulla 
elever och lärare anlände till sin nya 
skola på terminens första skoldag.

Den nya skolan visar på vad en 
modern skola i Tyresö är idag med 
hållbara och kemikaliefria möbler, 

solceller på taket, stort skolbiblio-
tek och nya sätt att tänka kring inne- 
och utemiljöer – frågor som barn och 
utbildningsnämndens ordförande 
Jannice Rockstroh (S) lyfte som 
aktuella och viktiga för hela kom-
munen:

– Med utemiljöer som lockar till 
lek och rörelse får barn bättre för-
utsättningar att lära mer på lektio-
nerna. Flera förskolor och skolor 
fått sina gårdar upprustade och i 
höst fortsätter det arbetet med både 
ute- och inomhusmiljöer. Sid 5

Ny skola med vacker utsikt över Fornuddsparken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Covid-19: 
Vaccinet skyddar mot 
allvarlig sjukdom.
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NoteratGe barnen kärlek, mera kärlek och ännu 
mera kärlek, så kommer folkvettet av sig 
själv, skrev Astrid Lindgren i en debatt 

om barns rättigheter i Husmodern 1948. Tänk 
så rätt Astrid hade. För ser vi till att våra barn 
får en bra och kärleksfull uppväxt då kommer 
inte bara folkvettet utan också alldeles säkert så 
småningom vuxna människor med framtidstro.

Därför är det så rätt av Tyresös majoritet 
att satsa på barnen. Denna höst har både den 
nya fina förskolan Vattenhjulet i Fårdala och 
Fornuddens nya skola invigds. En ny paviljong 
förbättrar också förutsättningarna på Fårdala 
skola. Steg för steg har de styrande i Tyresö med 
Socialdemokraterna i spetsen sett till att bygga 
framtiden starkare för barnen.

Nu gäller det att hålla i och se till att bygget 
fortsätter inom fler områden. Till det behöves 
en stabil ekonomi och en noggrann uppföljning 
av budgeten. Dagen styre har visat sig man kla-
rar detta. Med ett samlat överskott på närma-
re 300 miljoner kronor för de första två åren i 
mandatperioden och en prognos på väl över 100 
miljoner för 2021 blir givetvis betyget stort A i 
ekonomi. Det ska jämföras med ett underskott 
på 24 miljoner när Moderaterna senast styrde.

Målet för politiken måste vara att alla barn 

som växer upp i Tyresö ska ges så goda förut-
sättningar som möjligt för att skapa sig ett gott 
liv.

Det är ett ansvar tyresöborna kan och 
ska lägga på alla partier inom de områ-
den politiken verkar. Men gemensamt 
har vi alla naturligtvis vi ett ansvar för 
att ungarna ska få en fin uppväxt.

Det allra största ansvaret vilar på föräldrarna. 
Kommunens politiker kan se till att förutsätt-
ningarna finns genom ett bostadsbyggande 
som motverkar trångboddhet och segregation, 
en bra förskola och skola. Genom att satsa på 
lekplatser och ett aktivt förenings- och kultur-
liv. Men alla vi vuxna som finns runt omkring de 
som växer upp är också viktiga. Vi måste agera 
som goda förebilder. Det ligger något i ordsprå-
ket, det krävs en by för att fostra ett barn.

Det är ett år kvar till nästa val. Det är daga 
att börja syna vad som hänt och vilka förslag 
som lagts och hur olika partier har röstat för 
och emot. Det är en syn alla behöver göra och 
Tyresö Nyheter ska hjälpa till ända fram till den 
11 september 2022.

ooo

Med goda satsningar på barnen byggs en tryggare framtid för alla. Med 
en bra skola och förskola läggs grunden. I Tyresö görs stora förbättringar 
i nya byggnader men det behövs inte också satsningar på undervisning, 
barngruppernas storlek och annat för att göra lärmiljön till en positiv 
upplevelse. För detta är ordning och reda i ekonomin väsentlig.  
Så har vi det nu i Tyresö. Slarva inte bort det.

Detaljplanen för Apelvägen stoppades av bland annat 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokra-
terna. Med det stoppades fler hyresrätter, seniorbostäder, 
äldreboende, seniorbostäder, bibliotek och fritidsgård. 
Kommunen miste 85 miljoner i intäkter. Det är svårt att 
hitta något bra i det beslutet.

Men det var också konstigt eftersom planen arbetats 
fram av den tidigare moderata majoriteten under förr man-
datperioden. Särskilt konstigt blev det när Moderaterna 
föreslog ändringar och sedan röstade emot de ändringar 
de föreslagit och låtit kommunens tjänstemän arbeta fram 
under åtskilliga arbetstimmar.

Men det var inte en engångsföreteelse. Förra mandatpe-
rioden satte den moderatledda majoriteten igång arbetet 
med att ta fram flera program inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen. När nu exempelvis en ny handelsstrategi 
och en ny trafikplan för mobilitet behandlades av kommun-
styrelsen sa Moderaterna nej. Det de själva satt igång ville 
de nu inte veta av. Och under tiden hade kommunens tjäns-
temän ägnat åtskilliga arbetstimmar åt att ta fram förslag 
som utvecklar Tyresö.

Ibland är det inte till att ta ansvar för skattebetalarnas 
pengar.

ooo
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Stort A i ekonomi
ger framtidstro

Konst i Tyresö

Konstverket Förundran från i år 
2021, finns på Farmarstigen vid det 
nya området Kardemummagränd. 
Konstnär är Eva Fornåå.

Kommunfakta: Arbetslösheten på väg ned i Tyresö
Pandemin slog hårt mot vårt samhälle. Alltför många fick 
lämna oss för tidigt. Än fler blev sjuka. Och ännu är vi 
inte fria att leva som tidigare. Restriktioner och ett delvis 
nedstängt samhälle har synts även i ekonomin. Arbets-
lösheten steg kraftigt under år 2020 och många förlorade 
sin tidigare försörjning. Men nu verkar det glädjande nog 
ha vänt. Under sommaren har arbetslöshetssiffrorna åter 
vänt nedåt. Vi är inte tillbaka till år 2019 men trenden är 
tydlig. I åldersgruppen 18–64 var det i juli 1 486 personer 
som var i öppen arbetslöshet eller sökande i program. Det 
var 183 färre än för ett år sedan. Ännu tydligare var det i 
ungdomsgruppen där arbetslösheten minskat från 319 
till 242 personer. Även om utvecklingen går åt rätt håll så 
måste det sägas – det är för många. Vi kan inte slå oss 
till ro med att människor som vill jobba och försörja sig 
själva och sin familj inte får chansen att göra det. Därför 
är det viktigt att satsningarna på utbildning och stöd till 
arbetslösa ökas och att våra företag och arbetsgivare ges 
goda förutsättningar att anställa dem. De som vill spara 
på arbetsmarknads- och utbildningspolitik när behoven är 
som störst har mycket att förklara. Källa: arbetsformedlingen.se/statistik

Öppet arbetslösa  
och sökande  
i program

juli 2019
juli 2020
juli 2021
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Kommunen satsar på stimulerande utemiljöer:

Nu rustas skolgårdar

Tyresö tar emot flyktingar 
från Afghanistan

Träffpunkten har öppnat upp

UTEMILJÖ Under sommaren 
har ett arbete med att rusta för-
skole- och skolgårdar påbörjats. 
Satsningarna är en del av det 
politiska styrets målsättning på 
utomhusmiljöer och har varit en 
av de prioriterade frågorna under 
året. Arbetet beräknas fortsätta 
under hösten.

– Äntligen rustar vi Tyresös för-
skolegårdar och skolgårdar. Nu 
ökar vi möjligheten att skapa går-
dar som väcker nyfikenhet och 
ökar möjligheten till rörelse för 
barn, vilket vi vet påverkar deras 
lärande och hur de mår. Det är en 
välkommen och välbehövlig sats-
ning, säger Jannice Rockstroh 
(S) ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Flera förskolor har fått ny per-
gola, däribland Tyresö förskola, 
Strandpärlan, Slottsvillan och 
Ballongen.

Under hösten fortsätter arbe-
tet med upprustning av skolgår-
dar och förskolegårdar, bland 
annat kommer Krusboda skolas 
skolgård få en ny scen, Stimmets 
skolas skolgård hängmattor och 

snurrgunga och Dalskolans skol-
gård nya sittgrupper.

– Den fysiska miljön har stor 
betydelse för barns och ungas 

lärande, hälsa och utveckling. 
Målet för Tyresös skolor och 
förskolor har stimulerande ute-
miljöer som väcker nyfikenhet, 

lockar till lek och bidrar till en 
ökad fysisk aktivitet, avslutar 
Rockstroh.

ooo

INTERNATIONELLT Det står nu 
klart att Tyresö kommun har 
tagit emot 19 personer som 
kvotflyktingar från Afghanistan. 
Tyresö kommun uppger att det 
är lokalanställda som arbetat vid 
Sveriges ambassad i Kabul och 
deras familjer och som tvingats 
fly efter att talibanerna tagit 
makten i Afghanistan. 

Enligt Tyresö kommun skedde 
mottagandet med mycket kort 
varsel och familjerna anlände till 
Tyresö sent på natten till den 28 
augusti.
Kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson kommenterar 
ankomsten till Tyresö.

– Jag är stolt över att vi i Tyresö 
är en av de kommuner som erbju-
der en fristad för dessa familjer 
under denna kris. Det här är per-
soner har tjänat vårt land, som 
varit anställda av Sveriges ambas-
sad, och som bidragit till Sveriges 
arbete i Afghanistan.

– Vi har därmed ett ansvar för 
dessa personer och deras familjer 
– för att se till att de är trygga och 
i säkerhet.

– Dessa nya tyresöbor får nu 
möjlighet att bidra till Tyresös 
och Sveriges fortsatta utveckling, 
och jag hoppas att de så småning-
om när de fått landa och komma 
in allt, ska komma att trivas här.

ooo

SENIOR När träffpunkten nume-
ra kallad Kopp och själ startade 
upp kunde man på grund av 
pandemin inte besöka verksam-
heten spontant. Detta påverkade 
intresset negativt bland kom-
munens seniorer vilket gjorde att 
många inte gick dit.

Nu har verksamheten tagit beslut 
på att öppna upp och alla är väl-
komna. Men naturligtvis ska folk-
hälsomyndighetens restriktioner 
följas.

Vid ett snabbesök som TN 
gjorde träffade vår reporter på 
ett glatt gäng damer som var i full 
färd med samtal och kaffedrick-

ande. De var alla rörande över-
ens om att den här satsningen på 
kommunens seniorer var viktig 
och nödvändig.

Aktivi tetsansvarig  Bibbi 
Strandberg som är en av två 
ansvariga i verksamheten tycker 
det är viktigt att besökarna är 
delaktiga och tar gärna emot på 
förslag till olika aktiviteter. Varje 
vecka kan man dels hämta veck-
ans program på Kopp och själ 
men programmet finns även att 
hitta på kommunens hemsida. 
Man kan även söka på Kopp och 
själ på någon av nätets sökmoto-
rer så dyker informationen upp.

ooo

Kultur- och 
naturpedagogiskt  
centrum  i Alby
CENTRUM Tyresö kan i framtiden 
få ett kultur- och naturpedago-
giskt centrum i Alby friluftsom-
råde. Det kultur- och naturpeda-
gogiska centrumet är tänkt att 
rymma naturskolans verksamhe-
ter och kulturhistoriska utställ-
ningar. Förhoppningen är att de 
också ska kunna nyttjas av exem-
pel skolklasser, föreningar eller 
andra typer av evenemang.

– En ombyggnation kommer 
att göra det lättare för besökare, 
skola och föreningsliv att vistas i 
Alby friluftsområde och den för-
studie som nu sätter igång är där-
för mycket välkommen. Det kom-
mer också underlätta för att ha 
serveringsverksamhet i byggna-
den vilket också är positivt, säger 
Katarina Helling, gruppledare för 
Socialdemokraterna i kultur- och 
fritidsnämnden.

ooo

Fallfrukt i 
villaträdgårdar   
blir biogas
BIOLOGI I slutet av augusti ställde 
Tyresö kommun upp en contai-
ner för fallfrukt på Petterboda 
återvinningscentral för tyresöbor 
som har mer frukt i sina trädgår-
dar än vad de kan äta. Fallfrukten 
blir till att det blir biogas och bio-
gödsel av din fallfrukt.

Tyresö kommun tipsar dock 
om att det bästa Det bästa för mil-
jön och plånboken är självklart 
att äta upp frukten som trädgår-
den ger.

ooo

Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att investeringarna i barnens utemiljö är 
en välkommen satsning. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson är stolt över att Tyresö kan erbjuda en fristad för 
afghanska  familjer på flykt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bibi, Inge, Zaida, Bibbi (verksamhetsansvarig) och Ulla fikar och samtalar 
på träffpunkten. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Den 19 september är det dags för val i Svenska kyr-
kan. Ska kyrkan fortsatt vara en stark samhällskraft 
för solidaritet och alla människors lika värde? Det 

är valets stora och viktiga fråga.
Vi socialdemokrater vill låta samma värderingar råda 

inom kyrkan som i samhället i övrigt, nämligen respekten 
för allas människors lika värde. Det kan vara lätt att ta för 
givet, men faktum är att dessa värderingar står på spel i 
kyrkovalet 19 september. Därför har vi Socialdemokrater 
valt att redovisa ett antal tydliga ställningstaganden inför 
det kommande valet till Tyresö församling, Stockholms 
stift och kyrkomötet:

 ■ Svenska kyrkan ska vara jämställd, motverka diskrimi-
nering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.

 ■ Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön 
eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verk-
samhet. Det innebär till exempel att också framöver ska 
kyrkan vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell 
läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.

 ■ Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck 
och kvinnoprästmotstånd.

 ■ Den ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa 
krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.

 ■ Den ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till en 
grön omställning.

Vi Socialdemokrater vill alltså att Svenska kyrkan ska 
behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var 

man kommer ifrån. Högerkonservativa och nationalistiska 
krafter vill istället använda kyrkan för att vrida klockan 
tillbaka. Några av oss kommer kanske ihåg Sverigedemo-
kraternas utträde ur Storkyrkan i samband med riksdagens 
högtidliga öppnade 2010. Ilskan berodde på att biskop Eva 
Brunne i sin predikan talade om rasism och främlingsfient-
lighet.

Sverigedemokraterna och liknande grupper finns repre-
senterade på Svenska kyrkans alla tre nivåer. De inledde 

sin politiska karriär i Svenska kyrkan och kandiderade till 
kyrkomötet och Stockholms stift 2001. Först 2010 fick Sve-
rigedemokraterna plats i riksdagen. I det senaste kyrkova-
let fick Sverigedemokraterna 24 mandat av 249 i kyrkomö-
tet, 7 mandat av 91 i Stockholms stift och 4 mandat av 35 i 
Tyresö församling.

I årets val finns en ny gruppering som står till höger om 
Sverigedemokraterna nämligen Alternativ för Sverige. 
Deras förstanamn på Stockholmslistan är tyresöbo och 
tidigare Sverigedemokrat. I deras valmanifest står det 
bland annat att man vill att ”skolavslutningar hålls i kyr-
kan, med präst, kristna psalmer och nationalsången” och 
att ”kyrkan återgår till en ordning där äktenskapet är för-
behållet man och kvinna” samt att ”kyrkan verkar för att 
stoppa moskébyggen, böneutrop och andra uttryck för 
islamisering av Sverige”. Det är starka formuleringar som 
inte hör hemma i en demokratisk folkkyrka.

Senast den 19 september kan du som är medlem i 
Svenska Kyrkan vara med och påverka vilka värderingar 
som ska styra. Låt inte högerkonservativa och nationalis-
tiska krafter vrida klockan tillbaka, utan låt kyrkan vara 
en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors 
lika värde. Gör en liten men viktig insats för demokrati, 
jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna 
i kyrkovalet.
Iréne Pierazzi och Anita Mattsson
kandidater för Socialdemokraterna  
i valet till kyrkofullmäktige i Tyresö församling

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Allas lika värde och rätt står på spel

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

Gör en viktig insats  
– rösta i kyrkovalet.

Tyresöeken står vid centralköket 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Trevligt att kommunen lagt i en ny 
badbrygga i sjön. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Högt flöde efter augusti månads 
ovanligt mycket regnande 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mycket rönnbär i år. Enligt Bondepraktikan betyder det att vintern blir 
sträng. Ja vi får väl se hur det blir med det. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kollegorna hade 
gjort fint på 
restaurangen ! 

Genomskåda den moderata lögnen  
– vi säger nej till fastighetsskatt

Sommareken Barnsjön

Surt sa rävenGammelström

Det var en mycket trevlig stäm-
ning när vi personal på hem-
tjänsten centrum blev bjudna 
till sommarlunch! 

Ett mycket fint och uppskat-
tat initiativ som vi personal är 

tacksamma över!
Hela personalen

Runt om i stockholmsområdet 
skriver moderata kommunalråd 
ihop med Elisabeth Svantesson 
(M) om att Socialdemokraterna 
kommer att återinföra fastighets-
skatten, trots att de är väl medvet-
na om inga sådana förslag finns 
från vare sig Socialdemokraterna 
i riksdagen eller från Sveriges 
regering.

Det är inte heller första gången 
Moderaterna far med osanning 
om fastighetsskatten. För oss 
som har varit med vid tidigare 
valrörelser vet att Moderaterna 
både 2014 och 2018 har påstått 
att Socialdemokraterna kommer 
återinföra fastighetsskatten efter 

en valvinst. Ingen av gångerna 
har fastighetskatten införts och 
det visar väl vad Moderaternas 
ord är värt. 

Det är ingen nyhet att enskilda 
socialdemokratiska partidistrikt 
är positiva till fastighetsskatt. Det 
är även många ekonomer. Bland 
annat har Anders Borg, moderat 
finansminister under åtta år, före-
slagit att höja den kommunala 
fastighetsavgiften. Vi hade där-
med kunnat svara med samma 
mynt och påstå att Moderaterna 
vill höja fastighetsskatten, men 
den sortens pajkastning får de 
ägna sig åt själva.

Vi socialdemokrater i Tyresö 

har fullt fokus på att öka perso-
naltätheten i skolan, förbättra 
äldrevården och skapa trygghet 
på gator och torg i hela vårt kära 
Tyresö.

Vi föreslår att Moderaterna tar 
ansvar för sina egna misslyckan-
den istället för att fara med osan-
ning om fastighetsskatten. Folk 
lät sig inte luras sist Moderaterna 
försökte dra dem vid näsan och 
till skillnad från Moderaterna tror 
vi inte väljarna är mer lättlurade 
den här gången.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande Tyresö
Mathias Tegnér (S)
riksdagsledamot från Tyresö

Fynda hos 
hela Sveriges 
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Michael Boris, Bollmora
– Nej, jag är inte medlem i Svens-
ka kyrkan.

Helene Nyqvist-Berndtsson, Tyresö
– Jag har inte fått röstmaterialet än 
men jag ska rösta om jag får möj-
lighet. Kyrkans verksamheter är 
viktiga och jag har ju själv använt 
mig av dem när jag gift mig där.

Tord Enberg, Bollmora
– Jag ska självklart rösta. Partiet 
jag ska rösta på har bra värde-
ringar och driver frågor jag tycker 
är viktiga. Jag tycker också att vi 
borde våga prata mer om vad vi 
tycker i valfrågor.

Vera Holmgeir, Nacka
– Jag kommer inte rösta för jag 
vet inte vad kyrkovalet påverkar.

Iryna Kushnarova, Stockholm
– Kommer tyvärr inte rösta då jag 
inte är röstberättigad.

?Ska du rösta  
i kyrkovalet?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fornuddens skola har både  
skolbibliotek och solceller
SKOLA Den 18 augusti invigdes 
nya Fornuddens skola i Trollbäck-
en. Invigningen hölls i anslutning 
till terminsstarten och förvän-
tansfulla elever anlände för 
första gången till sin nya skola 
tillsammans med sina föräldrar.

I den nya skolan kommer det gå 
barn från förskoleklass och upp 
till årskurs 9. Den nya skolan 
innehåller bland annat ett stort 
bibliotek och taken har installe-
rats med solceller. Också skolgår-
den är nyanlagd med löparbana 
och klätterställningar som ska 
locka till lek och rörelse.

Vid invigningen pratade barn- 
och utbildningsnämndens ordfö-
rande Jannice Rockstroh (S) om 
vad den nya skolan betyder för 
Tyresö som skolkommun.

– Tyresö kommun gör nu stora 
satsningar på våra skolor, och ska-
par framtidens skola med moder-
na lokaler som bidrar till trygghet 
och studiero. Med utemiljöer som 
lockar till lek och rörelse får barn 
bättre förutsättningar att lära mer 
på lektionerna. Under sommaren 
har även flera förskolor och sko-

lor fått sina gårdar upprustade 
och under hösten fortsätter det 
arbetet runt om i kommunen och 
även inomhusmiljöerna rustas.

Hållbara och giftfria material
Möblerna och interiör i den nya 
skolan är valda i hållbara och gift-
fria material. På taket sitter också 
solceller som står för en del av 
skolans elförsörjning. En annan 
nyhet på skolan är också skolbib-
lioteket som ligger i direkt anslut-
ning till skolans huvudentré. Det 
var också en av de saker som 
Rockstroh valde att lyfta extra vid 
invigningen.

– Med skolbiblioteket ger vi 
eleverna tillgång till böcker och 
en bra grund för ökad läsförstå-

else som vi vet lägger grunden 
för inlärning i alla skolans ämnen. 
Och det har nog inte undgått 
någon att elever på Fornuddens 
skola ges de bästa förutsättningar 
för trygghet, inlärning och möjlig-
het till rörelse.

Tillgång till skolbibliotek
Under året görs en satsning på 
de kommunala grundskolorna 
med bland annat inköp av böcker. 
Långsiktigt hoppas Rockstroh att 
alla skolor ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek i framtiden.

– Vi vet att starka läsande 
bidrar till en ökad språklig, emo-
tionell och kognitiv förmåga hos 
eleverna, säger Rockstroh.

ooo

Utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) talade vid invigningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jannice Rockstroh (S) hoppas på 
fler skolbibliotek i framtiden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stilrent och fint, såväl ute som 
inne. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rösta i kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom 
att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. 
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt

Du väljer till kyrkofullmäktige i den 

församling eller det pastorat där du bor. 

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna 

för den verksamhet som finns nära 

dig, till exempel vad församlingen ska 

erbjuda för barn, unga och äldre och hur 

musiklivet ska se ut.

Val till stiftsfullmäktige, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 

beslutande organ. Stiftens främsta upp-  

gift är att stödja församlingarna i deras 

verksamhet och förvaltning genom 

expertis inom flera områden. De kan 

till exempel bidra med kunskap i kyrko-

antikvariska frågor, när en kyrka i stif-

tet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 

beslutande organ med 251 ledamöter. 

Det beslutar om kyrkans gemensamma 

och övergripande frågor, allt från hur 

kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till 

vilka psalmer som ska finnas i psalm-

boken.

Så här röstar du
På valdagen röstar du i den val-
lokal som står på ditt röstkort. 
Du får hem röstkortet i brev-
lådan några veckor före valet. 
Det är viktigt att du tar med dig 
din legitimation för att kunna 
bevisa att du är du.

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du 
röstar någon annanstans än i 
din vallokal. Förtidsröstningen 
startar den 6 september och 
pågår fram till och med valda-
gen. Du måste ha med dig ditt 
röstkort och din legitimation.
Information om var du kan för-
tidsrösta och öppettider finns 
på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Mer information
Du hittar mer information samt 
grupper och kandidater som 
du kan rösta på via kyrkans 
valwebb svenskakyrkan.se/
kyrkoval
Du kan också ringa  
018-16 95 00 (växel).

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund 
med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grun-
den innebär ett engagemang för alla människors 
värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och 
klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, 
fördjupning och sammanhang för dig själv och 
andra, till exempel genom dop, bröllop, andra 
gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdoms-
verksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och 
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för 
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.
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CORONA Under pandemin har 
föräldralediga och arbetslösa 
med barn som går på någon av 
kommunens kommunala försko-
lor haft en begränsning på 15 h/
vecka. Efter beslut av barn- och 
utbildningsnämnden i juni tas nu 
den begräsningen bort i augusti. 
Det innebär att barn till föräldra-
lediga och arbetslösa har rätt till 
full vistelsetid på 24 timmar per 
vecka igen.

Tyresös kommunala förskolor har 
under pandemin haft ett ansträngt 
läge med hög personalfrånvaro 
och stränga riktlinjer kring när 
man ska vara hemma om man 
har symptom. För att hjälpa peda-
gogerna att orka med sitt arbete 
och säkerställa en god kvalitet 
i verksamheten beslutade barn- 
och utbildningsnämnden i höstas 
om tillfälliga begränsningar i hur 
många timmar barn till föräldra-
lediga och arbetslösa haft rätt till 
på förskolan. Nu bedömer dock 
nämnden att läget är så pass sta-
bilt att förskolorna kan återgå till 
normal vistelsetid.

– Det här var ett nödvändigt men 
tufft beslut att ta för att vår perso-

nal skulle orka. Det har gjorts ett 
enormt arbete ute på förskolorna 
under pandemin och jag känner 
stor tacksamhet gentemot perso-
nal och föräldrar som tillsammans 

jobbat för att verksamheten har 
kunnat upprätthålla en bra kvali-
tet för våra barn, säger barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Jannice Rockstroh (S).

Barn- och utbildningsnämnden 
följer dock läget under hösten 
och hoppas att utvecklingen går 
åt rätt håll.

ooo

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

Peppande 
pappers-
korgar
RENHÅLLNING Nu prövas ett 
nytt sätt att sprida information 
om kommunens hållbarhets-
planer och Agenda 2030. Det 
är kommunens papperskorgar 
runtom i kommunen som har 
prytts med intressanta och vik-
tiga budskap.

Papperskorgarna har renoverats 
och i samband med detta fått 
en skyddsfolie med en särskild 
Tyresö-design. Förutom ett trev-
ligt utseende innebär detta också 
att de kommer att hålla längre. 
Samtidigt som de alltså förmedlar 
olika budskap.

ooo

För föräldralediga och arbetslösa:

Förskolorna återgår  
till normal vistelsetid

Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skräpsugen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jalle startar bokförlag i Trollbäcken

– Det startade med att jag hjälpte 
en vän med en roll up till hans 
egenutgivna bok. Sedan så fort-
satte vi samarbetet. Det skrivs 
många böcker men många kom-
mer ju aldrig ut av olika anled-
ningar. Det hårda trycket på bok-
marknaden gör det svårt att ta 
sig igenom nålsögat till de stora 
förlagen.

Del av Tyresös unga historia
Vi talar om boken Den Tredje Pun-
karen som jag kan tycka är en vik-
tig del av Tyresös unga historia. 
Den som inte handlar om Kungar 
och grevar, om man så säger.

– Absolut, jag fick gåshud när 
jag läste det första kapitlet av 
boken, där Arne (Wickander) 
använder bibelns skapelseberät-
telse för att förklara hur Boll-
mora skapades. Jag flyttade själv 
till Trollbäcken, eller Träckbollen 
som Arne skulle säga, när jag var 
sex år och vi är ju många som bor 
här som inte har någon annan 
uppväxtplats än Tyresö.

Men varför väljer man att starta 
ett bokförlag mitt i allt det här?
– Allt har att göra med tid eller 

brist på tid. Jag kan inte skriva 
en bok, eller åtminstone tror jag 
inte det, men jag kan ge ut en. Så 
det blir lite av ett ”Do it yourself”-
punkprojekt. Jag tycker att det 
är kul och jag kan göra det, som 
Pippi Långstrump resonerade.

Hur går man egentligen för att 
synas som litet enmansföretag 
när man ska upp mot jättar som 
Norstedts och Bonniers?
– Bokjättarna har ju egna mark-
nadsavdelningar till sin hjälp 
medan jag gör allt sånt arbete 
själv. Jag tänker ju ”vad är det 
bästa jag kan göra med den lilla 
tid jag har,” jag har ju ett heltids-
jobb vid sidan av. I dagarna har jag 
skickat ut trettio stycken pärmar 
till olika redaktioner som håller 
på med böcker och recensioner. 
Allt från Aftonbladet till Babel.

Gick nästan plus minus noll
Vad som skedde efter Selmapriset 
var att Arne fick 20 000 kronor vil-
ket gjorde att han nästan gick plus 
minus noll på sin första bok, och 
när det var dags för uppföljaren 
så beslöt man alltså att ge ut den 
själva. Dessutom så ger förlaget 

ut en diktsamling i samband med 
att Den Tionde Punkaren släpps.

– En av huvudfigurerna i boken 
Nilz Pilzner, skriver ju dikter som 
han gärna läser för de som vill 
höra, och även för de som inte vill 
höra. Ofta på nattbussen hem till 
Tyresö och det visade sig att Arne 
hade sparat Pilzners alla gamla 
dikter, så nu ger vi ut dem också.

Som om detta inte skulle vara 
nog så ligger det också ett skivbo-
lag under Renegade Publishings 

paraply. Deras gemensamma 
musikintresse har också gjort att 
de intresserat sig för gamla kas-
settinspelningar som gjordes i 
Tyresö under punktiden och till-
sammans med Nina Fageroos bil-
dade man Bollmora Rekords.

Första singeln
Arbetet med den första singeln, 
med bandet Brainscan är redan 
under produktion, och här har Nilz 
Pilzner varit med och skrivit texten.

Den Tionde Punkaren släpptes 
under Stockholms Bokdagar och 
sålde lätt och ledigt fyrahundra 
exemplar under de tre dagarna.

Boken finns att beställa
För de som inte hade möjlighet 
att besöka den så, finns boken 
att beställa via Renegade Publis-
hings hemsida, och den kommer 
säkerligen att dyka upp i Tyresö 
bokhandels fönster.
Niklas Wennergren

Robert ”Jalle” Jardland flyttade till Trollbäcken 1969 och 53 år senare startade han områdets första(?) bokförlag.
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

FÖRETAG Under pandemin har bokhandlarna krisat och fler och fler 
väljer att köpa sina böcker på nätet. Ljudboken har blivit ett vanligt 
alternativ till den vanliga boken, något som heller inte gynnar bokhan-
deln. Däremot så har försäljningen av böcker ökat med åtta procent 
sedan coronan slog klorna i landet. En sådan skjuts har branschen 
inte upplevt sedan 2002 när man sänkte momsen på böcker. Med 
andra ord ett bra läge tänkte trollbäckenbon Robert ”Jalle” Jardland, 
och startade upp bokförlaget Renegade Publishing.

Rönn
Mycket rönnbär i år. Enligt Bondepraktikan betyder det att vintern blir sträng. Ja vi får väl se hur det blir med det.
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EKONOMI Moderaterna i Tyresö 
påstår i en kampanj – trots att 
inget sådant förslag lagts – att 
fastighetsskatt är på väg att 
återinföras. Nu ryter kommun-
styrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S) ifrån mot falska 
påståenden.

– Vi socialdemokrater värnar en 
trygg och långsiktig finansiering 
av sjukvården, äldreomsorgen 
och skolan och då måste vårt 
skattesystem ha hög legitimitet 
och folklig förankring. Vi är där-
för tydliga med att vi säger nej till 
den impopulära fastighetsskat-
ten. Såväl statsminister Stefan 
Löfven som finansminister Mag-
dalena Andersson har båda sagt 
att det inte är aktuellt att återin-
föra fastighetsskatten, säger kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S)

Anita Mattsson fortsätter med 
att inget förslag om fastighets-
skatt har lyfts i riksdag eller reger-
ing och inga planer har lämnats in 
för ett sådant förslag heller.

– Det är inte första gången 

Moderaterna far med osanning 
om fastighetsskatten. För oss 
som har varit med vid tidigare 
valrörelser vet att Moderaterna 
både 2014 och 2018 har påstått 
att Socialdemokraterna kommer 
återinföra fastighetsskatten efter 
en valvinst. Ingen av gångerna 

har fastighetskatten införts och 
det visar väl vad Moderaternas 
ord är värt. Det är ingen nyhet 
att enskilda socialdemokratiska 
partidistrikt är positiva till fastig-
hetsskatt. Det är även många eko-
nomer. Bland annat har Anders 
Borg, moderat finansminister 

under åtta år, föreslagit att höja 
den kommunala fastighetsavgif-
ten. Vi hade därmed kunnat svara 
med samma mynt och påstå att 
Moderaterna vill höja fastighets-
skatten, men den sortens pajkast-
ning får de ägna sig åt själva.

ooo
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Anita Mattsson (S):

– Nej till återinförd 
fastighetsskatt!

Anita Mattsson (S) rasar mot falska M-påhopp. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö gymnasium utvecklas 
med två nya yrkesprogram
GYMNASIUM Tyresö gymnasium 
utökas med två yrkesprogram 
redan nästa år och om två är 
ambitionen att även öppna 
studieförberedande program. 
Till höstterminen 2022 så har 
gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden beslutat att starta 
Vård och omsorgs samt Handel 
och administration.

Handel- och administrationspro-
grammet kommer i praktiken 
startas som försäljning och servi-
ce så programmet inför nästa höst 
byter namn. Christoffer Holm-
ström (S), ordförande i gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden, 
säger att man nu är redo för att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Det är förstås fantastiskt 
roligt att vi kommit hit redan, 
säger han. Det är en kombination 
av att vi nu har en stark ekonomi, 
ett bättre elevunderlag och blivit 
bättre på att visa hur fantastiskt 
Tyresö gymnasium faktiskt är.

Men utvecklingen för Tyresö 
gymnasium slutar inte där. Redan 
året efter är ambitionen att även 
starta upp de studieförberedande 
programmen samhällsprogram-
met och ekonomiprogrammet. 
Där är planen att öppna i andra, 
mer centrumnäralokaler, än nuva-
rande Tyresö gymnasium.

– Det vore helt fantastiskt att 
ro i land den utvecklingen så fort 
som möjligt, säger Christoffer 
Holmström. Det är faktiskt pin-
samt att en kommun i Tyresös 
storlek inte har några möjligheter 
att läsa teoretiska program i kom-
munen. Det riskerar också att val-
möjligheterna begränsas för våra 
tyresöungdomar när platsbristen 

inom regionen blir större de när-
maste åren.

Att man väljer att starta eko-
nomi och samhälle i andra lokaler 
beror enligt Holmström främst på 
att man inte får plats i det nuva-
rande gymnasiet. Men också för 
att det blir en nystart efter några 
år utan teoretiska program i kom-
munen.

– Nu har vi vänt trenderna för 
gymnasiet och kan nu se till att 
utveckla, säger han.

– Det är jättespännande att 
genomföra det här, både med nya 
yrkesprogram men också att vi 
börjat arbetet med att återigen 
få studieförberedande program i 
kommunen.

ooo

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresös förenings-
liv satsar på kurser 
för barn och ung-
domar med funk-
tionshinder
PARAIDROTT Flera Tyresöfören-
ingar har på kort tid aviserat att 
de kommer att starta upp verk-
samheter för funktionsnedsatta 
barn- och ungdomar. Först ut i 
våras var Hanvikens SK med att 
gå ut och berätta att de planerade 
att starta upp ett lag för stående 
paraishockey. I augusti har Tyresö 
FF följt upp med att de startar ett 
lag för ungdomar med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. 
Senast ut är Tyresögymnastiken 
som aviserat att de kommer att 
starta upp Paragymnastik som är 
en grupp för barn med alla typer 
av funktionsnedsättningar.

ooo

Träffpunkt för 
personer  med 
psykisk  funktions-
nedsättning
SENIORER Efter den uppskattade 
uppstarten av träffpunkt för äldre 
går nu Tyresö kommun vidare och 
öppnar en träffpunkt för personer 
med psykisk funktionsnedsätt-
ning. Den nya träffpunkten kom-
mer att vara belägen vid stödbo-
endet Hästskon och beräknas 
starta upp den 28 september.

– Isolering och ensamhet är 
ett stort problem bland perso-
ner med psykisk funktionsned-
sättning. Därför är det väldigt 
glädjande att kunna få till den 
här träffpunkten, kommenterar 
Christoffer Holmström (S), vice 
ordförande i arbetsmarknads- 
och socialnämnden.

ooo

Samarbete mellan  
kommun och 
tyresöföretagare 
FÖRETAG Etableringscentrum på 
Tyresö kommun hjälper nyan-
lända tyresöbor att komma ut i 
jobb. En av de Tyresöföretag som 
tagit hjälp av Etableringscentrum 
är Nonnas Gelato som tillverkar 
glass. I en intervju med tyreso.se 
kommenterar de samarbetet med 
kommunen:

– Jag får en fast kontaktperson 
på Etableringscentrum och jag 
kan beskriva vilka egenskaper jag 
söker hos medarbetare. På Eta-
bleringscentrum känner de sina 
deltagande nyanlända väl och för-
står vilka som kan passa hos oss, 
säger Chris Sundqvist Järn, Non-
nas gelato

ooo

Strandpromenad 
vid Strandängarna
FRITID Ett gångstråk kommer att 
byggas vid Strandängarna i Tyre-
sö strand. Startskottet går under 
september och arbetet med pro-
menadstråket längs sjökanten 
beräknas pågå till maj nästa år. 
Stråket kommer att byggas på 
spänger genom vass och fuktiga 
partier och grusas av där marken 
är fast. Arbetet kommer att ske 
varsamt och hänsyn är tagen till 
topografi och träd.

ooo
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Vissa händelser i livet minns man i efterhand, kan-
ske just för att de kommer som en total överrask-
ning. Ett exempel från min uppväxt är storbranden 

i Tyresö Centrum, som jag själv minns som igår. För er 
som inte kommer ihåg var det den 6:e mars 1991, en ons-
dag. Jag var 11 år, på väg att fylla tolv och befann mig på 
Forellskolans fritidsverksamhet för äldre barn som då låg 
där Djurmagazinet finns idag, vid centrumparkeringen. 
Tyresö centrum var relativt nytt som inbyggt centrum. 
Branden startade enligt haverikommissionen i en pap-
perskorg i en butik och spred sig. Skadorna var ganska 
stora, men inga personer skadades. Brandröken spreds 
dock fort och var massiv. Jag vill minnas att jag spelade 
innebandy, när vi ett tu tre skulle evakuera fritidsgården. 
Det var sent på eftermiddagen, så det var inte så många 
barn kvar. Brandröken låg tjock utanför på parkeringen, 
när vi tog oss ner mot Tyresövallen, då Bollmoravallen. 
Egentligen minns jag det nog som mer dramatiskt än var 
det var i verkligheten, men 11-åriga jag upplevde det hela 
som väldigt chockerande.

Liksom man minns dramatiska saker i sitt eget liv, så 
är minnena ofta lika starka från historiska ögonblick. De 
flesta svenskar vet var de var när de fick reda på att Olof 
Palme och Anna Lindh mördats eller för den delen hur 
de såg planen flyga in i World Trade Center 2001. Kyrkan 
är en stöttepelare för många vid dramatiska händelser. 
En majoritet av svenskarna är medlemmar i Svenska 
kyrkan, även om de som besöker kyrkan regelbundet är 
färre. Likafullt tror jag att många av oss behöver kyrkan, 
vid speciella tidpunkter i livet, både lyckliga och tragiska.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara denna trygga punkt 
i tillvaron är det viktigt att kyrkan är en öppen folkkyrka 
där alla är välkomna, i mitt tycke helt i linje med hur Jesus 
levde och verkade. Därför är valet till Svenska kyrkan 
väldigt viktigt, även för oss som mera sällan besöker en 
kyrka. Det finns krafter som inte vill att Svenska kyrkan 
ska vara öppen för alla, som inte tycker det är viktigt att 

barn- och ungdomsverksamhe-
ten är avgiftsfri och som inte 
tycker att solidaritet med resten 
av världen är något för en kyrka.

För mig kommer Tyresö 
Kyrka, min konfirmationskyrka, 
alltid vara en central plats vid 

speciella tidpunkter, både lyckliga och tragiska. Visste du, 
att invigningen 1641 blev en av den svenska historiens 
mest omskrivna, eftersom det också var byggherren Gab-
riel Oxenstiernas begravning? På plats fanns bland annat 
Drottning Kristina och rikskanslern Axel Oxenstierna. 
Även om kyrkan hade en annan roll i livet på 1600-talet är 
jag säker på att kyrkan i allmänhet och Tyresö kyrka i syn-
nerhet var ett stort stöd för rikskanslern i samband med 
broderns död. Många saker ändras med ljusets hastighet 
i dagens värld, men vissa saker förblir detsamma under 
århundraden. Det tror i alla fall jag.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och 
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes & 
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expan-
derade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges 
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också 
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett 
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms 
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ”Därför är valet till 

Svenska kyrkan väldigt 
viktigt.”

I fokus på Vattenhjulet:

Pedagogiskt ledarskap  
och små barngrupper

Förskolan Vattenhjulet i Fårdala är helt byggd i trä. FOTO: ANN-SOFIE MÅHLSTEDT

FÖRSKOLA Nyöppnade förskolan 
Vattenhjulet, belägen i Fårdala, 
är helt byggd i trä och hela arki-
tekturen ska främja barnens 
lärande och utveckling.

Vattenhjulets rektor Ann-Sofie 
Måhlstedt är mycket inspirerad 
av förskolans tydliga fokus på 
barnets möjlighet att lära och 
utvecklas. Hon framhåller att för-
skolan är byggd utifrån att främja 
barnens individuella utveckling.

– Förskolan är byggd i trä 
invändigt, vilket sänker ljudnivån 
på ett fantastiskt sätt, berättar 
hon. Många väggar i byggnaden 
har stora glaspartier invändigt för 
att möjliggöra fria siktlinjer.

Hon betonar att kommunika-

tionen mellan barn och mellan 
barn och pedagoger avsevärt 
stärks, och skapar trygghet, med 
glas istället för vanliga väggar.

Det kompetenta barnet – en 
ledstjärna
Ann-Sofie är noga med att fram-
hålla att förskolan även erbjuder 
små vrår där barnen kan gå undan 
för att läsa eller leka mer avskilt. 
Alla fönster som vetter ut mot går-
den är placerade på barnens nivå 
liksom många andra funktioner 
inne på förskolan.

– Vi utgår från att barn är kom-
petenta. I en genomtänkt miljö 
där barnen ges möjlighet att nå 
och göra saker själva stärks bar-
nens självkänsla och självförtro-
ende avsevärt, menar hon.

Har startat upp förr
Ann-Sofie kommer senast från 
en roll som rektor i privat sek-
tor. Hon har lång erfarenhet av 
att vara med och starta upp nya 
förskolor.

– Att jag sökte mig till Tyresö 
beror på att jag har stark anknyt-
ning hit då vi har haft sommarhus 
här sedan jag var liten. När jag 
läste platsannonsen och förstod 
att stort fokus kommer vara på 

att främja små barngrupper, en 
noga genomtänkt arkitektur med 
en naturnära placeringen med en 
stark ut-gångspunkt i en pedago-
gisk och ekologiskt tänk kändes 
det som en fantastisk möjlighet 
för mig.

Flyttar snart närmare
Än så länge pendlar hon från 
Lidingö där hon bor med man och 
två barn på 1,5 och 3 år.

– Sedan har jag och min familj 
köpt en tomt i Haninge där vi pla-
nerar att bygga hus vilket såklart 
stärker min anknytning till Tyre-
sö, som är grannkommun med 
Haninge. 

Vilka är dina hjärtefrågor und-
rar jag avslutningsvis?
– Jag vill kunna påverka barnens 
vardag i så hög utsträck-ning som 
möjligt med en medveten pedago-
gisk tanke som grund, säger Ann-
Sofie entusiastiskt. Jag vill säker-
ställa att varje barn ges möjlighet 
att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån sin egen förmåga. Jag brin-
ner för förskolefrågor i stort vilket 
gör att jag även driver en förskole-
blogg för att nå ut med förskolans 
viktiga arbete och budskap.

ooo
Vattenhjulets rektor Ann-Sofie 
Måhlstedt. FOTO: A-S MÅHLSTEDT
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Den 19 september har du som är medlem i Svenska Kyrkan möjlighet 
att påverka vilka som ska fatta beslut i Tyresö församling, Stockholms 
stift och kyrkomötet – Svenska kyrkans riksdag för perioden 2022–2025. 
Att gå och rösta på de som du känner delar dina värderingar och bäst 
kan föra fram dessa i din församling, i stiften och på nationell nivå  
är en unik möjlighet för dig att kunna påverka.

DET SKA LYSA DET SKA LYSA 
I KYRKANS FÖNSTER!I KYRKANS FÖNSTER!
Kyrkan kan vara en mötesplats för 
Tyresöbor i olika åldrar och i olika 
skeden av livet. För Iréne Pierazzi 
är övertygelsen om att det finns ett 
behov av ”kyrkan mitt i byn” lika 
levande idag som när hon växte upp.

Iréne Pierazzi bor i Krusboda och 
står överst på Socialdemokrater-
nas lista till kyrkovalet i Tyresö. 
Hennes engagemang för Tyresö 
församling sträcker sig många år 
bakåt i tiden och hon har samlat 
på sig både kunskap och erfaren-
het. Varför detta intresse?

– Jag växte upp i en kyrkby på 
landet och kyrkan har präglat hela 
mitt liv. I mitten på 1980-talet 
bestämde jag mig för att kandi-
dera i kyrkovalet därför att jag 
vet vad kyrkan betyder och vilken 
roll den kan spela för människor i 
lokalsamhället, berättar Iréne.

Vallöften genomförda
Det är ingen tvekan om att Iréne 
brinner för Tyresö församling och 
hon ser många möjligheter inom 
kyrkans verksamhetsområde.

– Vi socialdemokrater fick ett 
väldigt starkt stöd av Tyresöbor-
na i förra valet, och vi har därför 
kunnat genomföra våra vallöften. 
För det första har vi tagit bort alla 
avgifter i den öppna barn– och 
ungdomsverksamheten för att 
göra den tillgänglig för alla. För 
det andra finns det numera en 

mycket efterlängtad Träffpunkt 
för äldre i Bollmoradalens för-
samlingscentrum. För det tredje 
avsätter Tyresö församling nume-
ra årligen 1 procent av kyrkoavgif-
ten till internationell solidaritet. 
Att bidra till humanitära insatser 
utanför våra egna gränser tillhör 
inte kyrkans grundläggande upp-
gifter och kan såklart ifrågasättas 
av ideologiska eller ekonomiska 
skäl. Men vi Socialdemokrater 
anser att detta har varit både vik-
tigt och möjligt.

Träffpunkten – en hjärtefråga
Nu hoppas Iréne att få fortsätta 
leda arbetet framåt inom Tyresö 
församling. Vilka är Socialde-
mokraternas hjärtefrågor under 
kommande år?

– Både Träffpunkten för äldre 
och den avgiftsfria öppna försko-
lan är mycket uppskattade mötes-
platser för olika åldrar. Det är oer-
hört viktigt att värna dessa verk-
samheter, påpekar Iréne. Kyrkan 
har också blivit en samlingspunkt 
för olika kulturaktiviteter såsom 
utställningar och föreläsningar. 
Under de kommande åren vill 

vi komplettera den fina konsert- 
och musikverksamheten med ett 
utbud som riktar sig till en yngre 
publik.
Av de totalt 35 platserna i kyrko-
fullmäktige fick Socialdemokra-
terna 17 i valet 2017. Sverigedemo-
kraterna, Borgerligt alternativ och 
Frimodig kyrka fick tillsammans 
11 platser, men endast tre politiker 
har funnits på plats under de fyra 
åren sedan valet.

– Åtta stolar har stått tomma 

under kyrkofullmäktiges möten. 
Det är inte bra för demokratin, 
menar Iréne. Deras väljare har 
röstat på någon som sedan inte 
har drivit deras frågor.

Öppen demokratisk folkkyrka
Socialdemokraterna eftersträvar 
en öppen demokratisk folkkyrka. 
Vad menas egentligen med det?

– Till kyrkans uppdrag hör 
gudstjänster och diakoni. En 
öppen demokratisk folkkyrka 

erbjuder så mycket mer. Tyresö 
församlings lokaler är tillgängliga 
för alla Tyresöbor. Här kan för-
eningar ha sina medlemsmöten, 
missbruksgrupper sin kamrat-
stödjande verksamhet och ung-
domar en samlingsplats. Svenska 
kyrkan ska vara en kyrka som föl-
jer oss alla genom livet och som är 
öppen för var och en av oss – vid 
livets högtider men också i varda-
gen. En kyrka närhelst vi behöver 
den och där det lyser i fönstren.

Irene Pierazzi, Krusboda, Socialdemokraternas första namn på listan till kyrkofullmäktige.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Valfakta
Förtidsröstning: Det är möjligt att för-
tidsrösta från 6 september (se var och 
när på nästa sida).

Röstlokaler på valdagen: Bollmora-
dalens kyrka, Trollbäckens kyrka och 
Tyresö kyrka.

Rösträtt från 16 år.

Söndagen den 19 september 2021 är 
det val i Svenska kyrkan. Alla medlem-
mar folkbokförda i Sverige som är 16 år 
och äldre kan rösta om hur de vill att 
Svenska kyrkan ska styras. Wanja Lundby-Wedin fick frågan varför hon 

valde att engagera sig i kyrkan.
– Jag är en trogen kyrkobesökare och när 
jag fick frågan om att kandidera inför valet 
2013 var det naturligt att tacka ja. Vi social-
demokrater vill se en öppen och solidarisk 
folkkyrka som välkomnar alla, som står upp 
för de mest utsatta, som alltid står upp för 
människovärdet, som tydligt tar ställning 
mot rasism, främlingsfientlighet och dis-
kriminering, som förmedlar tro och hopp. 
Därför är det självklart för oss att kyrkan 

ska engagera sig i för samhället viktiga frå-
gor. Det kan handla om en human flykting-
politik eller om ett tydligt engagemang för 
internationell solidaritet.

Till den som inte har en så stark koppling till 
kyrkan, varför ska hen gå och rösta?
– Kyrkan fyller en viktig funktion i sam-
hället genom att bidra till ett samhälle 
som håller ihop, där människovärdet står i 
centrum. Kyrkan står också för trygghet i 
livets alla skeden. I kyrkans barn- och ung-

domsverksamhet välkomnas alla barn och 
vi socialdemokrater vill att all den verk-
samheten ska vara avgiftsfri. Inget barn ska 
lämnas utanför beroende på föräldrarnas 
ekonomi.

Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Som 
tidigare LO-ordförande, hur ser du att Svenska 
kyrkan kan stärkas i sin roll som arbetsgivare?
– Vi har i vårt valprogram en punkt om att 
kyrkan ska vara ett föredöme som arbets-
givare. Det handlar bland annat om att ge 
alla anställda möjlighet till kompetensut-
veckling och delaktighet i arbetet, att ha ett 
aktivt arbetsmiljöarbete och ett jämställt 
ledarskap. Vi kommer också kräva kollek-
tivavtal vid alla upphandlingar av tjänster, 
till exempel städ och olika former av repa-
rationer eller ombyggnationer. Ett viktigt 

MÖT VÅRA KANDIDATER
Här intill hittar du några av våra kandidater från Tyresö.
Socialdemokraterna i Tyresö står för ett samhälle grundat på 
demokratins ideal och det självklara i alla människors lika värde. 
Precis som socialdemokratin grundar hela sin tanke på människo-
värdet så är det även en av Svenska kyrkans mest centrala budskap.  
Även om vi redan drar åt samma håll så vill vi att Svenska kyrkans 
arbete i högre utsträckning ska utgå från frihet, jämlikhet och 
solidaritet . Svenska kyrkan ska vara öppen och inbjudande,  
en plats där alla är välkomna.

Wanja Lundby-Wedin:

”Kyrkan bidrar till ett  
samhälle som håller ihop”

Anna Winblad: 

Kyrkan i  
framtiden
En av de yngre kandidater-
na är Anna Winblad. Soci-
onomen som varit engage-
rad i kyrkan ända sedan hon 
var konfirmand. Vi har frå-
gat Anna Winblad varför 
det är viktigt att ställa upp 
i kyrkofullmäktige.

– När jag fick frågan var 
det nästintill en självklarhet att ställa upp. Jag har varit aktiv 
i församlingen inom öppna förskolan, vaktmästeriet och 
kansliet. Jag har även varit ungdomsledare på heltid. Jag 
ställer upp i valet i år för att jag vill vara delaktig i arbetet 
för församlingen som ligger mig så varmt om hjärtat. Jag har 
på nära håll fått uppleva vilken fantastisk kyrka vi har här i 
Tyresö och om jag får förtroendet att representera våra för-
samlingsbor i kyrkofullmäktige vill jag vara med och värna 
och utveckla församlingens arbete.

På frågan om vilka kyrkans utmaningar är för framtiden 
och hur vi bäst bemöter dem svarar Anna Winblad att kyr-
kan behöver bli bättre på att nå ut mer till kyrkans medlem-
mar och särskilt potentiella medlemmar. Svenska kyrkan 
ska bli bättre på att sprida kunskapen om vilken roll den har 
i samhället och vad den har att erbjuda.

– Jag vågar påstå att det finns många människor som 
har en längtan och ett behov av precis det som kyrkan kan 
erbjuda. Ett exempel är det sociala stöd som på olika sätt 
finns i vår kyrka som kan möta unga personers psykiska 
ohälsa och längtan efter tillhörighet och sammanhang.

Anna Winblad berättar också sina tankar om hur vi hål-
ler kyrkan relevant för en yngre generation.

– Kyrkan ska präglas av nutiden. Kyrkan ska möta 
människor där de är och som de är, vilket gällande den 
yngre generationen givetvis handlar om bland annat sociala 
medier. Jag vill också att våra unga ska få ta del av och få 
upp ögonen för det fina ungdomsarbete som församlingen 
bedriver i form av ungdomskvällar och pilgrimsvandringar, 
för att bara nämna några exempel.

Wanja Lundby-Wedin är 1:a vice ordförande i kyrkostyrelsen och är en 
toppkandidat även detta val. Med erfarenhet som en av kyrkans högsta 
representanter och bakgrund som LO-ordförande har Wanja Lundby-
Wedin bred kunskap om både kyrkan och organisatoriskt ledarskap.  
Wanja Lundby-Wedin har också rötter i Tyresö på pappans sida.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Valfakta
Behöver du hjälp med valsedlar, röst-
kort, ombudsröstning? Ring Socialde-
mokraterna på telefon 08-712 80 30.

På ditt röstkort står i vilken vallokal du 
kan rösta på valdagen den 19 septem-
ber och öppettiderna.

Du kan förtidsrösta under tiden 6–18 
september i hela landet på pastors- 
och församlingsexpeditioner. I Tyresö 
församling kan du förtidsrösta på 
församlingsexpeditionen i Bollmora-
dalens kyrka, vardagar klockan 9–13 
och 16–20 samt lördagar 9–12. Du kan 
även brevrösta, kuvert för brevröstning 
finns på samma ställe.

område är också de som arbetar med skogs-
vård för kyrkans räkning, här finns anled-
ning att vara extra uppmärksam.

Kyrkovalet 2017 var ett rekordval med mycket 
stort engagemang från de flesta håll, hur väck-
er vi det engagemanget till kyrkovalet 2021?

– Jag ser kyrkans roll som sammanhållande 
kraft som allt viktigare. En fråga som är 
aktuell i den politiska debatten är hur vi 
ska nå en bättre integration. Här kan kyr-
kan genom sitt samarbete med andra reli-
gioner spela en viktig roll. En annan fråga 
som oroar många är hur högerpopulismen 
och rasismen får fäste. Även här är kyrkan 
en motkraft i sin kamp för människovär-
det. Men det finns krafter som inte vill att 
kyrkan ska ha en röst i dessa frågor, därför 
måste alla som vill se en öppen och solida-
risk kyrka rösta.

Med så kort tid till valet, vad skulle du vilja 
framföra till läsaren?
– Jag hoppas att de som står upp för de soci-
aldemokratiska värderingarna om rättvisa, 
jämlikhet och människors lika värde också 
lägger sin röst på oss i kyrkovalet. Vi ska 
gå till val på vad vi vill, inte genom att hota 
med Sverigedemokraterna, men faktum är 
att de är ett reellt hot mot en öppen och 
solidarisk folkkyrka. De vill inte att kyrkan 
ska ha en röst ut i samhället, de röstar kon-
sekvent för minskat stöd till de mest utsatta 
i världen och de vill helt avbryta samarbetet 
med andra religioner.

”Jag vill vara med och bidra till en öppen, jämställd 
folkkyrka  som värnar om allas lika värde och rätt  
och där alla tyresöbor kan känna sig välkomna.”

Anita Mattsson: 

Kyrkan i  
kommunen
Utöver att vara kandi-
dat i kyrkovalet är Anita 
Mattsson även kommun-
styrelsens ordförande här i 
Tyresö.

Varför ställer du upp även i 
kyrkovalet?
– Jag vill vara med och bidra 
till en öppen, jämställd folkkyrka som värnar om allas lika 
värde och rätt och där alla tyresöbor kan känna sig väl-
komna.

Så vad tycker du att kyrkans roll i Tyresö ska vara?
– Kyrkan är naturligtvis en plats för tro, men också en plats 
där många söker gemenskap, finner ro eller firar högtider. 
Kyrkan är också en viktig samhällsaktör och det vill jag ska 
fortsätta. Tyresö församlings samarbete med kommunen 
har bland annat resulterat i den första träffpunkten för äldre 
som drivs av kommunen i församlingens lokaler. Under 
flyktingkrisen och nu under Corona-pandemin tog kyrkan 
en viktig roll i samverkan med kommunen och visar gång 
på gång hur man konstruktivt tar sitt ansvar som samlande 
kraft i samhället.

Bo Furugard: 

Kyrkan för  
de äldre
Bo Furugard är pensionär 
och ordförande för PRO 
Tyresö. Det som lockar Bo 
Furugard att ställa upp i 
kyrkovalet är enligt honom 
ett stort intresse för kyrkans 
plats i samhället.

– Kyrkan är en mycket 
intressant del av samhället 
med mycket kultur och social verksamhet.

Som ordförande för pensionärernas riksorganisation i 
Tyresö så har Bo god insyn i de äldres behov, förutsättningar 
och viljor.

Kyrkoverksamheten är i mångt och mycket en plats med 
övervägande äldre deltagare och det är därför alltjämt vik-
tigt att verksamheten fungerar och fortsatt tilltalar de äldre. 
Så hur gör vi kyrkans verksamhet bättre för de äldre? Bo 
sammanfattar det med tre punkter.

– Aktiviteter, kultur och jämställdhet.
Bo Furugard vill särskilt trycka på att det är mycket vik-

tigt att samhället har delaktighet och insyn i kyrkans verk-
samhet för att kunna ge rätt stöd till verksamheten och till 
fortsatt förbättrad kyrka för både yngre och äldre. Så visa 
din delaktighet, gå och rösta!

Birgitta Vaigur: 

Kyrkan för  
de yngre
Birgitta Vaigur är idag pen-
sionär, men är engagerad 
inom Rädda Barnen och 
kyrkopolitiken där hon idag 
har förtroendeuppdrag. Vad 
som fick Birgitta Vaigur att 
kandidera till det här valet 
är att fortsätta utveckla kyr-
kan som hon redan är aktiv 
inom.

– Jag ställer upp i kyrkovalet för att jag tycker att det är 
viktigt att bevara och utveckla kyrkan som folkkyrka men 
även som traditionsbärare. Birgitta Vaigur berättar att hon 
tycker att det är viktigt att få fler att engagera sig i det som 
kyrkan idag erbjuder.

– Det är bra att kyrkan fortsätter att bjuda in till olika eve-
nemang som riktar sig över generationsgränserna när pan-
demin är över. Barn, yngre såväl som äldre ska få möjlighet 
att mötas på olika sätt och i olika sammanhang inom kyrkan.

Birgitta Vaigur understryker också vikten av att den 
avgiftsfria konfirmationsundervisningen fortsätter att vara 
just avgiftsfri, så att fler unga väljer, och har möjlighet, att 
konfirmera sig. Vi vill ha en folkkyrka där alla är represen-
terade, även våra yngre.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Tyresö församling – en del av Stockholms stift

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö är 
inrymt i Tyresö kyrka och församlingshem. 
Pilgrimscentrum är ett exempel på samver-
kan mellan stift och församling. Pilgrims-
centrum är också ett exempel på engagera-
de medarbetare och förtroendevalda, lokalt 
och regionalt, som är öppna för nytänkande.

Samverkan mellan Tyresö församling, 
Nordiska museet och Tyresö kommun
Våren 2010 öppnade Pilgrimscentrum i 
Tyresö portarna i det nya församlings-
hemmet vid Tyresö kyrka. Samtidigt, i den 

vackra intilliggande slottsparken, invigdes 
Vandring med Frälsarkransen – ett sam-
arbete mellan Nordiska museet, kommu-
nen och församlingen. Natur, kultur och 
andlighet förenades. Frälsarkransen är ett 
armband med pärlor som symboliserar 
olika aspekter av den kristna tron. I parken 
finns 10 pelare som högst upp har en pärla 
ur Frälsarkransen. Vid varje pärla kan man 

läsa på tre olika plaketter om natur, kultur 
och andlighet. Dessa tre teman är grunden 
för varje pilgrim och är en del av de möten 
och upplevelse en pilgrim kan få längs 
vägen.

Tyresö församling
Tyresö församling har cirka 50 anställa. 
Det är Kyrkorådets/styrelsens ansvar 
att se till att dessa har en bra arbets-
plats och att alla regler som finn på 
arbetsmarknaden följs.

Församlingen äger tillgångar i form 
av byggnader och mark, inventarier, 
verktyg och installationer till ett värde 
av strax under 150 miljoner kronor. Då 
ska man ha i minnet att Tyresö kyrka inte 
går att värderas.

Församlingsverksamheten behöver 
drygt 50 miljoner i intäkter varje år för 
en oförändrad församlingsverksamhet. 
Därutöver kommer enskilda förskolan 
och begravningsverksamheten. Intäk-
terna och kostnaderna går jämt upp.

Församlingen har totalt 7 fastigheter 
som ska förvaltas.

	■ Trollbäckens församlingsgård
	■ Bollmoradalens församlingscentrum
	■ Östra Tyresö församlingshem
	■ Bollmora kapell
	■ Ekonomibyggnader i Bollmora och 

Östra Tyresö
	■ sist men inte minst Tyresö kyrka.

Tyresö församling är en av de 61 församlingar som bildar Stockholms stift. 
Stiftet har till uppgift att inspirera och inspektera församlingarnas verksamhet. 
Ett sätt att inspirera är bland annat att ge strukturbidrag till nyskapande verk-
samhet i församlingarna. Till exempel har Tyresö församling fått bidrag för sin 
pilgrimsverksamhet.

ETT HELHETSGREPP FÖR EN ÖPPEN, VÄLKOMNANDE, MILJÖ-
MEDVETEN KYRKA DÄR ALLA SKA KUNNA KÄNNA SIG HEMMA

Så vad vill vi?
En nära och öppen folkkyrka
att kyrkan ska vara välkomnande och väl-

komna till delaktighet inom ramen för 
församlingarnas grundläggande upp-
gifter, att fira gudstjänst, bedriva under-
visning, utöva diakoni och misson.

att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre 
på, att möta människor där de finns.

att religionsdialogen mellan trossamfund 
ska främjas.

Svenska kyrkan ska vara ett föredöme 
som arbetsgivare
att Svenska kyrkan ska stärka sin kompe-

tens som arbetsgivare.
att det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

utvecklas.
att få fler kvinnor på ledande befattningar.

In med feminism, ut med diskriminering
att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, 

etnicitet, kön eller hudfärg ska behand-
las lika i Svenska kyrkans verksamhet.

att kyrkan alltid står upp mot rasism, religi-
onsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete för 
att säkerställa att ingen diskriminering 
ska kunna förekomma i verksamheten.

Ett tillgängligt kulturliv
att den ideella kultur- och musikverksamhe-

ten stimuleras och att kulturarvet värnas.
att Svenska kyrkans barn- och ungdoms-

verksamhet är avgiftsfri och görs till-
gänglig för alla.

att Svenska kyrkan ger ungdomar möjlighet 
till sommarjobb och praktik.

Slå vakt om miljön och klimatet
att Svenska kyrkan fortsätter att satsa bety-

dande resurser på det nationella arbe-
tet med en klimatsmart kyrka och att alla 
nivåer deltar i omställningen.

att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskus-
sionen beträffande Agenda 2030 och 
gör sitt yttersta för att realisera målen i 
sin verksamhet.

att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas 
med hänsyn taget till klimat och miljö.

En socialt hållbar kyrka i hela världen
att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks 

genom att samarbetet med offentlig 
sektor och frivilligorganisationer ökas i 
syfte att hjälpa och stötta alla människor 
i utsatta lägen.

att det diakonala arbetet stärks för att bryta 
människors ensamhet och isolering.

att kyrkans internationella arbete värnas 
och utvecklas.

Varför rösta?
Det finns många skäl till att alla borde 
rösta i kyrkovalet oavsett engage-
mangsnivå. Till exempel för:
att man får. Demokratin fungerar bara om 

den används.
att man vill. Svenska kyrkan påverkar 

många. Dig och mig och över 5 miljoner 
andra medlemmar.

att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i 
människors liv vid kriser, i närsamhället 
och i världen.

att vara delaktig och påverka. Ta ansvar.
att varje röst väger tungt i kyrkovalet.
att Svenska kyrkan är beroende av männis-

kors engagemang.
att det handlar om hur min kyrkoavgift 

används.

Vem får?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som 
senast på valdagen den 19 september 2021 
fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet 
att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska 
styras.

Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Vi har sedan mycket lång tid tillbaka bedrivit ett engagerat 
arbete för att se till att Svenska kyrkan fortsatt ska utvecklas och bli bättre. Vi vill att Svenska kyrkan 
blir än mer jämlik, än mer tillgänglig och än mer medveten i sitt arbete för en bättre värld. Bakom våra 
många kandidater står en enad organisation som brinner för en bättre kyrka i en bättre värld.

Valfakta
Kryssa tre kandidater
I kyrkovalet kan man personrösta på 
tre kandidater. Kyrkovalet är ett listval 
med personvalsinslag, precis som de 
allmänna valen.

Personrösta gör du som väljare 
genom att på valsedeln markera (krys-
sa) den eller de, maximalt tre personer, 
som du helst ville se valda.

Obs!
Rösträtt 

från 16 år.

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



Linda Ståhl är en högt lovordad 
bokdebutant som i våras släpp-
te boken Syndaren ska vakna 
och som nu blivit nominerad till 
Crime Time Award som bästa 
nykomling. Bokens huvudperson 
är polisen Reub Thelander som är 
en icke binär person.

– Alltså boken handlar inte om 
en icke binär person, utan om 
en massa andra saker, men den 
råkar ha en huvudperson som är 
icke binär och det är klart att en 
del människor studsar på det. Min 
ambition har hela tiden varit att 
göra deckargenren lite mer inklu-
derande, berättar Linda när jag 
träffar henne i Bollmora centrum 
en strålande augustimorgon.

– Jag upplever att det fortfaran-
de är de här halvsuputerna, som 
spelar opera på hög volym och 

dricker whisky som dominerar 
som kriminalkommissarier. Jag 
tänker att det kanske vi har tröttnat 
på och kan bli bättre på att släppa 
in andra typer i genrelitteraturen.

Varken man eller kvinna
Boken utspelar sig i Höllviken i 
Skåne. En liten ort med endast 
15 000 invånare där Linda är upp-
växt och känner miljöerna.

– Jag började skriva boken utan 
att veta om min huvudperson 
skulle vara en manlig eller kvinn-
lig polis. När jag skrivit 50–60 
sidor så började jag fundera på 
vad som skulle hända om jag lät 
huvudpersonen vara en man, och 
ja det skulle jag behöva göra. Vad 
händer om jag bestämmer mig för 
att han varken är man eller kvin-
na? Varför hänger vi upp oss på 

manligt och kvinnligt? Där någon-
stans bestämde jag mig för att min 
figur ska heta Reub och hen ska 
vara varken man eller kvinna.

Själva intrigen
Berätta lite för våra läsare om 
själva intrigen, utan att avslöja 
för mycket.

– Hemmafrun Yvonne försvin-
ner spårlöst från sitt hem en dag. 
Reub Thelander och Estrid Berg 
börjar nysta i försvinnandet, och 
ganska snart uppdagas det att hon 
kidnappats. Sakta men säkert så 
börjar de inse att Yvonne inte levt 
det där stillsamma hemmafrulivet 
som alla runt omkring henne trott.

Uppföljare på gång
Fram till den 19 september kan 
man rösta på Linda Ståhl på Bok-
mässans hemsida och medan det 
pågår så har fru Ståhl redan skick-
at in ett råmanus på uppföljaren. 
Vill man höra hela intervjun så 
finns den på Tyresöradion.se.
Niklas Wennergren

KULTUR/NÖJE

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började 
byggas i början av 1960-talet 
Då hade kommunen bara cirka 
6 000 invånare. De flesta bodde 
i villorna i Trollbäcken. Tio år 
senare var invånarantalet över 
27 000 och staden i skogen, 
som Bollmora kallades, hade 
vuxit fram med sina många 
bostadsområden. Med denna 
artikelserie presenteras ett 
antal av dessa.

Bollmoraberg
Stockholms allmännyttiga 
bostadsbolag Svenska Bostä-
ders första projekt i Tyresö 
blev Bollmoraberg. Det var 
lagen Lex Bollmora som gav 
stockholmsföretaget möjlighet 
att bygga i Tyresö. Bygget star-
tade 1964 och hyresgästerna 
flyttade in under åren 1965 och 
1966. Området är byggt som en 
oval med elva hus som omslu-
ter fyra innanför. Husen har 
ett entréplan och ytterligare 
tre våningar. I några fall finns 
också ett suterrängplan. Under 
00-talet sålde Svenska Bostä-
der området till Akelius och en 
ombildning till bostadsrätter 
skedde den 14 oktober 2009. 
Sedan dess ägs området av brf 
Solhöjden.

Inflyttningsår 1964–1965
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 490
Antal hus 15
Antal våningsplan 4

Linda Ståhl:

Nytt stjärnskott 
på deckarhimlen

Varför hänger vi upp oss på manligt och kvinnligt? Där någonstans 
bestämde jag mig för att min figur ska heta Reub och hen ska vara varken 
man eller kvinna. FOTO: LINDA STÅHL

LITTERATUR Vet inte om det är miljön som gör det men Trollbäcken 
tycks vara en bra grogrund om man ska göra sig ett namn inom den 
svenska deckargenren. Den minnesgoda läsaren har tidigare kunnat 
läsa om Anna Bågstam och hennes utredare Harriet i TN, och nu dyker 
ännu ett intressant namn upp.
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Efter stoppet för Apelvägen

– Moderaterna röstade mot sitt egna förslag, säger Anita Mattsson (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Den ursprungliga orgeln tillverkades 1842. FOTO: URSULA RUNDIN

Tyresö kyrkas orgel renoverad och digitaliserad

Tyresö Nyheter träffar organist 
Magnus Sköld i Tyresö kyrka. Han 
berättar om orgeln som stått på 
kyrkans läktare sedan 1840-talet 
och hur den nu har renoverats 
och kompletterats med ett fjärr-
spelbord med egna stämmor.

Har byggts om tidigare
Orgeln som står på läktaren i 
Tyresö kyrka är tillverkad 1842 
av orgelbyggaren Per Zacharias 
Strand i Stockholm. Före den 
senaste renoveringen och utbygg-
naden som nyligen avslutats i 

Tyresö kyrka, har orgeln även 
byggts om 1932 och 1967 enligt de 
epokernas ideal, vilka har påver-
kat ljudbilden.

– 1960-talets ideal var att orgel-
ljudet skulle vara oromantiskt 
och sakligt, till skillnad från Per 
Zacharias Strands romantiska 
pipmaterial, säger Magnus.

Fjärrspelbord bästa lösningen
För några år sedan uppstod beho-
vet att renovera orgeln och Mag-
nus fick möjlighet att tänka till 
hur de skulle uppnå detta på bästa 

sätt. Man kom fram till att ett 
fjärrspelbord som har egna stäm-
mor och står nere i koret skulle 
bli den bästa lösningen. På så sätt 
slipper organisten sitta på läkta-
ren långt ifrån prästen med allt 
vad det medför av svårigheter att 
kommunicera. Nu kan organisten 
sitta vid den lilla orgeln och spela 
där. Tangenterna på läktarorgeln 
rör sig samtidigt, via elektromag-
neter. Vid renoveringen har även 
arton högtalare tillkommit: fyra i 
koret och fjorton på läktaren där 
orgeln står. Fyra år har projektet 
pågått och på grund av pandemin 
skedde invigningen via en kon-
sertfilm som går att se på Tyresö 
församlings hemsida.
Ursula Rundin

Magnus Sköld är mycket nöjd med renoveringen av orgeln i Tyresö kyrka. FOTO: URSULA RUNDIN

KYRKA Orgeln i Tyresö kyrka behövde renoveras och byggas ut – den 
bestod fram till nyligen bara av nitton stämmor och är byggd 1842. 
Lyckliga omständigheter ledde till att ett digitalt fjärrspelbord kunde 
köpas in och nu hörs omkring hundra stämmor.

Det förvånade många när kom-
munfullmäktige fattade beslutet 
i juni. Hela detaljplanen avslogs 
efter att Moderaterna, Sverigede-
mokraterna och Kristdemokra-
terna tvärvände och röstade emot 
de seniorbostäder som de hela 
tiden hävdat sig vara för. Inför 
risken att deras förslag att bara 
bygga seniorbostäder inte skulle 
gå igenom valde de att hellre yrka 
avslag på allt. Motståndet mot att 
bygga hyresrätter var helt enkelt 
starkare än viljan att bygga seni-
orbostäderna.

”Höghusbebyggelse”
De tre partierna till höger har tidi-
gare sålt ut hyresrätter och valde 
nu att stoppa byggandet av nya. 
Sverigedemokraternas Per Carl-
berg hävdade i sin reservation att 
”det är olämpligt i nuläget att ha 
en så stor exploateringsgrad gäl-
lande antalet hyresrätter i strand-
området”. Kristdemokraternas 
Ulf Perbo fyllde i med att ”Tyresö 
kommun profilerar sig i denna i 

allt för stor utsträckning som en 
förortskommun präglad av hög-
husbebyggelse”.

Socialdemokraterna genom 
Martin Nilsson opponerade dels 
genom att hävda att bibliotek, äld-
reboende och fritidsgård var vik-
tiga delar för att utveckla området 
och dels genom att blandade upp-
låtelseformer i ett bostadsområde 
bidrar till minskad segregation.

Får stora konsekvenser
De hävdade också att avslaget 
kommer få stora konsekvenser. 
Först och främst genom en för-
värrad bostadsbrist. Men också 
för kommunens ekonomi där 
kommunen förväntas tappa 85 
miljoner kronor i markintäkter.

Även Centerpartiet som rös-
tade för detaljplanen är oroade. 
I en reservation skriver Ulrica 
Riis-Pedersen att ”Vård- och 
omsorgsplatser och bostäder 
kommer fortfarande att behövas, 
likaså träffpunkter för alla åldrar. 
Att vara pålitliga, ansvarstagande 

och hållbara i samarbeten med 
olika byggaktörer bygger kom-
munens renommé. Det som nu 
pågått under flera år gynnar inte 
kommunen”.

Behöver ta nya tag
Efter avslaget kommer nu kom-
munen behöva ta nya tag från 
början.

– När detaljplanen fallit måste 
vi börja om från början. Det är en 
process som kommer ta flera år 
och det beklagar jag men det är 
ett direkt resultat av fullmäktiges 
beslut, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S) till 
Tyresö Nyheter.

Inte idealt
En del som kan bli aktuell att flyt-
ta är seniorbostäderna.

– Vi kommer försöka skynda 
på seniorbostäderna och då är 
det möjligt att de går att bygga 
snabbare på annan plats givet att 
planen måste tas om.

– Det är inte idealt, vi vet att det 
finns många tyresöbor som hade 
velat bo i Tyresö strand och kan 
bara beklaga att inte tillräckligt 
många röstade för det alternativet 
i fullmäktige.

ooo

BOSTAD Ny plats för seniorbostäder och en ny detaljplaneprocess för 
Apelvägen som kan bli klar flera år in i nästa mandatperiod. Det blir 
sannolikt resultatet av att Kommunfullmäktiges majoritet i juni rösta-
de ner det förslaget som fanns om 170 hyresrätter, 55 seniorbostäder 
samt offentliga lokaler för äldreboende, bibliotek och fritidsgård.
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Eva-Karin Schönbeck, Ulla Eklund Gribbe och Ulla Hoffmann.

Du kan förtidsrösta  

fr o m den 6 september  

i Bollmoradalens kyrka.

Kyrkoval den 19 september

RÖSTA RÖTT om du vill att de  
kristna värderingarna ska fortsätta  
att gälla i Svenska kyrkan:

 att bry sig om sin nästa

 att se sig själv i andra

 att välkomna alla in i gemenskapen

Vi som representerar ViSK,  
Vänstern i Svenska Kyrkan,  
i Tyresö tror på en öppen  
kyrka, där mottot är: 

”Se medmänniskan i de andra!

Kemikaliefria  
förskolor
MILJÖ Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet gör nu en 
stor satsning för att minska barns exploatering för farliga kemikalier. 
Barn- och utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan för hur de 
kommunala förskolorna och skolorna ska jobba med frågan. Fokus 
ligger på att fasa ut ämnen med särskilt skadliga egenskaper, som 
hormonstörande samt allergi och cancerframkallande ämnen.

Handlingsplanen har arbetats 
fram utifrån Naturskyddsfören-
ingens projekt Giftfri förskola 
och ligger i linje med hållbarhets-
målen i Agenda 2030.

I handlingsplanen finns åtgär-
der som ska hjälpa Tyresö kom-
muns förskolor och skolor att bli 
kemikaliesmarta. Det handlar till 
exempel om att införa nya rutiner 
vad gäller handtvätt, dammsug-
ning och vädring eller utrensning 
av , läromedel, leksaker och för-
brukningsinventarier som inne-
håller giftiga kemikalier. Mer 
långsiktiga åtgärder är att byta 
ut gamla möbler och PVC-golv 
och titta på upphandlingsavtal, 
ombyggnationer och renovering 
av lokaler.

– Vårt mål är tydligt, Tyresös 
barn ska vistas i giftfria försko-
lor och skolor och inte påverkas 
negativt av sin miljö och genom 
denna handlingsplan, säkerstäl-
ler vi det arbetet och verksam-
heterna ges bra stöd i arbete för 

att nå målet om kemikaliefria 
miljöer. Den här handlingspla-
nen, tillsammans med kommu-
nens måltidspolicy är viktiga 
steg i omställningen mot ett mer 
hållbart samhälle, säger Jannice 
Rockstroh (S), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden. 

Åtgärderna i handlingsplanen 
berör alla kommunala förskolor 
och skolor i Tyresö men privata 
förskolor och skolor rekommen-
deras även ta del av den. På så 
sätt kan fler barn i Tyresö ta del 
av goda förskolemiljöer.

ooo

Jannice Rockstroh (S). FOTO: TN

RÖSTA FÖR ALLAS RÖSTA FÖR ALLAS 
LIKA VÄRDE OCH RÄTTLIKA VÄRDE OCH RÄTT

Rösta i kyrkovalet  
den 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan

• ska vara jämställd och aktivt motverka diskriminering.

• även fortsatt ska vara en plats för alla att vigas – oavsett  
sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.

• ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa  
krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.

• tar sitt ansvar för klimatet och  
aktivt bidrar till omställningen.

Vi vill att Svenska kyrkan  
i Tyresö församling

• ska utveckla musik- och  
kulturverksamheten.

• ska värna träffpunkten för äldre.

• ska värna den avgiftsfria barn-  
och ungdomsverksamheten.
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Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

SPORT/FRITID

Prunkande odlingar i Granängsringen. Har du som jag gått förbi 
odlingslådorna i Granängsringen och undrat hur de kom dit, vem 
som odlar och tankarna bakom projektet?

Jag ville veta mer och kontaktade Tyresö Bostäder, TYBO, som 
enligt uppgift var ansvariga för lådornas tillkomst.

Jag fick veta att TYBO under förra året tillsammans med 
Tyresö kommun genomförde en 
enkät till de boende i Granängs-
ringen, om hur de vill ha det i sitt 
närområde.

Odling var ett av de vinnande 
alternativen och under våren 

och sommaren har TYBO gjort i ordning prydligt uppställda 
odlingslådor. TYBO ansvarar för lådor, jord och vatten, resten 
ansvarar den som odlar för.

Odlingsprojektet har blivit en succé, det kan den som passerar 
lådorna konstatera – ur lådorna sträcker sig både blommor och 
kryddor i full prakt. Det är inte bara vackert, utan projektet har 
också bidragit till förbättrad gemenskap genom delad odlings-
glädje. Odlingslådorna finns i två olika storlekar och passar för 
såväl blommor som bär och grönsaker.
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Praktfull 
odlingsglädje 

Ursula Rundin, utbildad journalist och tyresöbo 
sedan 20 år. Ursulas stora intresse för män-
niskor och det mänskliga mötet, kombinerat 
med hennes nyfikenhet, gör att hon gärna 
berättar om det vardagliga livet i Tyresö.

”Projektet har också 
bidragit till förbättrad 
gemenskap.”

Bron över Nyforsviken 
börjar  byggas i september

Stadsparksdammen 
är invigd

Visionsbild för bron, sett från Alby. ILLUSTRATION: GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

Stadsparksdammen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

PEAB är entreprenören som av 
uppdrag från Tyresö kommun 
kommer att utföra arbetet. Byg-
gandet kommer ske i känslig 
natur, men för att undvika skador 
på vardera sidor kommer entre-
prenören att bygga bron från vatt-
net, med hjälp av en pråm. Gim-

merstabadet kommer att vara 
sjösättningsplats för pråmen och 
för lastning av material, vilket 
innebär att transporter av mate-
rial görs genom Gimmersta.

Tack vare att arbetet utförs på 
vattnet kommer bygget inte bli 
väldigt märkbart för besökare av 

Alby respektive Tyresta, förutom 
om man via skogen närmar sig 
platsen från bron.

Bron kommer att vara av 
modellen hängbro, av typen stres-
sed-ribbon, vilket innebär att den 
har betongelement som fästs i 
klippan med bergankare.

Träspänger ska leda fram till 
bron på båda sidorna, och kom-
mer främst att vara anpassade för 
fotgängare.

ooo

Sedan dammfåran byggdes har 
många invånare saknat vatten och 
växtlighet. Nu har Tyresö kommun 
anlagt en damm som fylls på av en 
porlande ränna ner i dammen och 
bildar en vattenspegel. Vattnet 
som används i dammen återan-
vänds och cirkulerar runt och fylls 
endast på om nivån sjunker.

Tillskottet av vatten och växt-
lighet har lockat dit både fågelliv 
och många insekter som trivs i 
grönskan och närheten till vatten.

ooo

BRO I slutet av 2019 utsågs en vinnare i vem som ska bygga en bro 
över Nyforsviken, mellan Alby och Tyresta naturreservat. Nu har snart 
två år gått och i början av september kommer bygget att inledas med 
målet att bron ska stå klar till våren 2022.

Stadsparksdammen ur olika vinklar. FOTO: TYRESÖ BOSTÄDER

Förutom i Granängsringen finns det även odlingslådor i Tyresö 
Bostäders bostadsområden kring Alléplan och Bergaliden. 
 FOTO: TYRESÖ BOSTÄDER

PARK Stadsparken som vetter längs Wättingestråket, närmast centr-
um, har nu fått ett välkommet tillskott. ”Dammfåran” som finns där 
är planerad att fungera som översvämningsyta, och ska kunna fyllas 
med vatten vid stora skyfall.
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FOTBOLL Mycket stod på spel 
i matchen mellan Enhörna IF 
och Hanvikens SK på lördagen. 
Endast en poäng skiljde mellan 
lagen i Division 3 Södras bot-
tenträsk. Enhörna har haft en 
skral höst och endast skrapat 
ihop tre poäng sedan serien 
återstartade men Hanviken har 
”blandat och gett” som man 
brukar uttrycka det. Rejält med 
smisk borta och knapp seger 
på hemmaplan, har varit lagets 
melodi.

Den första halvleken var jämn 
men hemmalaget kändes ändå 
lite vassare framåt. Den offensiva 
linjen som HSK ställer upp med 
är imponerande. Amadou Junior 
Tandia ger med sin längd intres-
santa uppspelsalternativ och flan-
kerad av Dahla Fouad och nyför-
värvet Auomide Jibodu så har 
Viken något intressant på gång.

Hemmalaget satte högsta väx-
eln i den andra halvleken och 
fick ganska snart utdelning. En 
kvick frispark från Nico Cordero 
som rullade ner bollen till Max 
Embring. Embring spelar bollen 
behärskat efter marken till Lucas 
Brikell som placerar bollen i 
vänstra hörnet. Direkt ur instruk-
tionsboken så att säga.

Det skulle inte dröja länge för-
rän Hanviken utökade sin led-
ning. Bara två minuter senare så 
dubblade man dagens målskörd. 
Dahla Fouad spelade ut bollen 
till ytterbacken Leo Ramos som 
serverade nyförvärvet Ayomide 
Jibodu en fin passning som det 
bara var att sätta till foten på.

Nåväl, sin vana trogen så bjöd 
Viken hemmapubliken på åtmins-
tone tjugo minuter av ångest och 
oro. Vid en mycket tilltrasslad 

situation framför Fabian Matts-
son lyckades försvaret rensa bol-
len på en Enhörnaspelare och in 
i eget mål.

– Det var en tilltrasslad situa-
tion med mycket folk så det är 
sådant som händer. Otur men det 
händer, säger Lucas Brikell till TN 
efter matchen.

Det blev lite nervigt efter deras 
reducering …
– Ja det blir det alltid när man 
leder med ett mål och de trycker 
på med folk på hörnor och långa 
inkast, men jag tycker vi reder ut 
det på ett bra sätt.

Ni har haft problem på borta-
plan, men nästa omgång har ni 
jumbon Älvsjö AIK. Det kanske 
är en bortamatch som det går att 
vinna?
– Ja de ligger ju sist och det ska 
vara tre poäng och fortsätta köra 
framåt.

– Vi har spelat halva serien nu 
och har 13 poäng och det är för 
lite. Vi behöver fortsätta att rada 
upp segrar och komma uppåt i 
tabellen.

Nästa hemmamatch för HSK 
är lördagen den 18 september på 
Trollbäckens IP.
Niklas Wennergren

SPORT/FRITID

Ayomide Jibodu och Lucas Brikell 
gjorde varsitt mål för Hanviken i 
matchen mot Enhörna. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Trångt och tufft framför Enhörnas mål där HSK tog tre mycket viktiga poäng. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Mållöst derby i Söderfemman

HSK tar tre viktiga 
poäng i bottenstriden

Bollmora som är nyuppflyttade 
och huserar i tabellens nedre regi-
oner, har varit ojämna i seriens 
inledning. Man inledde med två 
raka förluster utan att producera 
ett enda mål. Därefter så har man 
besegrat tippade topplaget Tung-
elsta IF, men nästa omgång för-
lora stort mot Södrasidan FC.

Det var ett välbesökt derby, 
säkerligen bortåt 250 personer 
hade kommit för denna stora 
händelse. Tyvärr så blev det inte 
den fest som många hade hop-
pats på. Spelet var fult och fullt 
av efterslängar. Det gapades och 
skreks från bänken och man för-
sökte påverka domaren vid varje 
situation.

– Det krävs två för att dansa 
tango som man brukar säga. Dem 

valde att spela på sitt sätt och vi 
fick aldrig igång vårt spel. Vi är 
fortfarande obesegrade och kvar 
i toppen, säger José Barrisson.

Ett derby kostar en del smärta. 
Är det värt det?
– Som det var igår är det knappt 
värt det. Vi spelar på en nivå 
där det ska vara kul. Nu var det 
en massa avsiktliga sparkar på 
hälsenorna och vi fick en massa 
skador. En av våra spelare blev 
armbådad av deras målvakt så 
att han var tvungen att lämna 
arenan. Sebastian (Léon) fick de 
bära av på slutet, fortsätter José 
och man hör hur besviken han är 
över något som hade kunnat vara 
en rolig högtidsstund men istället 
blev någonting annat.

Ingen direkt propaganda för 
fotbollen om man säger så. Även 
om matchen slutade 0–0 så vann 
Bollmora varningsmatchen med 
sex gula och ett rött mot Uniteds 
två gula. Dessutom filmades det i 
var och varannan situation. Fot-
boll är en tuff sport som ibland gör 
ont, men om man behöver rulla 
fyra varv när man får en smäll och 

sedan springer helt obehindrat 
trettio sekunder senare så kanske 
man ska syssla med något annat.

Varför det blev så hetsigt har 
jag ingen aning om. Jag vet bara 
att det inte är speciellt god reklam 
för fotboll på denna nivå och 
att man inte blir så sugen på att 
komma tillbaka.
Niklas Wennergren

Ett mer välbesökt än välspelat derby. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

FOTBOLL Tyresö United har startat årets serie som tåget. Fyra raka 
segrar och tolv gjorda mål vittnar om att laget vuxit i Division 5 kos-
tymen och nu aspirerar på att vara med i striden om seriesegern. Man 
hade goda utsikter att förlänga sin vinstrad när man på lördagskväl-
len drabbade samman med Bollmora Inter.

Alice väljer 
Djurgårdens  IF
FOTBOLL Efter 
förra säsong-
ens 14 mål på 
11  matcher 
skrev superta-
langen Alice 
Bergström på 
för Älvsjö AIK 
i  E l i te t tan . 
Efter en halv 
säsong i landets näst högsta serie 
har hon redan skrivit på för Djur-
gården i Allsvenskan. Bergström 
kommer dock att spela kvar i Älv-
sjö säsongen ut. Det ska också 
noteras att hon vid 18 års ålder 
redan spelat för samtliga klubbar 
som båda hennes föräldrar repre-
senterat.

ooo

HSK-talanger väl-
jer Reymersholm
FOTBOLL Tre av Hanvikens unga 
talanger väljer att lämna klubben 
mitt under säsongen. Det är Hugo 
Anderberg, Linus Lundholm och 
Jesper Källman som kände att de 
behövde mer speltid än vad de fick 
i Hanviken. Anrika Reymers spelar 
i samma serie som HSK men ligger 
några placeringar under dem. Den 
sextonde oktober kommer Rey-
mersholm på besök till Trollbäck-
ens IP och då kan hemmapubliken 
återse de tre talangerna.

ooo

Poängtapp för 
Hanvikens  damlag
FOTBOLL Hanvikens damer tap-
pade sina första poäng i årets 
division 3 serie när man spelade 
1–1 mot bottenlaget Tullinge TP. 
Viken har inlett serien med tre 
raka segrar gjort tretton mål på 
de matcherna, men på Brantbrink 
blev det tvärstopp. Tullinge tog 
ledningen efter en kvart och höll 
den tills Nicole Tabari kvitterade 
i den 77:e minuten. HSK tappade 
nu serieledningen till Rågsveds IF.

ooo

TFF nära poäng
FOTBOLL Det blev en jämn match 
mellan Tyresö FF och Karlslund. 
Jonathan Lundberg såg till att när-
kingarna tog ledningen två gånger 
i den första halvleken. Lika många 
gånger såg Alfredo Martiatu Nord-
eman till att kvittera. Konrad Gus-
tavsson satte återigen gästerna i 
förarsätet men Tyresö svarade 
med matchens delikatess. Viktor 
Wessling passar en djupledsboll 
till Leo Malmgren Mofalk som 
klackar tillbaka varpå Wessling 
får drömträff och dunkar i bollen 
i nättaket. Trots stilpoäng på det 
målet så drog Lundberg ner gardi-
nen för hemmalaget när han åtta 
minuter före full tid fullbordade 
sitt hattrick.

ooo

Gråman 6:a på SM
FRIIDROTT Tyresös sprinterprin-
sessa, Katharina Gråman debu-
terade i senior-SM i Borås och 
gjorde det med den äran. Gråman 
tog sig till final där hennes tid, 
14:24 räckte till en sjätteplats. 
Även i längd kvalificerade hon sig 
till final och där hamnade hon på 
elfte plats.

ooo

FOTO: C. MAYER
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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!

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/

TYSAMMANS – KOM OCH PROVA PÅ!
11/9 11.00–15.00, Granängsringen, 
Multiarenan. Tysammans-dagen är till 
för dig som vill prova på dans, instru-
ment, målning och teater. På plats 
finns personal från fritidsgårdarna, 
kulturenheten, kulturskolan, biblio-
teket och Fritids banken. Arr: Tyresö 
kommun och TyBo. Biljetter: Gratis.

ÖPPET HUS PÅ AHLSTORP
12/6 11.00–14.00, Ahlstorps 
båtsmanstorp i Alby naturreservat 
Ahlstorp är öppet med servering av 
äppelkaka, korvgrillning. Arr: Tyresö 
Hembygdsförening. Biljetter: Gratis.

DEMOKRATIDAGEN
15/9, 10.00–19.30, biblioteket i 
Tyresö centrum. Tyresö hissar flag-
gan för att fira demokratin! Den 
internationella demokratidagen 
uppmärksammas med flera pro-
grampunkter. Affischutställning ”Ja, 
må den leva”. Kl 10.00: Filmvisning 
Pink saris av Kim Longinotto. 
Kl 14.00: Författarbesök Patrik 
Lundberg 
Kl 18.30: Politikersamtal 
Arr: Tyresö kommun & ABF Söder-
törn. Biljetter: Gratis men föranmä-
lan krävs: tyreso.se/biljetter

NATURGUIDNING:  
FORTET VID GAMMELSTRÖM
16/9, 10.00–13.00, Busshållplats 
Nyfors. Skogen på höjderna norr om 
Tyresö-Flaten är en liten pärla med 
sina lavklädda tallhällar, hängande 
skägg- och tagellavar, grovstammiga 
granar, hassellundar och smala, 
vindlande stigar. Medelsvår vand-
ring. Arr: Tyresö kommun, Biljetter: 
Gratis men föranmälan krävs på 
tyreso.se/biljetter

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Ska det vara 
partipolitik i kyrkan?

Programmakaren Catarina Johansson Nyman 
(som nu har gjort sitt 100:e program på Tyre-
söradion) förklarar varför hon ställer upp i 
kyrkovalet den 19 september för partipolitiskt 
obundna Framtidens kyrka. Vad är viktigt med 
vår folkkyrka? Hur fungerar det i kyrkopoliti-
ken i Tyresö?

Vad tittar de på?  
Film förstås!

Årets första filmkrönika innehåller 20 filmer. 
Lena Hjelmérus och Lars Österdahl presenterar 
utbudet på Bio Forellen. Massor med Oscarsvin-
nare, action, barnfilm, familjefilm och filmer för 
70+ och torsdagsfilm. Programmet kan läsas på 
www.bioforellen.se.

Huset med ABN, LM 
Ericsson och C3L

”Team Mosaik”; Bernt Karlsson, Charlotte Gyll-
ner och Kjell Springer berättar om den gömda 
mosaiken som nu kommit fram och blivit ingla-
sad. Kjelle, som har jobbat i den gamla LM Erics-
sonfabriken i nästan 40 år, berättar om omvand-
lingen av huset där ABN, LM, C3L, Engelska 
skolan och många andra har haft sin verksam-
het. Reporter: Ann Sandin-Lindgren.

Bernard, ljudtekniker 
och producent

ABBA, Celine Dion, Niklas Strömstedt, BAO – 
man kan räkna upp hur många världsartister 
som helst. Bernard Löhr har jobbat med dem 
alla. Här får vi en unik inblick bakom kulisserna 
i musikvärlden. Det bjuds också på musik med 
en något oväntad sångare. Mitt bland alla guld-
skivor och gitarrer fick Lelle Wiborgh en prat-
stund men en man som har mycket att berätta.

Växterna runt 
Barnsjön

I det andra programmet i serien Änglamark 
vandrar Ann Sandin-Lindgren vidare med bota-
nisten Anders Erixon som berättar om de växter 
som finns på vägen och runt Barnsjön. Anders 
berättar om Skogsvicker vid stolpe 26, årets 
växt Tibast, Skvatran, Pors, Brakved, Sötvedel, 
Parkslide och en massa intressanta växter.

Vägen till Santiago 
de Compostella

”Äntligen! Livet kom emellan, men till slut blev 
det av och vi kom fram”! Det tog 10 år för Gunilla 
Iversen och tre vänner att vandra de 160 milen 
(sic!) från Frankrike till Santiago de Compostela. 
Gunilla tecknade dråpliga situationer och ögon-
blicksscenerier med fyndiga texter under vand-
ringen. Nu har hon utställning i Pilgrimscentret 
vid Tyresö kyrka. Programmakare Gunnel Agrell.

Tre års segling på 
världshaven

Madeleine Rosenqvist och Jonas Henriksson 
lämnade Tyresö för mer än tre år sedan för att 
ge sig ut på en världsomsegling. I sin Najad 37 
har de upplevt många äventyr med Stilla Havet 
och Nya Zeeland som sina favoriter. Catarina 
Johansson Nyman frågar hur det känns att sälja 
huset, säga upp sig från jobbet och kapa alla för-
töjningar.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Plats för alla 
konstnärer i Tyresö

 

Konstläraren Birgitta Börjesson berättar om 
verksamheten i den nystartade föreningen Pen-
seldraget. De har en fin lokal på Radiovägen 3 
där fler erfarna eller blivande konstnärer kan 
rymmas och få en gemensam plats och inspire-
ra varandra. Nu förbereder man en utställning. 
Vi får höra flera röster. Reporter: Ann Sandin-
Lindgren.
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Kryss nr 5  
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  
28 september 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2021
1:a: Berit Holm, Pärlröksgången.
2–5: Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
Ebba Berglund, Lyckogången.
Lisen Lindén, Slåttervägen.

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 5” 
och skicka senast 
den 28 september 
2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Peter!
Förra bild gåtan föreställde 
Fontanahallen vilket Peter 
Forsström i Rosersberg 
lyckades  lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 5 september 2021.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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TYRESÖ RUNT

Pilgrimscenter 
KYRKA Pilgrimscenter i Tyresö 
startade upp 2010 och verksam-
heten bedrivs i församlingshem-
met nedanför Tyresö kyrka.

Sofia Olsson som varit anställd i 
Tyresö församling i 17 år är en av 
fem ansvariga för centret och dess 
utveckling. Utöver de anställda 
finns det även volontärer som 
hjälper till i verksamheten.

Lokalerna har nyligen renove-
rats och numera har de ett antro-
posofiskt inslag. Tanken är att 
skapa lugn och harmoni när man 
träder in i lokalerna vilket både 
färger och materialval bidrar till.

– Vi har regelbundet har utbild-
ningar om Pilgrimsvandringarna 
och dess innebörd för det handlar 
inte bara om den yttre resan utan 
lika mycket om den inre själsliga 
resan, säger Sofia Olsson.

Mycket att välja på
Vill man inte ge sig ut på en prome-
nad på någon av de olika lederna 
kan man välja att sitta i caféet och 
ta en fika eller äta lunch. Den här 
dagen bjöds det på en god hemla-
gad soppa till självkostnadspris.

– Även utomhus har vi skapat 
en liten oas där man kan slå sig 
ner och fundera eller bara vila föt-
terna, säger Sofia Olsson.

Vandringarna har olika läng-
der där den längsta, som fått sitt 
namn efter drottning Kristina, är 
drygt 15 kilometer lång. Den kor-
taste, Frälsarkransen, går runt i 
slottsparken och där ska man leta 
efter pärlor som har sin motsva-
righet i ett särskilt framtaget pär-
larmband där varje pärla har sin 
egen betydelse.

– Man kan också välja familje-
vandringen som även ger barnen 
tid för reflektion, säger Sofia Ols-
son.

ooo

Sofia Olsson. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Parken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

RÖSTA FÖR ALLAS RÖSTA FÖR ALLAS 
LIKA VÄRDE OCH RÄTTLIKA VÄRDE OCH RÄTT

Rösta i kyrkovalet  
den 19 september.

Digital trygghet
TRYGGHET Kommunen har infört 
möjlighet för pensionärer som 
fått biståndsbeslut om tillsyn 
på natten att få ett digitalt natt-
besök. Det går till så att man 
kommer överens om hur många 
besök personen har behov av.

I stället för att nattpatrullen kom-
mer in i hemmet startar en kame-
ra som är placerad så att larmcen-
tralen, som finns i Örebro, kan se 
om personen ligger i sin säng. Om 
hon eller han inte kan ses kopplas 
kameran på var femte minut tre 
gånger.

Larmet går
Om sängen efter de tre påkopp-
lingarna fortfarande är tom lar-
mas kommunens nattpatrull som 
snarast beger sig hem till perso-
nen.

– Trygghetskameror är ett sätt 
att öka tryggheten, minska det stö-
rande i att bli väckt av besökande 
personal och öka effektiviteten, 
säger Susann Ronström vice 
ordförande i äldre och omsorgs-
nämnden. Det passar säkert inte 
alla men många kommer nog att 
välja denna tillsynsmodell.

Först ut
Marita Åkesson som var först med 
att tacka ja till att ha en nattkame-
ra i stället för att ta emot personal 
för ett nattbesök. Marita Åkesson 

bor ensam och har hemtjänst. När 
hon blev erbjuden att pröva på att 
ha nattkamera var hon först lite 
tveksam men bestämde sig för att 
pröva i alla fall.

– Det är mycket bättre med 
kameran, den stör mig inte och 
jag märker inte av den där den 
står i fönstret, säger Marita Åkes-
son.

Kontroll klockan tre
– Kameran är kopplad till en larm-
central som tittar till mig klockan 

tre varje natt. Om jag då inte lig-
ger i sängen efter tre kontroller 
larmas hemtjänstens nattpatrull 
som genast kommer och tittar till 
mig.

Blir inte störd
– Jag kan absolut rekommen-
dera nattkamera till andra som 
får biståndsbeslut om nattillsyn, 
säger Marita Åkesson. Jag kan 
sova hela natten utan att bli störd 
och jag känner mig trygg.

ooo

Susann Ronström i samspråk med Marita Åkesson. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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