Bråttom med ny lösning

”Att vi nu också
kan erbjuda nya
grillplatser,
känns väldigt
roligt.”

n Varenda skattekrona ska gå till omsorg. För att detta ska vara

möjligt behövs en kommunalt driven äldreomsorg. Socialdemokraterna hade en uppgörelse om att rusta Björkbackens äldreboende. Den överenskommelsen gäller inte längre och partierna i
styret måste hitta en annan lösning. Ledare, sid 2

Katarina Helling, sid 12#

Valet står och väger
n Ska krafterna åt höger få styra efter höstens val. Ett resultat

med privatiseringar av välfärden och där tryggheten beror på
plånbokens storlek. Eller vill vi ha ett resultat för stärkt välfärd,
minskad segregation och fler poliser. Valet kan tyckas lätt och
självklart men det står och väger. Debatt, sid 4
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Tyresö rustat
n Kommunen har bättre kon-

troll än 2015 för att ta emot
flyktingar. Tomma platser på
Björkbackens äldreboende
har iordningställts för att
kunna erbjuda boenden för
Ukrainska flyktingar Sid 3

Ny förskola vid
Bergfoten
n En ny förskola med plats
för 160 barn planeras vid
Bergfotens skola. Förslaget
kommer inom kort att ställas
ut för samråd vilket innebär
att intressenter kan ge synpunkter. Sid 5

Gymnasieprogram
n Till hösten startar vård- och
omsorgsprogrammet och
försäljnings- och serviceprogrammet på Tyresö gymnasium. Sid 7

Väljarundersökning
n Det blir jämt i höstens val i
Tyresö enligt den opinionsundersökning Novus genomfört
för Tyresö Nyheters räkning. Sid 8

Boende läggs ner
n En majoritet bestående
av MP, L, M, SD och KD har
beslutat att man vill lägga ner
Björkbackens äldreboende,
det sista kommunalt drivna
boendet i Tyresö. Sid 9

Välbesökt utställning i konsthallen med barnens konst.

Konst om framtiden
n På Tyresö konsthall berättar barn

i Tyresö om sina framtidstankar
genom konst. Med bild och form
som utgångspunkt delas tankar och
känslor inför framtiden.
– Vi ville drömma, föra samman
och skapa en gemenskap i kommu-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

nen. Ett forum för våra framtida
vuxna att synas och höras, berättar
initiativtagare Johanna Ramstedt.
Barnens drömmar, önskningar,
farhågor och funderingar skildras
i utställningen genom bland annat
målningar, skulpturer och film.

I början av april invigdes utställningen av barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani. Elever från förskola upp till
årkurs 9 deltar i utställningen som
visas fram till 15 maj.
Sid 10

Fotbollsvår
n Tyresölagen i seriespelen
presenteras. Sid 12–13

Konst i Tyresö:
”Tjuren”

Sid 2

NÖDROP FÖR UKRAINA
Ge en gåva
som räddar liv.

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut!
Behoven är stora och fortsätter att öka.
Våra lokala partner finns på plats och stöttar
befolkningen. Humanitära insatser pågår och
fler förbereds. Din gåva behövs!

SWISHA TILL

900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act
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Med en ökad andel äldre i kommunen behövs det fortsatta satsningar inom
äldreomsorgen. Speciellt viktigt är det att någon av kommunens boenden
har kommunal drift. Här vilar ett stort ansvar på Socialdemokraterna i
synnerhetnär Moderaterna inte tvekar att privatisera all omsorg. När det
nu står klart att det kommunalt drivna Björkbacken inte kommer att rustas
behöver en annan lösning hittas. Pensionärsorganisationerna och många
fler vill ha valfrihet i stället för riskkapitalister.

Kommunal drift
ger valfrihet
T

yresö har en befolkning där en ökande
andel blir äldre. Många äldre är pigga och
lever ett aktivt liv. Att vi får leva längre
och vara hyfsat friska är en framgång för vårt
samhälle. Människors arbete är vad som bygger samhället starkt. Den som jobbat ett långt
arbetsliv ska kunna vara trygg med pensionen
och en välfärd som det går att lita på.
Pension är uppskjuten lön och det är inte rimligt att den beskattas högre än för den som arbetar. Den orättvisa pensionärsskatten måste bort.
Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning men
den måste bort helt. Allt fler äldre ställer höga
krav på vår välfärd. Mer finns att önska genom
ökad tillgänglighet på kommunens vårdcentraler. I Tyresö har styret med Socialdemokraterna
i spetsen genomfört viktiga satsningar på äldreomsorgen under den senaste mandatperioden.
Inte minst genom att besluta om realistiska budgetramar.
Pandemin har verkligen satt fokus på hur vi
hanterar våra gemensamma resurser, skattemedlen. Under pandemin blev det tydligt att äldreomsorgen i vårt land var kraftigt eftersatt. Det
är bra att regeringen har avsatt mer resurser så
att kommunerna kan ge alla de som slitit ett helt
liv, en god och värdig omsorg. Därför är det inte
konstigt att allt fler känner en stor tveksamhet
till att vård, omsorg eller utbildning ska kunna
överlämnas till vinstmaximerande företag eller
riskkapitalisters konton i skatteparadis.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Vill vi ha riktig valfrihet måste det också vara
möjligt att välja bort det privata alternativet till
förmån för det offentliga. I Tyresö måste det
vara möjligt att välja den verksamhet som inte
har vinstintresset i fokus.
I förskolan och skolan kan föräldrar
välja på kommunala eller fristående
verksamhet. Den möjligheten har också
våra äldre haft.
Björkbackens äldrecentrum har varit ett viktigt
alternativ för många äldre som kommunalt, icke
vinstdrivande alternativ. Detta är också något
som kommunens pensionärsorganisationer
ställt krav om. (S) hade en uppgörelse med Liberalerna och Miljöpartiet att rusta Björkbackens
äldreboende. Den överenskommelsen gäller
inte längre och partierna måste hitta annan lösning.
För ska det bli en reell valfrihet och en
omsorg utan riskkapitalister behövs ett nytt
läge för lokalisering av ett kommunalt äldreboende snabbt tas fram. Många äldre och deras
anhöriga vill ha en äldreomsorg där varenda
skattekrona går till omsorgen. Det borde vara
ett självklart vallöfte från Socialdemokraternas
Anita Mattsson i den kommande valrörelsen. De
flesta andra partier verkar helt enkelt strunta i
frågan.

Noterat
I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver tyresömoderaten
Anki Svensson tillsammans med alla länets moderata kommunalråd och beklagar sig för att regeringen vill att kommunerna ska göra sitt bästa för att minska segregationen i
skolan. Vad ska vi göra, frågar sig Moderaterna, samtidigt
som de kritiserar det som föreslås (och också det som inte
alls föreslås).
Ökade klyftor och segregation mellan skolor och elever
med olika förutsättningar borde vara en uppgift för oss
alla. Det är ett problem för elever som inte får tillräckligt
med kunskaper för att klara sig genom livet. Men det är
också ett problem för oss alla.
Samtidigt röstar Moderaterna i riksdagen nej till att stoppa överkompensationen av friskolor och att dessa inte ska
kunna ha segregerande köer.
Tyresö förtjänar mer än politiker som inte vill och inte
kan. Segregation och klyftor kan ersättas av sammanhållning och ökade kunskaper för alla barn. Men det sker inte
med Moderat politik.
ooo

ooo

Kommunfakta: Yngre är underrepresenterade även i Tyresö

I år är det val. Då ska vi välja en ny riksdag, men också ett nytt regionfullmäktige
och ett nytt kommunfullmäktige. Kommunens partiorganisationer håller just nu på
att rapportera in sina listor. Hur det nya kommunfullmäktige ser ut får vi veta först
efter att väljarna lagt sina röster men vi vet hur det gick efter förra valet och hur
representativt det var mot befolkningen då. Hur såg det då ut? Om man jämför med
åldern var yngre underrepresenterade och äldre överrepresenterade i kommunfullmäktige. Men Tyresö var ändå mer representativt än riket. 12 procent var under 30
år i Tyresö kommun. I befolkningen utgjorde samma grupp 18 procent i kommunen.
I riket var de yngre i dubbelt så stor grad underrepresenterade. Det finns alltså på
ett sätt anledning att vara glad – men utmaningen är ännu kvar. Yngre är underrepresenterade. Här har även Tyresös partier ett arbete att göra – även år 2022.

Konst i Tyresö
Konstverket föreställande en tjur
finns i Tyresö centrum vid entrén
till Biblioteket.
Konstnär är Lars Larsson.

Andel förtroendevalda, i riket och i Tyresö
Riket
Tyresö
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Tyresö är rustat för att ta
emot flyktingar från Ukraina
KRIG I spåret av kriget i Ukraina
så förväntades en kraftig flyktingvåg när landets invånare
började fly kriget. Enligt EU:s
massflyktingsdirektiv har dessa
rätt till hjälp med kost, logi, rätt
att få arbeta och rätt för barnen
att få en skolgång.

Energi- och
klimatrådgivare
MILJÖ Nu kan villa- och radhusboende i Tyresö få goda råd om hur
de kan minska klimatavtrycket i
sin bostad. Ett besök i hemmet
av en energi- och klimatrådgivare
kan göra att både plånbok och klimat mår bättre. Bakom initiativet
står Tyresö kommun och Energioch klimatrådgivningen. Det enda
man behöver göra är att bjuda in
några vänner eller grannar.
ooo

Orolig
tonårsförälder?

Tyresö kommun har genomfört
flera åtgärder för att kunna hantera en ökad invandring för att
kunna ha en bättre kontroll på
situation än under flyktingkrisen
2015. Bland annat har skolor och
gymnasium en beredskap och
kontinuerlig uppföljning av läget
för att kunna erbjuda alla barn en
utbildning.

Akuta boendeplatser
Kommunen har också iordningställt de delar av Björkbackens
äldreboende som står tomma för
att kunna erbjuda akuta tillfälliga
boendeplatser. Hittills så har inte
Tyresö blivit vad som kallas aktiverat av migrationsverket men
utvecklingen kan gå fort.
– Hittills har inte boendeplatserna behövts helt enkelt, berättar Catrin Ullbrand, samordnare
för flyktningmottagande under
Ukrainakrisen. Men läget kan
ändras snabbt så vi behöver ha en
beredskap. Det kan till exempel
vara fler som kan ta sig hit eller att
fler av de som bor i privata boenden vänder sig till migrationsverket för hjälp.
– Just nu har migrationsverket

3

STÖD Måndag 16 maj kommer
MiniMaria till Tyresö för en informationskväll om droger och alkohol riktad till vårdnadshavare och
bonusföräldrar till tonåringar.
Under kvällen ges information om
aktuella droger samt tips och stöd
kring hur man som vuxen kan
göra om man blir orolig för en ungdom i sin närhet. Anmälan görs via
Tyresö kommuns hemsida.
ooo

Mat via internet
i hemtjänsten

Catrin Ullbrand samordnar arbetet för att Tyresö ska kunna ta emot flyktingar från Ukraina på ett ordnat
och bra sätt.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

en beläggning på omkring 75 procent på egna anläggningar så det
finns fortfarande platser, fortsätter
hon. Det man tittar på är upphandlingar som sträcker sig lite längre,
mellan ett och två år för mer långsiktiga boenden tills flyktingarna
kan återvända till Ukraina.

Kyrkan hjälper till
För att fylla boendet med leksaker, husgeråd, extra kläder och
liknande har Svenska kyrkan
hjälpt till att anordna insamlingar
och bedömningen är att man har
möjlighet att ta emot upp till 100
vuxna med barn.

– Just nu så har vi sagt att vi
kan ta emot 45 vuxna med barn,
men kan växla upp till 100 vuxna
ganska enkelt, berättar Ullbrand.
Vi har valt att räkna möjligheten
att ta emot vuxna, barnen kan vi
alltid lösa.
ooo

SERVICE Tyresöbor som har hemtjänst kan numera beställa mat
och andra dagligvaror via internet. Hemtjänstpersonal hjälper
till med att beställa och varorna
levereras sedan till hemmet med
hjälp av leverantören Mathem.
Tjänsten gäller till en början de
som bor i Trollbäcken och Björkbacken och som har kommunal
hemtjänst eller Noga Omsorg.
Under hösten kommer den att
gälla för alla som har hemtjänst.
ooo
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kontakta oss:
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kontakta

Delar av de beredskapslager som byggts upp av Tyresö kommun i
samverkanmed Tyresö församling.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Allrummet med öppna ytor är inrett med soffa och leksaker.

FOTO: TN

Skola ute i skogen
SKOLA Tyresös elever ska ha
bättre möjligheter att ha lektioner utomhus, det har kommunstyrelsen fastslagit efter ett
uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

– Med uteklassrum möjliggör vi
för lärande i utemiljön och tar
hjälp av naturen för att väcka barnens kreativitet, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
Förhoppningen är att uteklassrummen ska underlätta och för-

enkla för förskolans och grundskolans medarbetare att ordna
lektioner utomhus.

Tre klassrum byggs
Det är nu beslutat att det i den
första etappen ska byggas ett uteklassrum i Bollmora, Trollbäcken
och Strand, placerade så att förskolor och skolor kan samnyttja
platserna.
Ett uteklassrum är, som det
låter, en plats för undervisning
utomhus och fungerar som ett
komplement till skolans under-

visning inomhus. Ett uteklassrum
kan ha ett tak, bänkar och en eldstad samt saker som ger skydd
och underlättar vid längre vistelser utomhus eller vid dåligt väder.

Skolnära natur
– Stolt att vi utvecklar skolnära
natur som kommer att gynna elever från både förskola och grundskola, säger Klara Watmani (S).
Uteklassrummen kan förutom
eleverna även nyttjas av allmänheten och föreningsliv.
ooo

Trollbäcken:
Trollbäcken:
Philip
Stewén
Philip Stewén
072-469 50
50 74
74
072-469
Krusboda/Fårdala:
Krusboda/Får
dala:
Bo
Furugård
Björn Persson
0705-85
98 35
44
073-247 29
Jerry Svensson
Svensson
Jerry
08-712 50
50 21
21
08-712
Bollmora
Bollmora
Sara
Granestrand
Sara Granestrand
070-439
71 95
95
070-439 71
Östra
Östra
Mikael Fallmo
Fallmo
Mikael
070-592
85 92
92
070-592 85
S-kvinnor
S-kvinnor
Räty
UllaEija
Johansson
070-486
9936
90
070-531 19

Elever är ute och lär bland kottar
och bär.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
Namnlöst-5 1
Namnlöst-5 1
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Ett val om välfärd och öppenhet eller slutenhet och privatisering

S

ällan har valet varit så tydligt som nu. Vår kommun
och vårt land kan som nu styras i ett brett samarbete
från mitten och vänster med höga ambitioner för att
stärka välfärd, minska klimatpåverkan och öka tryggheten
genom minskad segregation och en starkare rättsapparat
med fler poliser.
Eller så kan vi styras från långt ut till höger. Där Moderater och Kristdemokrater gör upp med Sverigedemokrater
om aborträtt, asylrätt och demokratiska rättigheter. Där
välfärden privatiseras och tryggheten blir beroende på om
du kan betala själv. Och där ambitionerna för klimatpolitiken helt uppenbart sänks.
Valet kan på ett sätt tyckas lätt och självklart, men så
är det inte. Det står och väger. För alltför många tyresöbor framstår det som viktigare att begränsa asylrätt än att
begränsa vinstuttag från välfärden. Många av er tror att
sänkta skatter inte påverkar vilken kvalitet vi har på skolan, vården eller omsorgen. Många av er tror att det kan bli
fler poliser med sänkta skatter. I detta tycker jag ni har fel.
Samtidigt är det många av er som vanemässigt röstar till
höger som undrar vart vi är på väg. Ni ser en sjukvård i
Stockholmsregionen som har styrts av Moderaterna i 16
oavbrutna år. Resultatet lockar knappast någon. Objektivt
sett har vi landets längsta köer till akuten, en förlossningsvård som havererat och en misskötsel av regionens skatte-

Värna vår
demokrati
Med allt det som sker i vår omvärld
tror jag de flesta av oss blivit än
mer medvetna om hur värdefullt
det är att leva i en demokrati. Och
att det inte är något som är självklart utan att vi alla måste värna
demokratin. Till exempel genom
att utnyttja vår rösträtt och se
till att demokratin fungerar. I år
känns det extra viktigt att demonstrera på Första maj; för alla folks
frihet och hela världens fred.
Emil

Vårereken

Varje röst
räknas.

medel som kostat skattebetalarna enorma pengar. Jag vet
att ni, precis som vi, helt enkelt vill att sjukvårdens och
skolans pengar ska gå till sjukvård och skola.
Ska ni få det måste ni sluta rösta av gammal vana. Tidigare fanns det moderater i kommuner och regioner som ville
vara varsamma med dina skattepengar. Nu är det tvärtom
de som står främst i ledet för att garantera miljardvinster
till vård-, omsorgs-, och skolkoncerner.

Damerna
först!

Kritat och klart.

FOTO: PRIVAT

Våren är här och fotbollssäsongen
är igång. Kom och heja fram Tyresö FFs damlag så får du se riktigt
bra fotboll. I år har det något riktigt spännande på gång …
Supporter

Skräpigt
På Wättinge gårdsväg har det i
flera veckor nu stått en nerbrun�nen motorcykel. Vem är egentligen ansvarig för att ta bort den
typen av saker? Förutom att det
ser väldigt fult ut tror jag inte att
det är särskilt säkert.

Och till det vill Moderaterna nu regera med stöd av Sverigedemokraterna. Det är ett parti som inte gjort upp med
sitt förflutna. Som fortfarande vill ställa grupper mot varandra och stänga det öppna samhället.
Vi Socialdemokrater är tydliga i att vi inte på några villkor kommer styra med stöd av extrema högerkrafter. Och
det är vi inte för att vara taskiga mot dem som personer
utan för att idéerna och värderingarna är sunkiga och
borde lämnats kvar på 30-talet.
När Socialdemokraterna i Tyresö nyligen hade årsmöte
fick jag förtroendet att bli ordförande. Drygt 400 medlemmar och lite mer än 60-talet kandidater står nu redo att
möta väljarna. Vi söker förtroendet att skapa breda majoriteter för välfärd, klimat och trygghet – så som vi gjort i
riksdagen och i kommunen. Och vi söker mandat för att
välfärdens pengar ska gå till välfärd – det vill säga för en ny
politik i regionen.
Vill du vara med och stoppa högerpopulism och att välfärdens pengar skickas till skatteparadis. Prata med dina
vänner. Kanske är det du som får dem att fundera på om
deras röst ska ge SD makt? Och bli medlem. Kanske blir du
vår 500:e medlem?
Välkomna till Tyresö största parti.
Martin Nilsson
nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Tyresö

Alby, en pärla!

Ge unga chansen att bo kvar

Under påskdagarna tillbringade
vår familj en hel del tid vid Alby
friluftsgård. För er som inte
upptäckt denna pärla så vill jag
verkligen tipsa om ett besök.
Här finns så mycket möjligheter
till olika aktiviteter. Till exempel finns det ett utomhusgym,
bastu, grillplatser, en av Sveriges bästa discgolf-banor och
Naturens rum – en utställning
för stora och små. Just den här
tiden har också många av djuren
på Uddby fått ungar så vi fick se
både lammungar, killingar och
föl. Och utmed elljusspåret fanns
det en tipspromenad. Det mesta
är dessutom helt gratis. Tänk,
vilken fantastisk tillgång för alla
oss tyresöbor!

Jag är uppvuxen i Tyresö och liksom många av mina jämnåriga
ville jag gärna bo kvar i kommunen
när jag själv skulle sätta bo. Nu är
mina egna barn på väg att flyga ur
boet och precis som jag trivs de
bra i Tyresö med närhet till både
storstad, grönområden och vatten.

Under ett antal år byggdes nästan bara villor här i kommunen,
därför är det bra att det nu också
byggs lägenheter, mindre och
större, så att mina barn och barnbarn och alla andra som vill kan
bo kvar i sin hemkommun.
Tyresö forever

För er information
Har precis kommit in efter att jag
plockat skräp som blåst in på vår
tomt från grannfastigheten Axel

Wennergrens väg 3–17 (ojämna
nummer).
Rolf Karlström

Familjen Carlsson

Kyrka går i
graven

Miljövärnare

Tjusigt

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

Jag måste bara berömma de
som pyntar så fint i kommunen.
På lucia tändes ljus på alla stora
vägar, en stor julkula tändes i
centrum och nu ser jag påskägg
över hela kommunen. Det ser riktigt trevligt ut och skapar en härlig stämning.
Helgfirare

Foto taget den 19 april 2022.
Kyrkan rivs.

FOTO: PRIVAT

Tänk att en ganska ny kyrka rivs.
Flera har sagt att det var ett av
kommunens vackraste hus när
det var nytt. Men pingströrelsen
vill väl tjäna pengar på bostäder?
Vad ska man tro?

FOTO: PRIVAT

Kommunen svarar:
Tack för ditt mejl! Vi mejlade dem
vidare till förvaltaren CBRE Asset
Services AB och de har återkopplat att deras de städat upp skräpet
och återställt.
Vi meddelade även till förvaltaren att det inte är acceptabelt att

kärl överfylls så att fåglar kommer åt avfallet med nedskräpning
som följd.
CBRE svarade att de återkommer med åtgärdslösning.
Enheten för avfall och kretslopp i
Tyresö kommun

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

Tillsammans
fortsätter
vi rädda liv
i Ukraina.

Swisha till

123 129 50 21

Swisha till

Människor i Ukraina flyr för sina liv.
De behöver akut nödhjälp.
Swisha idag!

123 129 50 21
Människor i Ukraina flyr för sina liv.
De behöver akut nödhjälp.

Bli
Bli månadsgivare
månadsgivare på
på
rodakorset.se
rodakorset.se
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Ny förskola intill
Bergfotens skola

Vad är din bästa
fritidsaktivitet
i Tyresö?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Felisa Solar, centrum
– Att cykla när det är fint väder och
sitta i våra fina parker och sola.

Rose-Marie Berntzon, Pluggv.
– Hundpromenader i skogen. Jag
gillar också att promenera vid
Nyfors, Gammelström, Erstavik.

– Nu gör vi långsiktiga planeringar för att säkerställa förskoleplatser, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S).

FOTO: TN

FÖRSKOLA Tyresö kommun har under en längre tid utrett hur man
långsiktigt kan säkerställa att antalet förskoleplatser i de centrala
delarna av Tyresö motsvarar behovet. En del förskoleplatser är idag
placerade i tillfälliga lokaler och det finns ett behov av att upprusta
kommunens förskolor och skolor. Samtidigt beräknas andelen barn i
centrala Tyresö öka med cirka 500 fram till 2030.

Kommunen tittar på nya platser
samtidigt som ett arbete med
upprustning av befintliga lokaler
pågår. Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om planerna för en ny
förskola intill Bergfotens skola.
Stadsbyggnadsutskottet väntas
inom kort att ta beslut om samråd
för planerna på den nya förskolan.

Möjlighet för synpunkter
Samråd innebär att planen för
en ny skola går ut på remiss för
att kommuninvånare och andra
intressenter ska ges möjlighet att
lämna synpunkter på planen.
– Den nya förskolan kommer
rymma kunna cirka 160 barn och
gör också att vi kan öka antalet
skolplatser för Bergfotens skola
och anpassar fler ytor för skolans
verksamhet, säger Klara Watmani
(S).

Säkerställer förskoleplatser
Tanken är att skola och förskola
får ett nytt, gemensamt större
kök och skolmatsal. En lösning
som kommer att bidra till en förbättring av logistik och arbetsmiljö. Bergfotens förskola är idag
inrymd i lokaler som tillhör Bergfotens skola och med den nya
förskolebyggnaden kan antalet
skolplatser utökas samtidigt som
skolans lokaler frigörs.
– Äntligen gör vi nu långsiktiga
planeringar för att säkerställa
förskoleplatser. Under moderaternas tidigare styre har man löst
platsbrist med tillfälliga lokaler
och paviljonger. Kortsiktigt kan
det ibland vara nödvändigt men
nu planeras en långsiktig lösning
som är hållbar över tid, säger
barn- och utbildningsnämndens
ordförande Klara Watmani (S).

För att säkerställa att alla barn
och elever får den utbildning
som de har rätt till trots pandemin förstärker regeringen det

Niklas Wennergran, Bollmora
– Musikquiz på Eldorado. Jag gillar
att titta på fotboll, handboll och
ishockey.

Bergfotens förskola ligger idag inrymt i Bergfotens skola. När den nya
förskolanär på plats kommer utrymmet kunna användas av LSS fritids.

ooo

8 miljoner extra till Tyresös skolor
COVID-19 Pandemin har ledde
till en hög arbetsbelastning för
lärare samtidigt som många
elever missade undervisning på
grund av hög sjukfrånvaro.

Helena Dahlgren, Bollmoraberg
– Jag gillar att simma i Barnsjön
under sommarhalvåret. Jag brukar
cykla dit, bada och fika. Jag gillar
också att promenera i Alby och
runt Fårdala ridskola. Jag gillar ju
också att hänga i centrum.

statliga stödet till skolan med 1,4
miljarder kronor. För Tyresös del
handlar det om närmare 8 miljoner kronor. Medlen föreslås bland
annat att användas till hälsoarbete, studiestöd och stöd till elever
som utifrån pandemin har behov
av speciallärare samt specialpedagoger.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ny gång- och cykelbana
TRAFIK Nu planeras att en ny
gång- och cykelbana längs Fornuddsvägen ska börja byggas i
slutet av 2020 för att vara klar
under andra kvartalet 2023.

– Det här är en sträcka som vi
sett ha behov av utbyggnad av en
gång- och cykelbana. Det är en
viktig satsning för att barn- och

ungdomar ska kunna ta sig säkert
till skolan. Det ökar möjligheterna till hållbart resande, säger
kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S).
Den nya cykelbanan kommer
att få samma utformning som den
som finns utmed Fornuddsparkens norra del.
ooo

Janne Thibblin, Bollmoraberg
– Promenera runt i naturen. I
bland annat Alby. Jag gillar också
att fotografera allt möjligt.
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Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen.
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är
uppväxt i Öringe. Innan riksdagsarbetet arbetade han
på Hennes & Mauritz som ekonomichef och var med
när företaget expanderade i Malaysia och Australien.
På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig
till civilekonomoch i Sveriges riksdag är han ledamot
i näringsutskottet, samt sitter i riksbanksfullmäktige.
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande
i både Stockholms ishockeyförbund och Hanvikens SK.

M

Mathias Tegnér

VALARBETE Under pandemin har
den demokratiska verksamheten
fått ställa om runt om i Sverige
och i Tyresö. Möten som tidigare
skedde på torg, allmänna platser
och i dörrar, flyttade nu in i digitala rum. När pandemin nu inte
längre räknas som samhällsfarlig
har några politiska partier börjat
träffa tyresöbor igen. Tyresö
Nyheter följde med Socialdemokraterna när de knackade dörr
på Granängsringen.

– Jag har verkligen längtat efter
att få komma ut och prata med
människor igen. Som politiker är
det jätteviktigt att få komma ut
och att få lyssna och prata med
människor, säger Anita Mattsson
(S), kommunstyrelsens ordförande.
– Det är i dessa möten man
får en bild av vilka problem och
utmaningar tyresöbor möter i sin
vardag, men också en möjlighet
att berätta vilka förslag vi har för
att lösa dessa, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Under denna kväll är Socialdemokraterna ute och berättar
om vad man vill göra för skolan
i området och de förslag man vill
genomföra under nästa mandatperiod.
Anita Mattsson fortsätter:
– Ikväll är vi ute och pratar om
att vi dels har beslutat om en ny
skola vid Njupkärr, men också att
vi vill fortsätta anställa fler vuxna
i skolan och förbättra de inre och

Anita Mattsson (S) knackar dörr.

yttre miljöerna kring våra skolor.
Socialdemokraterna planerar
att knacka dörr runt om i kom-

Nytt torg i centrum

UTVECKLING Utbyggnaden av norra Tyresö centrum för bostäder och
blandad verksamhet har pågått sedan 2012. När hela området är
klart kommer det att omfatta cirka 1 000 bostäder, gröna parker och
Markparkering idag,
torg, service och butiker.
möjligt framtida kvarter

Området har byggts ut i etapper.
Just nu pågår planeringen av
Forelltorget som beskrivs som
navet i Norra Tyresö centrum.
Planen väntas inom kort ställas
ut på samråd.
I samrådshandlingarna beskrivs

att ”detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kontorshus, alternativt bostadshus, med centrumändamål i bottenvåningen som
ska bidra till att rama in torget
norr om Tyresö centrum.” Torget
planläggs om allmän plats. I sam-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

munen fram till valet den 11 sepNytt kvarter
Vårdfastighet
tember.

Nytt kvarter

ooo
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inns ni dem från skolgången? De som ofta placerades bredvid klassens ”buse” för att han skulle
hålla sig lugn. Det var nästan alltid en tjej och hon
var inte den som hördes eller syntes mest. Så minns jag
det i alla fall.
Som vuxen insåg jag att när den lugna tysta tjejen pratade då är det läge att lyssna, för tankarna var välövervägda och kloka.
Politikens lugna tysta tjej just nu är två klimatrapporter
som har släppts den senaste tiden. Den 16:e mars levererade Klimatpolitiska rådet sin
rapport och den 4:e april kom
”Som vuxen insåg
IPCC:s senaste. Det framgår att
läget är akut och att utsläppen
jag att när den lugna
växer. Rapporterna är också
tysta tjejen pratade
tydliga med att gapet ökar för
då är det läge att
att klara 1,5-gradersmålet. Innehållet är som vanligt extremt
lyssna, för tankarna
viktigt, men kan och kunde inte
var välövervägda och
konkurrera om en tydlig nyhetskloka.”
plats när kriget i Ukraina pågår
som värst.
Jag tänker att vi alla måste ta in situationens allvar och
agera. Vi måste ta till oss rapporternas innehåll, även om
de inte ordentligt kommit igenom mediebruset i denna
turbulenta tid. Vi måste söka den kunskap som finns om
klimathotet i dessa rapporter. Jag är en stolt tyresöbo när
jag hör att kommunen går före i klimatomställningen.
Exempelvis har kommunen nu en klimatplan som säger
att Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Samtidigt
måste vår kommun och alla andra kommuner göra ännu
mer. De nya bostäder som byggs bör exempelvis produceras i trä och alla offentliga byggnader som är lämpliga
bör ha solceller på taken. Tyresö kommun bör tydligare
ta in klimataspekter i alla sina upphandlingar, så att kommunens klimatavtryck minskar.
Klimatförändringarna ska tryckas tillbaka genom att
stat och kommuner går före, snarare än att varje individ
ensidigt ska justera sitt sätt att
leva. Men vi måste agera, för
”Lyckas vi inte hålla
lyckas vi inte hålla 1,5-gradersmålet kommer kommande gene1,5-gradersmålet
rationers liv och leverne hotas.
kommer kommande
Delar av vår kommun kommer
generationers liv och
läggas under vatten.
Det krävs eftertanke i den
leverne hotas.”
turbulenta tid som vi lever i.
Jag tänker på de kloka men tysta klasskamrater jag haft
genom åren på Stimmet, Forellskolan och Tyresö gymnasium genom åren. Är det någon gång som det är skadligt
att stänga öronen när den tysta kloka tjejen längst bak i
klassen pratar är det nu. Istället är det extra viktigt att ta
in budskapet när det är mer bråttom än någonsin att fatta
rätt beslut.

Socialdemokraterna är
ute och knackar dörr

Bollmorahallen

FORELLTORGET

Tyresö centrum
ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

rådshandlingarna står även att
biograf Forellen ska ges ett bevarandeskydd och som har utpekade
kulturhistoriska värden.
ooo

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Nya program växer fram
på Tyresö gymnasium

Verksamhetchef Peter Berg, projektledare Lillemor Tappert och Susann Ronström (S), vice ordförande i äldrenämnden.
SKOLA Tyresö nyheter har tidigare rapporterat om att Tyresö gymnasium utvecklas och växer och nu börjar den första utökningen ta form
till hösten. I augusti till skolstarten så kommer två nya yrkesprogram
att startas upp.

detta är ett sätt att motverka den
och samtidigt erbjuda ungdomar
en utbildning som leder till kvalificerade jobb.

– Att starta vård- och omsorg
är inte bara bra för tyresöungdomarnas valmöjligheter, berättar
Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det är också
nödvändigt för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen i
kommunen. Vi har en stor brist på
undersköterskor i regionen och

Utökat utbud
En omfattande uppfräschning
görs och lokalerna anpassas
efter de olika utbildningarna. Till
exempel så kommer vård- och
omsorgsprogrammet att få ett
helt utbildningsanpassat metodrum där eleverna kan genomföra
praktiska moment. Båda utbildningarna går att söka till hösten

Dels startas vård- och omsorgsprogrammet där ungdomar ska
utbildas till undersköterskor och
dels startar försäljning- och serviceprogrammet (som bytt namn
från Handel- och administrationsprogrammet) och nu har renoveringen och anpassningen av
lokalerna på Tyresö gymnasium
startat.

Jessica Edberg, lärare på försäljning- och serviceprogrammet visar
de nya lokalerna som håller på att
renoveras och anpassas.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: TYRESÖ NYHETER

och fram till den 17 maj så genomförs den andra sökomgången för
de som ska börja gymnasiet till
hösten.
– Det är superkul att politikens
höga ambitioner med Tyresö gymnasium nu börjar bli verksamhet,
säger Christoffer Holmström
(S). Det här är första gången
på många, många år utbudet på
Tyresö gymnasium utökas och
inte minskas.
– Nu när gymnasiet har en bra
ekonomi så är det naturliga steget att utveckla istället, fortsätter

han. Planen är att vi startar upp de
här två nya yrkesprogrammen till
hösten och sedan ska arbetet fortsättas med studieförberedande
program som ska startas så fort
som möjligt.

Gymnasiet öppet för besök
Vill man se de nya lokalerna eller
prata med lärarna som arbetar på
Tyresö gymnasium så har man
möjlighet att besöka gymnasiet
på öppet hus den 4 maj.
ooo

Snabbare och bättre bygglovsprocess
BYGGLOV Det är inte utan anledning tyresöborna har klagat på handläggningstiderna för bygglov. Bygglovsenheten har varit överhopad
med ansökningar samtidigt som bristen på bygglovshandläggare i
hela riket har drabbat Tyresö hårt. Med nya medarbetare har man
lyckats vända trenden och kortat handläggningstiden.

– Nu kan vi se ljuset i tunneln
säger Mari Schaub-Iggström (S),
byggnadsnämndens ordförande.
Äntligen har vi lyckats rekrytera
både handläggare och inspektörer och nu öppnar den populära
rådgivningsverksamheten igen.

Arbetat på flera fronter
För att korta handläggningstiden
har Bygglovsenheten arbetat på
flera fronter. Enheten har arbetat med projektet ”Utvecklad
bygglovsprocess med digitalt
stöd” som nu börjar ta form. En del
i detta är att lansera nytt verksamhetssystem för en digital, tydlig
och kvalitetssäkrad bygglovsprocess. Systemet ska inte bara ge ett
ökat stöd till sökande och service-

center inför ansökan och en bra
digital arbetsprocess utan också
bidra till att kompletta underlag
kommer in tidigare i processen så
att tid inte behöver slösas på förelägganden och kompletteringar.
– Genom systematiska och
tidiga kvalitetskontroller kan vi
fokusera på nöjda kunder och
förtroendeskapande myndighetsutövning, fortsätter Mari.

Krafttag på alla håll
Tydliga roller och ansvar i bygg
lovsverksamheten är också viktigt.
– Nu tar vi krafttag på alla håll
och kanter. Flera vägledande
beslut har tagits och fler är också
på gång. Lagar och detaljplaner är
inte lättolkade, tillägger Mari.

Mari Schaub-Iggström (S), byggnadsnämndens ordförande.

Därför är det bra om man tar
hjälp av kunniga inför bygget av
drömhuset.

Hon hoppas att nya arbetssätt
ska leda till att ansökningstiderna
ska kortas rejält frmöver och att

FOTO: TYRESÖ NYHETER

rådgivningen ska underlätta ansökan.
ooo
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Helt jämnt inför höstens val
VAL När Tyresö Nyheter låtit Novus fråga ett representativt urval av
tyresöborna är en sak klar: Inget är säkert. Aldrig har läget varit så
jämnt. Och inte på många år har de två stora partierna dominerat så
tydligt.

Socialdemokraterna behåller
enligt undersökningen den position som man vann i förra valet
som största parti. Jämfört med
förra valet ökar partiet med dryga
fyra procentenheter till 32,5 procent. Därmed bekräftar de den
uppgång som syntes redan i förra
valet och skulle undersökningens
resultat bli verklighet gör Socialdemokraterna i Tyresö sitt bästa
val sedan 2002.
Moderaterna har gjort motsatt
resa under 2000-talet. I början
av det nya millenniet var de det
dominerande partiet i Tyresö och
hela stockholmsregionen men
förra valet bekräftade en långvarig nedgång. För de lokala Moderaterna kommer säkert därför vår
undersökning som en lättnad.
Raset verkar vara brutet och partiet noterar nu 31,7 procent. En
statistiskt säker uppgång jämfört
med år 2018, men fortfarande tydligt lägre än år 2014.
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Svårt att hitta majoritet
Om de kan vara lättade för att nedgången är bruten så kan de inte

slappna av i frågan om att hitta en
majoritet. Överhuvudtaget verkar
det som att det blir svårt att styra
vår kommun efter valet.
En orsak att Moderaterna kan
ha svårt att hitta en fungerande
majoritet är att det parti man vill
samarbeta med nationellt (och
som skulle kunna vara samarbetsparti lokalt), Sverigedemokraterna, sjunker i väljaropinionen. Sverigedemokraterna har
vant sig vid att växa men enligt
Novus undersökning har de nu ett
förlustval att se fram emot. Bara
11,6 procentenheter uppger att de
skulle rösta på partiet ytterst på
högerkanten. Det innebär ett tapp
på en dryg procentenhet. Kanske
inte så mycket, men säkert psykologiskt svårt för ett parti som vant
sig vid uppgångar.

Otroligt vägval
Övriga partier som idag sitter i
fullmäktige (V, L, C, MP, KD) landar på mellan fyra och sex procent i den storleksordningen.
Sammantaget innebär det att
Moderaterna tillsammans med

SD och KD når upp till 47 procent. Ska de få ihop en majoritet
krävs att antingen Liberalerna
eller Centern samarbetar med M
och SD – ett vägval som båda partierna lokalt hittills tagit mycket
tydligt avstånd från.
Inte heller de fyra borgerliga
partierna är nära att få ihop en
majoritet – de får stöd av 44 procent.

Svår förhandling väntar
Även i den politiska mitten och
till vänster kan det vara svårt att
finna fungerande majoriteter. De
rödgröna partierna ökar visserligen men når bara 42 procent. Om
de samarbetar med mitten nås
dock drygt 50 procent. Ett annat
alternativ som når över 50 procent skulle vara en så kallad stor
koalition mellan Socialdemokrater och Moderater. Även den rymmer dock stora komplikationer.
Så räkna med en komplicerad
och svår förhandling efter valet.
Vem som blir nästa kommunstyrelseordförande, Anita Mattsson
(S) eller Anki Svensson (M), är
fortfarande oklart. Ytterst beror
det på vilket parti som förmår
mobilisera den fjärdedel av väljarna som fortfarande är osäkra.
ooo

Anki Svensson (M), oppositionsråd.
FOTO: JENNY PURONNE

Mycket nytt i nya
Wättingebacken

Tyresö stärker förutsättningarna
för barn i behov av särskilt stöd

UTVECKLING Norr och öster om Granängsringen utvecklas Granängstorget och det nya området Wättinge med nya bostäder och
verksamheter. En del av projektet har fått namnet Wättingebacken
och omfattar den del som ligger mot Tyresö gymnasium. Byggaktör är
Bergsundet AB.

STÖD För att öka barn i behov
av särskilt stöds möjligheter att
lyckas i skolan gör nu Tyresö
kommun satsningar på att stärka deras förutsättningar.

Planen innehåller flerbostadshus
med 70–100 bostäder samt en förskola och nya gång- och cykelvägar. I slutet av april väntas Stadsbyggnadsutskottet att ta beslut
om ny detaljplan för området som
blir första etappen.
– Det finns ett uppenbart behov
av fler bostäder i vår kommun.
Wättingebacken kommer också
att bidra till trevliga miljöer och
social hållbarhet för hela området
runt Granängsringen, säger Anita
Mattsson (S), kommunstyrelsens
ordförande.
Förutom bostäder kommer det
också att byggas en förskola i privat regi med plats för ca 120 barn.
Planen innehåller även att säkerställa naturmark och en gångväg

med en trappa som kopplar samman Granängsringen och Farmarstigen.
Bostäderna som föreslås byggas består av två huskroppar i sex
våningar. Byggnaderna kommer
att ha trästomme och träbeklädnad. Taken är planerade att utformas som sadeltak och ha solceller
i söderläge.
Förskolan är planerad att ligga
i öster mot Wättingestråket.
När husen kommer att vara
klara går ännu inte att säga. Enligt
en preliminär plan för Tyresö
kommun kan byggstart av allmän
plats ske tidigast kvartal 4 2022
och byggstart av kvartersmark
tidigast kvartal 1 2024.
oo o

Illustrationsplan framtagen till planprogrammet. Röd markering visar planområdet för Wättingebackenetapp 2.
ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

Barn i behov av särskilt stöd är
barn som kräver extra stöd för att
få sina behov tillgodosedda. Det
kan vara barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
en kronisk sjukdom eller lider av
psykisk ohälsa. Det kan även vara
asylsökande barn och elever.
Idag har kommunen två centrala lärstudios, en för högstadiet
och en för mellanstadiet. En lärstudio är en anpassad undervisning i mindre grupp, som ska
hjälpa elever med större behov
av stöd. Ytterligare två lärstudios ska starta. Till hösten öppnar
Sofiebergs skola en lärstudio för
elever i lågstadiet och Nyboda
skola en lärstudio för högstadiet.
Styret utvecklar också verksamheten på den behandlade
lärstudion Pusselbiten, en mindre undervisningsgrupp där det
erbjuds behandling för elever
som har behov av det för att tillgodogöra sig sin skolgång. Från
höstterminen kommer Pusselbiten även att öppna upp för högstadiet vilket innebär att pusselbiten
kan ta emot elever från F–9.
Till dessa satsningar har Tillsammans för Tyresö infört en
nollvision för problematisk skolfrånvaro. Varje elev som lider av
problematisk skolfrånvaro är
prioriterad och i flera fall behövs
det ofta många, tidskrävande
åtgärder för att skolan ska lyckas
vända en omfattande skolfrånva-

Klara Watmani, (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

ro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. I ett pressmeddelande
uppger man att nollvisionen innebär en tydlig politisk prioritering
som ger nämnden en tydligare
bild av hur arbetet går och hur
många elever som har problematisk skolfrånvaro.
Klara Watmani, ordförande i
barn- och utbildningsnämnden
kommenterar satsningarna:

– Vi ska göra vårt yttersta
för att varje barn i Tyresö får en
bra skolgång. Insatser för barn i
behov av särskilt stöd möjliggör
en bättre skolmiljö för alla elever.
– Stolt över att vi nu går vidare med ytterligare förslag som
innebär stärkta förutsättningar
för fler elever att lyckas med sin
skolgång.
ooo
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En majoritet vill lägga ner Tyresös
sista kommunala äldreboende
ÄLDREBOENDE Frågan har stötts och blötts under flera år, men nu
har en politisk majoritet bestående av MP, L, M, SD och KD beslutat
att man vill lägga ner det sista kommunala äldreboendet, Björkbacken. Anledningen är att kostnaden blir för hög.

– Vi är förstås besvikna över att
inte kunna rädda Björkbacken,
kommenterar kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S).
Vi delar inte uppfattningen om att
det skulle vara för dyrt. Anbuden
som hade inkommit låg inom den
ram vi hade avsatt. Vi beklagar att
det nu inte längre kommer att finnas något alternativ för de som vill
bo på ett kommunalt äldreboende.
Turerna om Björkbacken har
varit många. Efter att arbetsmiljö
verket dömt ut byggnaden som
vård- och omsorgsboende tvingades kommunen att antingen renovera eller lägga ner boendet. Kommunens förra styre M, L, C och KD
valde att lägga ner boendet.

Björkbackens äldreboende.

Stort engagemang
Engagemanget för boendets överlevnad blev stort. Flera pensionärsorganisationer organiserade
sig för att rädda boendet och Socialdemokraterna gjorde det till en
av sina huvudfrågor. Valet kom
och Tillsammans för Tyresö (S,
L och MP) tog över styret. Efter
valet upphävde Tillsammans för
Tyresö beslutet om nedläggning
efter att man fått uppskov arbetsmiljöverket med anledning till att
man skulle renovera boendet.
Planerna för boendets framtid har utretts under flera år och
i början på mars var det dags för
Tyresö bostäders styrelse att fatta
beslut om man skulle gå vidare

med renovering Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (som
saknar rösträtt i Tybos styrelse)
ställde sig positiva. En majoritet
bestående av M, Kd, Sd, Mp och
L ansåg att renoveringen skulle
bli för dyr och att man istället vill
lägga ner det sista kommunala
äldreboendet.

Socialdemokraterna i Tyresö
Bostäders styrelse avgår

Inget kommunalt boende
Tyresö kommer nu att endast har
äldreboende drivna av privata
aktörer eller stiftelse. Något som
Anita Mattsson (S) anser är katastrofalt för kommunen.
– Vi anser fortfarande att Björkbacken ska räddas men kommer
nu istället att göra allt vi kan för
att få ett nytt, kommunalt äldreboende i kommunen, säger hon.
Det är nödvändigt att vi har minst
ett kommunalt alternativ för att
värna om valfriheten för de äldre
samt att om vi själva driver äldreboendet kan vi arbeta för trygga
arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
– Att kommunen inte ska ha
ett enda kommunalt äldreboende
och sälja ut Tyresös äldreomsorg
helt är inte ett alternativ för oss,
säger hon. När det nu bara är vi
och Vänsterpartiet som vill rädda
Björkbacken så behöver vi istället så snabbt som möjligt få ett
nytt, modernt kommunalt äldreboende på plats i kommunen. Det
är också nödvändigt för att kunna
ge ett alternativ till de 40 personer
som idag arbetar på Björkbacken.

Ledamöterna Thomas Henriksson, Eija Räty och Mathias Tegnér
skriver i sin avsägelse att beslutet
är beklagligt och att Björkbackens äldreboende under decennier
varit Tyresös mest populära äldreboende.
– Jag är väldigt besviken över
det här beslutet säger Mathias
Tegnér, gruppledare för Social-

ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

AVGÅNG De socialdemokratiska ledamöterna i Tyresö Bostäders
styrelse avgår. Bakgrunden är det beslut som styrelsen tog härom
veckan, där styrelsen valde att inte investera i en renovering av Björkbackens äldreboende.

demokraterna i Tyresö Bostäders
styrelse. Det hade varit rimligare
att utveckla Björkbacken till ett
äldrecentrum i världsklass.
– Det är orimligt att styrelsen
inte följer ägardirektiven, fortsätter Mathias Tegnér (S). Framförallt är det Tyresös äldre som är
förlorarna i detta.
ooo

De Socialdemokratiska ledamöterna i Tybos styrelse, Mathias Tegnér, Eija
Räty och Thomas Henriksson, avgår från styrelsen på grund av beslutet att
inte investera i ombyggnaden av Björkbacken.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö först i Sverige med att Ny ordförande på turné
beräkna konsumtionsutsläpp
MILJÖ Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Det innebär
att kommunen som geografiskt
område inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser. För
att nå dit behöver vi förändra
hur vi reser, bygger, värmer
våra hus, vilka maskiner vi
använder, vad vi äter och hur
vi hanterar vårt avfall.

Som en del i detta arbete har
kommunen beställt en analys av
vilken klimatpåverkan den egna
verksamhetens inköp ger upphov
till. Siffrorna presenteras i Svalnas digitala verktyg där man dels
kan se klimatpåverkan nedbrutet per verksamhet, samt i olika
inköpskategorier. Med hjälp av
detta kommer alla kunna fördjupa
sig i vilka leverantörer och inköp
som genererar störst utsläpp och
därmed kunna sätta aktiviteter
för att minska sina utsläpp i enlighet med målet att bli en klimatneutral kommun.
– Med klimatanalysen får kommunorganisationen koll på de
konsumtionsbaserade utsläpp
den ger upphov till. Detta är ett
viktigt steg för att på ett trovärdigt
sätt kunna skala upp arbetet med
att informera och stödja invånare

BESÖK Tyresö kommun har 13
grundskolor och 24 förskolor i
kommunal regi. Klara Watmani,
ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden ska under våren
besöka samtliga verksamheter.

Kommunorganisationens klimatavtryck 2020

0,7 ton

– Jag klev på mitt uppdrag som
ordförande i barn- och utbildningsnämnden under skenande
smittspridning, en tid det då det
helt enkelt inte var läge att besöka

CO2e per medborgare

34,6 kton

CO2e totalt för organisationen
● Fastigheter
18,1 kton
● Tjänster
7,7 kton
● Energi
3,2 kton
● Varor
3,0 kton
● Mat & logi
1,4 kton
● Transporter & resor 1,0 kton
● Övrigt
0,2 kton

och företag att på samma sätt ta
tag i sina konsumtionsbaserade
utsläpp, säger Marie Åkesdotter
(MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Tyresö är först
Klimatanalysen visar att Tyresö
kommuns inköp under 2020
genererade 34 600 ton utsläpp
av koldioxidekvivalenter. Dessa
utsläpp fördelas i olika kategorier
som visas nedan:
Tyresö är den första kommunen i Sverige som har beräknat

52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %
52,4 %

sina utsläpp med hjälp av den
här metoden. Klimatanalysen har
finansierats med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag
för att stärka kommunens klimatoch miljöarbete.
– Detta är en välkommen analysmetod som skapar transparens
mot tyresöborna i hur kommunens
utsläpp ser ut. Det gör mig också
stolt att Tyresö är först och visar
framfötterna i den gröna omställningen. säger Anita Mattsson (S),
kommunstyrelsens ordförande.
ooo

Klara Watmani (S) skaffar sig en
bild av verksamheterna.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

våra verksamheter. Men för att få
en bra bild av varje verksamhets
framgångar och utmaningar är
besöken nödvändiga, säger Klara
Watmani.

Upprustat och renoverat
Upprustning både inne och ute på
Tyresös förskolor och skolor har
varit ett stort fokus den senaste
mandatperioden. Flera verksamheter har renoverats, med bland
annat nya våtutrymmen, golv och
målade väggar. Flertalet skolgårdar också har upprustats med nya
klätterställningar och utrymmen
för umgänge. Konkreta förändringar som Watmani menar är
viktiga att se på plats.
Dialog med personalen
Att lyssna in verksamheternas
alla medarbetare, lärare, pedagoger, fritidshemspersonal är också
en viktig aspekt som verksamhetsbesöken möjliggör. Watmani
menar att en hög närvaro och en
tät dialog med medarbetare och
elever krävs för att se behov och
framgångsfaktorer.
– Alla verksamheter är unika
men tydligt är att alla har samma
beslutsamhet att skapa de absolut
bästa förutsättningarna för våra
unga. Finns inget som ger lika
mycket energi och kraft som den
vetskapen, säger Klara Watmani.
ooo
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Framtidstankar – barn
berättar genom konsten

Joanna Ramstedt, Sebastian Ramstedt och Klara Watmani beundrar
barnens verk.
BILD: TYRESÖ NYHETER
KONST Utställningen framtidstankar föddes 2020 när Johanna och
Sebastian Ramstedt fick idén att låta Tyresös barn och unga ta plats
och synas i konsthallen.

Paret som själva arbetar inom
förskola och skola i kommunen
såg en möjlighet att föra tillbaka
en gnutta framtidstro genom en
gemensam konstutställning där
barnen står i fokus och får göra
sig hörda. Tillsammans började
de titta på hur de kunde möjliggöra idén och kontaktade kommunen för att presentera sina
tankar. Det landade i ett kommunomspännande projekt som nu
visas upp i Tyresö konsthall.
– Det var många timmars knep
och knåp med att peppa och pusha
för att få till den fina utställningen.
Dessutom slog pandemin till med
full kraft just som vi fått vind i seglen, berättar Johanna Ramstedt.

Olika tolkningar
Tretton verksamheter deltar och
valde att tolka uppgiften på olika

sätt. Stimmets grundsärskola
arbetade med frågan ”Var och
hur vill du bo när du blir stor”
och gestaltade det i from av ett
tittskåp. Förskolan Galaxen lät
barnen fundera över ordet ”Framtidstro” och arbetade sedan med
färg och kritor för att måla sina
tankar.

Kavlade upp ärmarna
– I slutspurten kavlade vi upp
ärmarna och fick till en utställning som vida översteg våra förväntningar. När vi kom med idén
så var det många tankar kring hur
man skulle hinna med detta jämte
ordinarie utbildningsplaner och
uppgifter. Men i slutändan har
alla fantastiska lärare lyckats
inkorporera detta i den ordinarie
undervisningen. Vi blev otroligt
imponerade inte bara över elever-

Stora och små konstverk blandades i utställningen.

nas fantastiska arbete utan även
över lärarnas skicklighet som
syns väl i utställningen, säger
Johanna Ramstedt.

Forum för våra unga
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Klara Watmani
invigde utställningen.
– Det är en angelägen utställning, jag ser det som ett forum
våra unga delar med sig av sina
känslor inför framtiden. Här tar
jag till mig, och det hoppas jag att
alla politiker i rummet också gör,
vad vi kan bidra med för att skapa
en trygg och ljus framtid för våra
unga. För ingenting är viktigare
än det, säger Klara Watmani.
Hela utställningen känns som
ett bevis på att vi med engagemang och lustfyllt fokus kan göra
undervisningen meningsfull för

våra elever. Det visar också ett
mod från de lärare som hängt på
och brutit sig loss från tidigare
planering för att fånga ett erbjudande i farten.
– Precis den sortens kraft och
engagemang som behövs om man
ska kunna fånga aktuella händelser och låta eleverna göra sig
hörda i något som är meningsfullt
för dem själva,säger Johanna
Ramstedt.

Fri kreativitet
Initiativtagarna Johanna och
Sebastian Ramstedt har tillsammans med alla barn, pedagoger
och lärare gjort ett helt enastående arbete.
– En modig utställning där
Tyresö unga själva fått tolka och
släppa sin kreativitet fri, säger
Klara Watmani.

BILD: TYRESÖ NYHETER

De förskolor och skolor som
deltar är Tyresö skola, Nyboda
skola, Strandskolan, Dalstugans
förskola, Stimmet särskola, Skrindans förskola, Kumla förskola,
Fornuddens förskola, Sofiebergs
förskola, Kumla skola, Västra
farmarstigen med Njupkärrs och
Bergfotens förskola och Ringens
förskola. Utställningen visas fram
till 15 maj.
ooo

BILD: TYRESÖ NYHETER

Mathias blir skald som sin namne
BOKSLÄPP Nu släpper Mathias Tegnér, socialdemokratisk riksdagsman en ny bok – 100 år med Socialdemokratin. Den låter kanske inte
som en kioskvältare direkt, men är faktiskt mer intressant än vad
titeln förespeglar. Boken handlar om näringspolitik (okej jag medger
att det inte låter sexig det heller) och hur Sverige från att ha varit ett
fattigt statarsamhälle på 1800-talet till ett av Europas rikaste länder.

Visst det är en hyllning till den
politik som förts i Sverige under
Socialdemokraterna, men den
reflekterar även över näringslivets oförmåga att se de långsiktiga konsekvenserna sitt handlande. Företagare som vägrar inse
riskerna med att gå till sängs med
högerextremismen i ljuset av vad
som redan skett i Tyskland under
30- och 40-talet.
Hur kommer det sig att du ger
dig in i författarbranschen?
– Från början så var det faktiskt
så ilska eller frustration som fick
mig att börja skriva den. I grunden så är ju näringspolitiken väl-

digt viktigt för ett land. Det är ju
via den som vi ser till att företag
växer, att det finns tillväxt i ekonomin i stort och att skatteintäkter kommer in.
– I många mätningar så rankas
Sverige och den svenska konkurrenskraften väldigt högt och i min
värld så beror det mycket på att
vi har en bra näringspolitik, med
medborgare på bra utbildningsnivå och bra infrastruktur. Ett
antal saker som är viktiga som
jag tänker är kopplade just till att
Sverige är ett bra land att leva i.
– Jag kände frustration över att
så fort näringspolitik diskuteras,
då handlar det om man ska sänka

den skatten eller sänka den skatten, då missar man målet kring
vad som är viktigt och fundamentalt för att ha en bra näringspolitik.

Nedsippringspolitik á la Margret Thatcher fungerar inte
menar du?
– Det har du uppfattat helt korrekt, skrattar Mathias. Och det
är väl egentligen precis tvärtom.
Det som säkrar att ett land går
framåt är, tror jag är att det finns
en stark efterfrågan, alltså att
man håller hjulen rullande. Att
man för en politik som ser till att
”vanliga” människor faktiskt har
råd att köpa saker och investera.
På lång sikt så tror jag också att
de länder som har börjat med
att sänka skatten, de kommer ju
också skära i välfärden. De kommer slarva med infrastrukturen
och det i sin tur skapar ganska

stora klyftor i de här länderna.
Det skapar både otrygghet och
misstro mellan olika grupper och
då hamnar man i en negativ spiral
och eroderar det som är fundamentan också för ett bra näringslivsklimat.
Tegnér beskriver även nyliberalismens uppgång och förfall och
varför nyliberalismen över tid är
dömd att misslyckas som idé. Han
lyfter fram flera exempel på den
växande ojämlikhetens orimlighet och hur en öppen globaliserad
värld kan överleva, även om inte
nyliberalismen inte gör det.
Mathias Tegnér, som innan han
blev invald i riksdagen har gått ut
Handelshögskolan, jobbat som
reseledare och varit chef på HM,
har en god insyn och vet vad han
talar om. Boken innehåller många
egna upplevelser men också episoder om andra riksdagsledamöters testiklar, vilket gör det till

Mathias Tegnér.
FOTO: KALLE HINDRIKES

en riktigt rolig läsning. Det finns
ju redan en uppsjö av snustorra
böcker, där politiker orerar om
vilken magisk inverkan deras
åsikter har haft eller borde ha på
svensk politik.
Niklas Wennergren
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Bokvåren är här
LITTERATUR Med våren på ingång dyker det i vanlig ordning upp nya
böcker på marknaden. Vi tror oss ju få mer tid för att läsa när det blir
ljusare och vädret varmare. Två av Sveriges mest uppmärksammade
författare bor och verkar i Tyresö, släpper varsin bok i dagarna.
Helena Dahlgren har de senaste
åren gjort sig ett namn som ungdomsboksförfattare i sin serie om
Ödesryttarna, men nu lämnar hon
stallgården och låter hästarna
vila. Det är hennes första vuxenroman sedan debuten med Orkidépojken 2017, om vi bortser från
bokserien Ellens val.
Hennes nya roman Skarp,
utspelar sig i den fiktiva orten
Svartforsen i Norrbotten. Huvudpersonen Emma Wijkman får ett
vistelsestipendium på samma
gård som hennes favoritförfattare, Beata Skarp levde och verkade. Skarp dog under oklara
omständigheter 30 år tidigare och
Emma dras mer och mer in i den
döda författarens värld.
Dahlgrens bok har uppmärksammats stort i medier och har
rönt uppskattning i både Dagens
Nyheter och hos SVT.
– Om jag ska hisspitcha den lite
så är det lite som Kvinnan på tåget
(Hawkins) möter Lida (King) alltså en berättelse om besatthet och
om läsande, och om vad det kan
göra med en människa. Alltså både
hur läsandet kan rädda en person,
men även att gå under lite. Så det
är lite spänning, lite gotik och lite
läskigt, berättar Helena Dahlgren.

Jag tänkte direkt på The Shining, är det en variant på en
svensk version?
– Nej verkligen inte, snarare då en
hyllning till Steven King, och hela
boken är full med olika litteraturreferenser så om man vill så kan
man spela ”Skarpbingo” med sina
vänner, skrattar Helena.
Vi talades vid någon gång och
du sa då att du höll på med en
tidningsartikel…
– Ja det stämmer. Det är många
olika typer av texter i boken. Dels
berättarjaget, dels huvudpersonens avhandling och sedan även
Beata Skarps texter. Plus tidningsartiklarna som du nämnde.
Hur var det att helt plötsligt
bli uppmärksammad på det
här sättet?
– Jag är lite överväldigad faktiskt.
Som barnboksförfattare så får
man inte recensioner på det här
sättet, speciellt inte i riksmedia.
Så det känns väldigt kul.
Men var det inte i någon
recension som de hade skrivit
Beata Skarp under ditt foto i
stället för ditt namn?
– Jo det var på SVT och jag tänkte

att vad roligt, de har verkligen
fattat, men det visade sig vara ett
tryckfel. Däremot så har jag fått
mejl från läsare som skriver att
de måste börja läsa Beata Skarps
böcker. Så från och med nu ska
jag ägna fem år åt att skriva Beata
Skarps böcker, flinar Helena.
Linda Ståhl debuterade så sent
som förra året med kriminalromanen Syndaren ska vakna. Boken
blev enormt uppmärksammad
mycket på grund av att huvudpersonen Reub Thelander är en av få
icke binära personer i kriminallitteraturen och att den handlade
om mäns våld mot kvinnor. Hon
uppmärksammades i allt från
Göteborgsposten till Alingsås Tidning. Böckerna utspelar sig i Höllviken där Linda också är uppväxt.
– Elden ska falna är en fristående fortsättning på Syndaren
ska vakna. Den handlar om det i
dubbel bemärkelse gränslösa våldet mot kvinnor. Denna gång startar det med att ett flyktingboende
brinner ner, och i askan finner
man kvarlevorna av ett spädbarn
som har omkommit. Ingen saknar
barnet. Ingen vet vem dess föräldrar är. Vidare får läsaren bland
annat följa Somayeh, en flykting
från Afghanistan som kommit
till Sverige med förhoppning om
att få leva här som en fri kvinna.
Hon upplever snart att detta inte
är helt enkelt för att hennes lands-

När boken lämnat tryckeriet så får man sätta sig ner ett tag och njuta av
det man skapat.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

män ogillar att hon tar seden dit
hon kommer, summerar Linda
inledningen på sin roman på
klingande skånska.
Hur är det ”himma” i Höllviken när du kommer dit? Är
dem glada att bli satta på kartan på det sätt som du gör?
– Det är de verkligen. Jag var lite
rädd först hur det skulle tas emot.
Det är ju deckare jag skriver och
det handlar mestadels om ond
bråd död, men det är nästan som
de går man ur huse, om man får
överdriva lite, när man kommer
dit. Senast igår fick jag ett mejl

från bokhandeln där nere som löd
”du är så välkommen och du är så
efterlängtad” så det är fantastiskt
kul att komma hem, säger Linda
Ståhl.
När vi avbryter intervjun så får vi
skynda till centrum för att ta fotografierna, för Linda ska nämligen
”him” och hälsa på sitt största fan
som bor i Höllviken, det vill säga
hennes mamma. Helena ska som
vanligt hem och översätta någonting från engelska, något som hon
gör nästan lika ofta som hon skriver egna böcker.
Niklas Wennergren

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.

Pluto

Bostadsrättsföreningen Pluto
i Tyresö bildades 1968. Sommaren 1971 skedde de första
inflyttningarna. Området ligger
i Lindalen på den norra sidan
av Bollmoravägen, mitt emot
Södra Lindalens arbetsplatsområde. Skogarna i Erstaviksområdet finns tillgängliga inom
en kvarts promenad från området. Husen har fasaddekorationer i form av de olika planeternas tecken.
Byggår
Upplåtelseform
Antal hus
Våningar
Antal bostäder

1969–1970
Bostadsrätt
14
2
208
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Tyresölagen gör kickoff:

TN-doktorn:

Nu gäller det
att se livet
Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare,
specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. Hon är även St Lukasterapeut.
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö.
Radiomakare vid Tyresöradion.

D

et här året har börjat som en stökig tid. Som du förstår
tänker jag på kriget, coviden och våren som dröjde. Det
är lätt att bli nerstämd och deppig. Ta det bara lugnt
och tappa inte hoppet. När du läser det här har förhoppningsvis maskrosorna börjat blomma och Kristi himmelsfärdshelgen
närmar sig. I år sammanfaller den med World Bee Day lagom till
körsbärsträdens blomning.
Det är dags att se sig omkring. Om du håller för ditt ena öga
och sedan växlar till andra sidan upptäcker du lätt att bilderna är
olika men din fantastiska hjärna
lägger ihop dem till en enhet.
”Bilden är också upp
Ögonnerverna är korsade så
och ner. Hjärnan
ditt högra öga avbildas i vänster
syncentrum, vänster bild går till
vänder den rätt.”
höger sida. Det är inte nog med
det. Bilden är också upp och ner. Hjärnan vänder den rätt. Man
kan fundera mycket på det här. Vi är många som behöver korrektion, det heter så, med glasögon.
Jag var 9 år när min nya magister på mellanstadiet först försökte korrigera min handstil, sen insåg att den lilla flickan med
efternamn på Ö och som därför satt längst bak, inte såg ett dugg.
Min värld var en bubbla på 3 meter. Jag fick gå ensam till ögondoktorn, mamma tog sen ledigt och gick med till glasögonaffären. En revolutionerande upptäckt väntade på mig. Det fanns en
omvärld! Där föddes självförtroendet.
Sen har det blivit många olika glasögon. Små fyrkantiga, jättestora på 80-talet, tjockare och tjockare glas, specialslipningar,
antireflexbehandlade, progressiva, flera par som hela tiden förläggs. Så skönt med illrött fodral till de nuvarande.
Min lycka var stor när min optiker Kurt Lindström öppnade
butik i Tyresö. Yrkesskicklige Kurt trollade så att jag kunde se,
fast inte med de högbrytande glasen för då blev hela Tyresö plötsligt blåfärgat och Kurt fick ta tillbaka dem. Det är sant, alla ljuskällor lyste blått.
Nu har jag kvalificerat mig för gråstarrsoperation och i väntan
på den förstorar datan texten åt mig. Åren har lärt mig att med
olika glasögon kan upplevelsen bli väldigt annorlunda.
Och nu går vi över till dagens budskap. Ta på dig rätt glasögon
för allting kan ses på minst två sätt, det har inte minst fake news
och desinformation lärt oss. Det
gäller att välja noga och tänka
”Det gäller att välja
kritiskt. Det går att både läsa
noga och tänka
och lyssna med rätt ”glasögon”.
Det är valår och vi kommer att
kritiskt.”
få höra många olika påståenden
i sommar, nu blir det viktigt att tänka efter. Ha inte för bråttom i
dina omdömen. Ta reda på hur det förhåller sig först. Mina barnbarn lär sig källkritik redan i de första skolåren. Farmor, du måste
kolla säger de yngsta, Mormor, tror du verkligen på det där säger
de äldsta. Mitt svar blir, jag ska bara byta glasögon så jag ser rätt.
Sen kan jag fundera ett varv till om det finns andra synpunkter.
Vad vet jag egentligen om min omvärld i stort och smått. Valet
i höst blir att ta ställning till många olika saker. Köer och pengar
till vård på lika villkor är en fråga som vi röstar om i regionvalet.
Förhoppningsvis ser jag klarare då. Vi hörs och ses. En fin vår
önskar dr Lena.
ooo

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

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

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

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

08-712
08-71222
2240
40

Så här ser det
ut i din klubb
Det är återigen dags för att sparka i gång fotbollssäsongen. Vilka Tyresölag kommer tampas i toppen? Vilka kommer sladda i botten? Vem blir årets målskytt? Så här tidigt
på säsongen är allting möjligt och alla hinder går att övervinna. TN Sportens Niklas Wennergren är en erkänt usel
tippare, men förnuft går inte alltid hand i hand med mod
så nog tippar han ändå en seriesegrare i år.

Tyresö FF
Dam
Robin Carlén fortsätter träna
laget och har startat bra, med två
raka segrar, dock mot två nykomlingar så det är väl lite oklart ännu
vad dem vinsterna egentligen
är värda. Frida Thilén, Josefine
Lindberg och Moa Nilsson Barkenheim bildar i vanlig ordning en
stark försvarslinje och ger laget
säkerhet, det är sen gammalt.
Victoria Isaksson är tillbaka
efter studier i Gävle, men lite
oklart var hon står, men det kan
bli intressant. Laget ser bra ut på
pappret och i Elin Engström tycks
man ha fått fram en gedigen målskytt. Michaela Larsson har också
återvänt till TFF och blir så klart
en förstärkning. Ett extra öga bör
man ha på tabellen i år. Det är
serieomläggning och man behöver komma topp fem för att spela
i ettan även nästa år.
Nyförvärv: Andréa Strandh fw (Piteå IF),
Michaela Larsson mf (Qviding), Victoria
Isaksson mf (comeback), Linnéa Fremdling mf (juniorlag), Alice Nagy fw (juniorlag), Elias Spång, assisterande tränare
Spelarförluster: Leila Baiche fw (Göteborgs DFF), Ida Bengtsson mf (IF BP),
Jennifer Egelryd fw (slutar)

TN-tips:

Seriesegrare
Victoria Isaksson håller bollen.

FOTO: CLAUS MEYER

Ny beachvolleyplan, nya
grillplatser och nya bryggor
när Tyresös upprustas
FRITID Kultur- och fritidsnämnden tog nyligen beslut om att anlägga
en kombispelsplan för volleyboll och handboll, fem nya grillplatser i
Alby friluftsgård, att byta ut fyra av kommunens bryggor och en upprustning av Gammelströmsfortet. Satsningarna är en del av det samlingsanslag på cirka en miljon kronor som kultur- och fritidsnämnden
varje år får spendera fritt på olika satsningar i kommunen.

Bakgrunden till satsningen
på kombispelsplan är dels ett
ökande behov av ytor för spontana aktiviteter som kan locka till
möten och rörelse samt en önskan om fritidsaktiviteter som kan
locka fler flickor. Den nya planen
ska anläggas i anslutning till Wättingestråket i Bollmora.

utvecklas iordningsställs uteklassrum i Alby. Grillplatser i Alby
iordningsställs också.
– Beachhandboll är en idrott

som växer och föreningar har
utryckt behov av möjligheter till
träning, så det känns roligt att nu
kunna erbjuda detta. Att vi också
kan erbjuda nya grillplatser, möjliggör för fler aktiviteter utomhus för våra kommuninnevånare
känns också väldigt roligt säger
Katarina Helling (S), gruppledare
i kultur- och fritidsnämnden.
ooo

Upprustade bryggor
Bryggor vid fyra av kommunens
badplatser är i behov av upprustning och därför ska nu en upprustning genomföras 2022 på baden
vid Barnsjön, Hästhagsbadet,
Öringebadet och Rakstabadet.
Gammeströmsfortet ska upprustas med en vandringsled och
information, vilket ska göra fortet
mer lättillgänglig.
Uteklassrum
För att naturskolans ska kunna

Katarina Helling (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Hanvikens SK
herrar

Tyresö FF
Herr

Hanvikens SK
Dam

Tyresö
United

Bollmora
Internacinal

Hanvikens herrar hade en tung
säsong, där man var tippade som
vinnare, men klarade kontraktet
först i de sista omgångarna. Nu
har lejonparten av de spelare som
kom till HSK från TFF återvänt
och Sören ”Snuffe” Åkeby har fått
kika lite extra i sina odlingar efter
mogna juniorspelare. Det har
också anslutit spelare från andra
klubbar.
– De flesta har ändå någon form
av anknytning till klubben vilket
jag tycker är viktigt, säger Sören
”Snuffe” Åkeby. Laget är ungt och
oerfaret men intressant och de
tränar hårt.

Laget har fått tillbaka merparten
av de spelare som flyktade till HSK
förra säsongen och det blir en
bra och rutinerad grundstomme.
Adam Solem återförenas efter en
tid i Älta IF och han har visat sig
pigg i inledningen. Dino Fors är en
annan intressant spelare. 18-åriga
Dino har både pappa och farbror
som spelat A-lagsfotboll i TFF att
brås på. Jesper Cederschiöld har
ett förflutet i HSK och kan bli ett
utropstecken. Niklas Thomasson har även han återvänt efter
en säsong i Division 1 med IFK
Haninge. Laget har börjat hyggligt
med en seger och ett kryss och
det ser ut som att laget har ambitioner att blanda sig i toppstriden.
Ruben Lindström ska vara den
som ska styra mittfältet eventuellt
tillsammans med Lucas Brikell.
– Lucas är så mångsidig så man
kan spela honom på vilken position som helst, men med frisk
trupp spelar han troligen centralt,
säger nya tränare Mani Tourang.
Överhuvudtaget verkar det
vara väldigt harmoniskt kring
laget och det kan i sig räcka långt.

Framgångsrikast 2021 i Tyresö
var utan tvekan Hanvikens damer
som sensationellt tog klivet upp i
Division 2 för första gången sedan
penicillinet uppfanns. Sensationellt för alla utom tränaren Jamshid Masori som styrt laget från
att vara ett varannanmatchslag i
mitten på fyran, till de nationella
serierna på tre säsonger.
Laget har förlorat trotjänaren
Hanna Brandt till Örebrolaget IK
Sturehov vilket självklart är ett
avbräck, men har kompenserats
med smarta värvningar av bland
annat Julia Salander som ju är en
erkänt duktig playmaker. Laget
kommer som nykomling få det
tufft men det ser ändå ut som att
truppen är stark nog att klara sig
kvar. Det blev också seger i premiären mot topptippade Telge United.
– Man kan ha fina slogans
eller värdegrunder, men gör man
inte gör det hårda jobbet så är ju
sådant inte någonting värt, säger
tränaren Jamshid Masori.
Även om det är nationell serie
så är det endast två lag som man
inte kan besöka med SL-kortet
och det är Viljan Strängnäs och
Dalhem (Gotland).

Föll på målsnöret i Division 5
förra säsongen, men blev ändå
uppflyttade som bästa tvåa. Laget
var ett av förra årets glädjeämnen, men avslutet var lite väl dramatiskt kanske?
Laget har gjort årets värvning i
Tyresöfotbollen genom att anlita
den högt ansedde Janne Eriksson som tränare. Truppen ser stabil ut och man har plockat in ett
par vassa startspelare. I och med
värvningen av Mattias Östberg så
slipper också Estefan Gamboa
dras med epitetet ”äldst i laget.”
– Mattias Östberg kommer
betyda mycket med sin erfarenhet, attityd och inställning men
det är vad man har för material
tillgängligt vid match som kommer vara avgörande.

Laget gjorde en bra säsong i femman förra säsongen. Nu har man
tappat målskytten Andreas Nejdefeldt till Hanviken vilket givetvis är ett avbräck. Truppen är 27
spelare bred så det finns att ta av.
Laget har börjat serien utmärkt
med fyra poäng på de tre inledande matcherna.

Nyförvärv: Andreas Nejdefeldt (Bollmora), Edvin Hall (Aspudden), Gulutte
Zunda (Djursholm), Joakim Rundström
(Sävedalen), Kevin Holmersson (Vendelsö IK), Momodou Badjie (Älvsjö AIK),
Younes Silver Louardirhi (Hammarby
Futsal), Anton Granholm (Älvsjö AIK),
Christos Degrenos (Älvsjö AIK), Emil
Ståhl (TFF)
Spelarförluster: Se TFFs nyförvärv.

TN-tips:

5:a

Nyförvärv: Niclas Thomasson fw (IFK
Haninge), Pontus Moro mf (HSK), Hampus Andersson mb (H SK), Jesper Sundelin mv (HSK), Mattias Andersson yb
(HSK) Lucas Brikell mf (HSK) Leonardo
Schoultze Ramos yb (HSK), Adam Solem
mb (Älta IF), Dino Fors yb/ymf (Hammarby P19), Jesper Cederschiöld mf (Boo
FF), Ali Abbas Ammouri yb (Älvsjö AIK),
Kentsy Salvador Martinez (Vasalund),
Kobby Osei-Bonsu (Segeltorp), Oliver
Marchetti Gårdman (Vasalund), Kevin
Dennerby (Nacka Illiria), Filippe Soldati
(Älvsjö AIK) Aleksi Soldati (Älvsjö AIK)

Tyresö FF–Hanvikens SK.
FOTO: GONZO

TN-tips:

Topp 3

Nyförvärv: Josefin Backström (Huddinge
IF), Kiry Bueno Rumie (BKBK), Malin
Vikström (Karlbergs BK), Pimme Hellerström (Sickla IF), Thea Frimmel (TFF),
Linn Rönnehäll (TFF), Lilly Gustavsson
(TFF), Julia Salander (Mälarhöjdens IK)

Nyförvärv: Inga uppgifter
Spelarförluster: Inga uppgifter

TN-tips:

8:a

Nyförvärv: Mattias Östberg (HSK), Linus
Lindberg mv (TFF), Sam Honarvar mv
(Vasalund IF), Mathias Ahlander mv (Värtans IK), Liamh Buchett df (Vasalund
IF), Mikail Delen df (Svensk-Palestinska
FF), Alejandro Ortiz Robles (Bollmora),
Daniel Armanios df/mf (Andino United),
Leo Persson mf (HSK), Johan Holmqvist
fw (TFF)
Spelarförluster: Richard Jansson, Amir
Askarzadeh, Dana Bahdjat, Jimmy
Barthelsson (samtliga slutar), José Barrison (går över till ledarstaben), Björn
Johansson (Tyresö FF)

TN-tips:

5:a

Spelarförluster: Anna Zetterström,
Maria Henriksson, Emma Brannefalk,
Filippa Östberg, Hanna Brandt (Sturehov) Nora Lindberg, Jessica Smedberg,
Charlotta Tenggren

TN-tips:

8:a

Fotboll.

Östeberg når högst.
FOTO: TYRESÖNYHETER

FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Tyresö Nyheter
jubilerar
JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka
till Tyresö Nyheter 1992.

Konsert med
Second Line Jazzband
Second Line kommer från Göteborg och är ett av landets bästa.
Emma Oldins kvartett är förband.
En härlig kväll garanteras, det
finns säkert plats för en svängom
på dansgolvet också.
Restaurang Toscanini serverar
mat och dryck.
Torsdagen den 19 maj,
klockan 19.00, Kvarnhjulet,
Kulturcaféet, Pluggvägen
Förband klockan 18.30:
Emma Oldins kvartett
Entré 150 kr, 120 kr för medlem
Fri entré för gäst under 30 år.

Tidningen firade 20-årsjubileum och då liksom nu var en av de stora frågorna
utvecklingen av Björkbackens äldrecentrum. Och glädjen var stor när Tyresö
centrum var folkligt och bjöd upp till dans.
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

VALBORGSFIRANDE
30/4, 18.00–22.00 Fornuddsparken. Valborgsmässofirande med
extra allt. Trollbäckens scoutkår välkomnar dig till valborgsmässoeld,
café, hamburgare, sockervadd, femkamp och loppis. Arr: Trollbäckens
scoutkår. Biljetter: Gratis.
VALBORGSFIRANDE VID AHLSTORP
30/4, 19.00–21.30, Alby naturreservat. Valborgsmässofirande
vid Ahlstorp med sångkör och
brasa. Tyresökören sjunger in våren
kl. 20.00. Stugan är öppen från
kl.19.00 med kaffeservering och
det finns möjlighet till korvgrillning.
Arr: Tyresö hembygdsförening Biljetter: Gratis.
FORNUDDEN PÅ VIKINGARNAS TID
8/5, 14.00–15.00, Fornudden,
Trolbäcken. På Fornuddens gravfält
finns omkring 75 gravar från slutet
av järnåldern. Följ med på en spännande familjevisning med Andreas
Forsgren, arkeolog från Stiftelsen
Kulturmiljövård och tidigare guidechef på Birka. Vandringen är 200
meter lång och går genom lätt
kuperad terräng. Samling i vinkeln
av Fornuddsvägen. Arr: Tyresö Kommun Biljetter: Gratis men anmäl på:
tyreso.se/biljetter.
SECOND LINE JAZZZBAND
19/5, 18.30–22.00, Kvarnhjulet.
Second Line Jazzband bildades
1989 och tre av bandets originalmedlemmar är kvar. De är ett av
landets mest populära traditionella
jazzband och har spelat på klubbar
och festivaler runt om i Europa.
Förtäring finns. Arr: Tyresö Jazz och
Blues Club. Biljetter: 150 kr (120 kr
för medlemmar) Köpes på plats.

Välgörenhetslopp
i Alby 7 maj
Cecilia Jansson är mamma till Linus som är 11
år och som har den ovanliga sjukdomen San
filippos sjukdom. Hon anordnar tillsammans
med Tyresöföretaget 4Everybody ett välgörenhetslopp i Alby den 7 maj för att få in pengar
till forskning om denna idag dödliga sjukdom.
Hon berättar för Ann Sandin-Lindgren hur det
är att ha ett barn som kanske snart kommer
att dö.

Transsylvanien till
Trollbäcken

Transsylvanien förknippas ofta med Greve
Dracula och hans blodiga historia. Enikö
Kovacs-Bognar är född där och är nu bildlärare och konstnär, bosatt i Trollbäcken. Hon
berättar om flykten från Transsylvanien till
Sverige i början av 90-talet. Lelle Wiborgh
ställde frågorna.

De får hjälp via PMU Becka vill vara en
secondhand
förebild

Erik om sina olika
äventyr

Var tredje vecka sedan många år hörs dr Lenas
Lena Hjelmérus besöker PMU Pingstkyrkans
Second Hand. Butiken har funnits i 32 år
vid Masten och hjälper på många olika sätt.
Butikschef Miguel Malaguti berättar om hjälpen till Ukraina, projektet i Kongo och om LP
stiftelsens verksamhet.

Tyresötjejen Rebecka Wahlström med artistnamnet Becka vill med sin musik inspirera
andra inom HBTQIA+. Hon berättar för Carina
Högberg att hon nu söker ett stipendium för
att kunna hjälpa andra. Hon berättar om sina
olika engagemang, sina studier och hur det är
att vara kontaktperson för unga personer.

Erik Åkerberg berättar om sin uppväxt och
om sina äventyr stora som små. Erik berättar
bland annat om känslan av att stå på Mount
Everests topp och om sitt kommande äventyr,
Trans America på cykel. Mer info om Erik på
www.erikakerberg.com och @1aventyr på Instagram. Programmakare: Pierre Näsman.

Tyresö historiedag
20 maj

Allan Ruth minns
sitt Bollmora

Jenny – om sexuella
övergrepp

Docent Håkan Blomqvist från Södertörns högskola och Mats Fält (M) från Tyresö Kommun
berättar om den historiedag som anordnas för
lärare och andra intresserade på Tyresö Slott
den 20 maj. Programmet är fullmatat av historisk forskning, idrott, makt och migration.
Programledare: Ann Sandin-Lindgren.

Allan Ruth är uppvuxen på Sikvägen på
60-talet och minns sina grannar, skolor, lärare och lokala affärer. Han jobbade tidigt på
Granit Livs som han senare tog över. Han var
också aktiv i Tyresö Alpina Klubb och ordnade
mästerskap i Brakmarsbacken. Han berättar
för Ann Sandin-Lindgren om sitt företagarliv
och om det Tyresö som har förändrats.

Jenny Andén Norman har berättat flera gånger
på Tyresöradion om sitt liv med ätstörningar,
självskadebeteenden, diagnoser och Asperger.
Den här gången samtalar hon med Ann Sandin-Lindgren om sexuella övergrepp som har
påverkat henne genom livet.

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

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

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

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk
medlemsavgiftpå 300 kronor
eller mer om du vill.
Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07
Ange ditt namn och din adress.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.

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

DIN LÅSLEVERANTÖR

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

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

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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

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

Märk svaret
”Bildgåtanr 2”
och skicka senast
den 10 maj 2022 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vårfiske i Barnsjön.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Linnea!
Förra bildgåtan föreställde
Granängsringen. Det visste Linnea Brännström på
Koriandergränd.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. 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 24 april.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

KONSTRUKTÖR:
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CHIFFER

HIMLA
KROPP
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EVERT TAUBE, SOM HAR FÖDELSEDAG DEN 12 MARS, HAR I VINTER VARIT AKTUELL I EN MINISERIE PÅ SVT.
VI UPPMÄRKSAMMAR DETTA MED ETT TEMAKRYSS OM HONOM.
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1. VAR VÄXTE HAN UPP?
2. HETER CALLE SCHEWENS
Ö PÅ SJÖKORTET?
3. VAR DOG HAN?
4. HETTE HANS FRU
5. HANS SOMMARSTÄLLE
6. TIDNING SOM INSTIFTADE
TAUBESTIPENDIET
7. LAND HAN VAR MEDBORGARE I
8. VAR VACKER PÅ MALÖ
9. PLATS I VALS PÅ MYSINGEN
10. HANS STAMRESTAURANG?
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1:a: Claes Bäcklin, Diamantgången.
2–5: Linda Rambin, Grenvägen.
Gun Salander, Myggdalsvägen.
Alex Lindholm, Sikvägen.
Kerstin Persson, Myggdalsvägen.
MISS
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GJORT
INTRYCK

SNATTA

FRÅGA 6

VILL VI PÅ
SEMESTERN
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VÅLDSAM
SKRÄCK
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 1, 2022
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FRÅGA 5

4 MAJ
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BÖR
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”TAUBE I VÅRA HJÄRTAN”

KAN
MYGGBETT

FÅR
STRAFFLINDRING

LÅTER
SOM EN
MYGGA

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

HÄRMAT
MED
EFTER

BILD PÅ ETT AV DE ÄLDSTA HUSEN I TYRESÖ FRÅN BOKEN TYRESÖ TOPRP OCH
GÅRDAR AV GÖRAN MAGNUSSON OCH ANDERS BRUNDIN. VAD HETER HUSET?

Kryss nr 2
Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
10 maj 2022 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2022”.
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FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2022.
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TYRESÖ RUNT

Engagemang för
ukrainare i Tyresö
SOLIDARITET När Ryssland inledde sin invasion i Ukraina i slutet av
februari reagerade många svenskar starkt på situationen och ville
hjälpa ukrainarna med mer än genom att swisha pengar. En av dem
som ville bidra var Sara Renman i Tyresö.

Tyresö Nyheter träffar Sara i Tyresö centrum. Hon berättar att det
för hennes egen del handlade om
att hon ordnade flera insamlingar
och under en period hade huset
öppet för behövande att komma
och prova kläder och hämta annat
de behövde. Med sin erfarenhet
av att jobba med migrationsfrågor
såg hon även att det ofta förekom
felaktigheter och missförstånd i
de olika Facebook-grupperna och
diskussionstrådarna på nätet.

Lokala facebookgrupper
Sara såg även att det redan fanns
välfungerande facebookgrupper
i bland annat Nacka och ganska
snart startade hon upp gruppen
Ukrainare i Tyresö. Syftet med
facebookgruppen är främst att

vara en anslagstavla, där relevant
information kan delas, ukrainare
hitta och stötta landsmän och
värdfamiljer hitta och stötta varandra.

Tyresö församling stöttar
Den som har ett stort hjärta och
verkligen brinner för att hjälpa
dem som har ett stort hjälpbehov
tar lätt på sig för mycket, det är
något som Sara har fått erfara:
– Jag har känt mig väldigt frustrerad när jag sett att ropen på
hjälp inte alltid har nått fram till
dem som vill hjälpa, trots att privatpersoner och volontärer har
gjort ett hästjobb för att förmedla
kontakter och hjälpa till med stort
och smått. Som tur är har Tyresö
församling nu kommit i gång med

en träffpunkt på tisdagar i Trollbäckens kyrka (klockan 16–18)
för ukrainare och vänner där man
kan träffas. Även Tyresö kyrka –
Pilgrimscentrum - planerar aktiviteter för att ge stöd för både värdoch gästfamiljer på olika sätt.

Ukrainas annandag påsk
Sara berättar också att Tyresö
bygdegård upplät sina lokaler den
25 april, för att ge ukrainare möjlighet att, med hjälp av tyresöbor,
ordna en egen traditionell påskfest och träffa varandra.
– Mitt i allt det fruktansvärda
som händer runt oss så värmer
det djupt i hjärtat hur så många
hjälper till på det sätt de kan, hur
många i grannskapet som öppnar
sina hem och hur nära vi nu kan
komma varandra som människor
när det handlar om det riktigt viktiga och djupt mänskliga som förenar oss, avslutar Sara.
Ursula Rundin

Sara Renman, en av de tyresöbor som engagerat sig för flyktingar från
Ukraina.
FOTO: URSULA RUNDIN

FÖRSTA MAJ I TYRESÖ!
TRESÖ

10.00 - Samling i Granängsringen
10.15 - Tåget går mot Stadsparken
10.30 - Första maj-firande i Stadsparken
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12.00 - Buss avgår till Stockholm
ns ordförande
Kommunstyrelse

Tal av Mathia
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I Stadsparken kommer det finnas hoppborg,
popcorn, tal, ansiktsmålning och mycket mer.
En riktig familjefest!

