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Det stora äventyret börjar 
n Den här veckan går 665 barn 
i Tyresö till skolan för första 
gången. Li Borovsky är en av dem. 
Under sommaren har hon tränat 
extra mycket på att läsa för att 
vara förberedd. Men vad väntar Li 
och Tyresös andra elever?

Vi har gått på djupet med skolan 
i Tyresö. Vilka rättigheter har elev-
erna? Vart vänder man sig om något 
går snett? Hur står sig skolan i 
Tyresö jämfört med andra kommu-
ner? Vad lovar partierna om skolan 
i höstens val? Vilken ryggsäckar 

finns att köpa? Vi berättar också 
om lärare som är oroliga för gym-
nasiets framtid och om kommunen 
som vägrar lämna ut rektorernas 
kritiska brev när de inte får resur-
ser nog – i vår skolstartsspecial. 
 Sid 7–10

… funderar i 
augustinatten.
     Sid 2

Bollmoran …
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Li Borovsky har packat väskan och är spänd inför skolstarten. Foto: Gunnar Frisell

Valet är ditt
n Syna partibudskapen innan du gör ditt val, men gå och rösta. 
Efter 16 år av borgerligt styre är skavankerna i välfärden tydliga. 
Socialdemokraterna har skarpa förslag för ökad kunskap i sko-
lan och ökad trygghet i äldreomsorgen. En avgörande fråga för 
framtiden är också fler hyresrätter. Ledare, sid 2

Pensionärerna saknar stöd
n Pensionärsorganisationernas verksamhet är viktig. Genom 
olika aktiviteter får många äldre den stimulans som gör att de 
håller sig friskare. Det borde uppskattas mer av kommunen 
som därmed får mycket lägre omsorgskostnader. Istället agerar 
Moderaterna tvärt om med urholkade bidrag. Debatt, sid 4

”Vi borde alla 
känna oro. Miljön 
och den globala 
uppvärmingen är 
en ödesfråga.”
Mathias Tegnér, sid 12

Jämställdhets
problem
n Det är en svag kvinnorepre-
sentation hos de borgerliga 
partierna i Tyresö. Bara 25 
procent av allianspartiernas 
representanter i kommunsty-
relsen är kvinnor. Sid 3

samarbete 
efterlyses 
n I den opinionsundersök-
ning som Tyresö Nyheter 
genomförde i våras ville en 
stor andel se ett blockö-
verskridande samarbete i 
Tyresö. Sid 5

rondellduell
n Rondellerna i Tyresö blir 
fler och fler. De får olika 
uttryck som många har 
synpunkter på. Var med och 
rösta fram den snyggast och 
fulaste i kommunen och dess 
närhet. Sid 6

Mörkar för 
tyresöborna 
n Kommunen vägrar lämna ut 
ett brev som rektorerna har 
skrivit till barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Tyresö 
Nyheter har överklagat beslu-
tet. Sid 8

oro på gymnasiet
n Det råder oro på gymnasiet 
kring både program och nya 
lokaler. Alliansen vill dela 
gymnasiet i två delar och 
bygga nya lokaler vilket kos-
tar över en miljard. Sid 10

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO
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Noterat

Det är sällan man kan rekommendera 
reklam eller informationsfilmer. Men just 
nu går det på SVT en film som uppmanar 

varje röstberättigad att använda rösträtten. En 
man dyker upp ur skuggorna och bestämmer på 
ett kusligt sätt vilka barn som får gå till skolan 
och vilken tv-kanal som gäller. Och visst är det 
så, det är viktigt att använda sin röst, för vi vill 
väl inte lämna till någon annan att bestämma.

I dessa tider duggar valbudskapen tätt och 
det är inte alltid lätt att se tydliga skillnader när 
dessa presenteras på valaffischer eller i snabba 
reklaminslag på TV. Därför behöver nog var och 
en ta in mer information och lär mer om vad de 
olika partiernas förslag innehåller.

Tänker man på Tyresö och vilka behov som 
finns så är nog alla överens om att skolan behö-
ver förbättras och äldreomsorgen reformeras. 
Inga skugga ska falla på den personal som job-
bar med våra unga och gamla. De gör vad de kan 
efter de förutsättningar som ges.

Men man kan väl inte annat än bli bestört när 
Ängsgården, ett äldreboende i Trollbäcken som 
en gång var flaggskeppet i vår kommun, nu är 
på väg mot sin andra konkurs. Man bli också 
bestört när anhöriga anmäler boendet för att de 
äldre inte får tillräckligt med mat. Det händer 
nu, 2014 och inte i en berättelse om den tid som 
den som Astrid Lindgren skrev om fattigstugan 
i Emil i Lönneberga.

I Tyresö har den borgerliga alliansen styrt de 
senaste 16 åren. Mycket är bra i vår kommun. 
Men som sagt så finns det allvarliga brister som 
behöver rättas till. I Socialdemokraternas fram-
tidskontrakt lovar de upp till fem färre elever 

per klass. Detta för att höja kunskapsresultaten.
De vill också se till att den som är arbetslöshet 

ska komma i arbete. Det ska genom satsningar 
på utbildning och på resursjobb. Resursjobb är 
ett mycket framgångsrikt koncept som prövats i 
bland annat Sigtuna. Människor som tvingats till 
ett bidragsberoende, eftersom arbetslöshetsför-
säkringen är så usel och arbetsmarknadsutbild-
ningen nästan är obefintlig, får insatser till egen 
försörjning.

Socialdemokraterna vill ta ett nytt grepp 
inom äldreomsorgen. Den urskillningslösa 
privatiseringen genomförts och vinster 
ska ställas mot tid för omvårdnad istället. 
Dessutom vill de följa folkomröstningens 
resultat och lyssna på tyresöborna. Inga 
avgiftshöjningar och ingen avgift för trygg-
hetslarm.

Så till den fråga som kanske kommer bli en 
av de viktigaste framöver för att klara tillväx-
ten i vår region. Den handlar om byggandet 
av hyresrätter. Socialdemokraterna lovar 500 
nya hyresrätter och ingen mer utförsäljning av 
Tyresö bostäders lägenheter. Ett budskap som 
måste glädja alla de unga som är en av de 19 000 
som står i bostadskö i Tyresö.

Detta är fem politiska idéer för att förbättra 
Tyresö. Nu är det upp till var och en att söka 
vidare efter vilken politik som känns bäst för 
ett framtidsinriktat Tyresö. Om vi inte vill att 
mannen ska dyka upp ur skuggorna, granskar 
vi politiken och använder vår rösträtt den 14 
september.

ooo

Syna partibudskapen och lägg din röst den 14 september. Låt inte andra 
avgöra genom att avstå din rösträtt. Efter 16 år av borgerligt styre i Tyresö 
ser många bristerna inom skolan och äldreomsorgen. Socialdemokraterna 
vill öka förutsättningarna för bättre skolresultat genom färre barn i klas-
serna och sätta fokus på omsorgen om pensionärerna istället för vinster.

Valrörelsen är nu igång. Moderaterna i Stockholm har pre-
senterat sin kampanj och även om många skojade över att 
det enda som syntes var Bye Bye och Ajöken (nej det syftade 
inte på att Moderaterna ligger risigt till i opinionen) så fick 
de hård kritik för att varje affisch handlar om att prata – om 
andra partiers politik.

Nu gör Moderaterna i Tyresö samma sak och försöker 
skrämma väljarna. I en kampanj säger de att 3616 barns sko-
lor och förskolor kommer läggas ner om de rödgröna parti-
erna vinner. Problemet är att det är precis så osannolikt som 
det låter. Varken S eller MP har lagt sådana förslag. Det de 
har föreslagit är tuffare kvalitetskrav som skulle stoppa vinst-
jakten i välfärden. Socialdemokraterna har dessutom tyckt 
att Moderaterna straffar exempelvis friskolan Breviks skola 
genom ett orättvist hyressystem.

Det är när man har slut på egna idéer som man vill prata 
om andras politik. Men tycker väljarna verkligen om det? Och 
accepterar väljarna att det sker med påhittade argument? 
Den 14 september vet vi resultatet.

ooo

www.tyresonyheter.nuLedare

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
www.tyresonyheter.nu

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar 
Frisell, Martin Nilsson.
Annonser: Nicklas Eklund,  
tel 076-113 34 48.
annons@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2014 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Norrtälje.
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 2–7 sep 2014
Manusstopp 24 augusti 2014
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Gör ditt val så
ingen annan gör det

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Augusti måne gul och rund
blickar ner på vår jord en stund,
några äter kräftor, det hörs sånger och svammel
andra flyr konflikter, krig och vapenskrammel.
Funderar så i ensamheten,
går det framåt eller kräftgång med jämlikheten.

S.

2  auGusti 2014



JäMsTäLLdheT Inför de allmän-
na valen den 14 september har 
Tyresö Nyheter tittat närmre på 
jämställdheten bland politikerna 
i Tyresö. Resultatet visar att 
Allianspartierna har svårt med 
kvinnorepresentationen medan 
oppositionspartierna istället har 
fler kvinnor än män represente-
rade.

Tittar vi på den högsta politiska 
ledningen, kommunalråden, så 
har alliansen tre män och en kvin-
na representerad. Det är Fred-
rik Saweståhl (M), Ann-Christin 
Svensson (M), Andreas Jonsson 
(M) och Mats Larsson (FP). Oppo-
sitionen har bara ett kommunal-
råd och det är Anita Mattsson (S). 

I kommunstyrelsen i Tyresö är 
bilden också tydlig. Allianspar-
tierna har endast 25 procent kvin-
nor representerade i kommunens 
högsta beslutande organ. Oppo-
sitionen har 60 procent kvinnor 
bland sina ledamöter. Socialde-
mokraterna har helt jämn repre-
sentation, medan Miljöpartiet har 
en kvinnlig ledamot. 

Tittar vi på hur listorna till kom-
munfullmäktige inför årets val 
ser ut så har alliansen totalt sett 
41 procent kvinnor på sina listor 
medan de rödgröna oppositions-
partierna har 51 procent kvinnor. 
Sverigedemokraterna är sämst i 
klassen på kvinnorepresentation 
och har endast 12,5 procent kvin-
nor på sin lista. 

Skillnaderna har dels en demo-
kratisk betydelse i form av repre-
sentation av hela befolkningen, 
men det påverkar också besluten, 
rapporterar SVT:s ABC.

Det finns forskning som visar 
att det finns skillnader på vilka 
prioriteringar som män och kvin-
nor gör, vilka frågor som hamnar 
på dagordningen och vilka beslut 
som fattas, enligt Drude Dahlerup.

– I dag handlar kommunpoli-
tiken mycket om nedskärningar. 
Då behövs ett könsperspektiv, 
vad är det man väljer att skära 
ner på? Skillnaderna mellan vilka 
beslut män och kvinnor tar är inte 
jättestor, men tillräckligt stor för 
att ha betydelse.

ooo

– Det är lätt att prata om jämställdhet, men den borgerliga 
alliansen visar ju med tydlighet att man inte bryr sig. Endast en fjärdedel 
av kommunalråden är kvinnor. Det finns andra styrelser där den borgerliga 
kvinnorepresentationen är ännu sämre. Socialdemokraterna har sedan 
länge haft varannan damernas och det fortsätter vi med, säger Anita 
Mattsson oppositionsråd (S). Foto: Gunnar Frisell
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Tobakshandlare 
kontrolleras inte
TILLsyN Länsstyrelsen i Stock-
holms län har granskat hur Tyresö 
kommun sköter tillsynen enligt 
alkohollagen och tobakslagen. 
Granskningen har visat att tillsy-
nen av restauranger som serverar 
alkohol har fungerat bra, däremot 
riktar Länsstyrelsen kritik mot 
kommunens tillsyn av handlare 
som säljer folköl och tobak. Läns-
styrelsen anser att besöken har 
varit otillräckliga, och förutsätter 
att alla handlare får besök under 
året.

Tillsynen inom alkoholområ-
det har däremot fungerat enligt 
planen. Alla restauranger med 
utskänkningstillstånd utom en 
har fått minst ett besök under 
året. Länsstyrelsen konstaterar 
också att kommunens riktlinjer 
är tydliga.

ooo

Två tyresöskolor 
tävlar i att cykla 
till skolan
häLsA Strandskolan och Tyre-
sö skola kommer att under två 
veckor delta i en nationell tävling 
i att ”Gå och cykla till skolan”. 
En vinstsumma på 15 000 kronor 
ges till den skola i Sverige som 
kan samla in mest poäng. Så kall-
lade respoäng delas ut utifrån hur 
mycket som man kommer att gå, 
cykla eller åka kollektivt till sko-
lan.

Syftet är att främja hälsan hos 
barn och unga samt att bidra till 
bättre miljö. 

ooo

Nyheter

Björken ser nu ut att vara bortom all räddning. Foto: Christer KällströMI stammen finns gott om giftampuller. Foto: Christer KällströM

Att döda en hängbjörk

Få kvinnor i Alliansen

För en tid sedan förgiftade någon 
flera träd på Norr Mälarstrand i 
Stockholm. Troligen ville man för-
bättra sin utsikt och var beredd 
till denna brottsliga handling. 
Nu har det hänt också i Tyresö. 
Någon försöker ta död på en vack-
er hängbjörk vid Sidvallsvägen. I 

björkens stam kan man räkna till 
28 borrade hål med giftampuller. 
Halva björken är redan död och 
det är nog försent att rädda trädet.

Ni som vet något mer kan kon-
takta Tyresö Nyheter på redak-
tion@tyresonyheter.nu.

ooo
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För ett år sedan stod landstings-
styrelsens ordförande Torbjörn 
Rosdahl (M) vid Handens sjukhus 
i Haninge och lovade ett specia-
listsjukhus. Det skulle bli navet 
för en högkvalitativ vård i hela 
södra delen av länet. Men sedan 
dess har inget hänt. Inga pengar 
är avsatta i Moderaternas bud-
get och inga beslut om byggstart 
har fattats. Det är egentligen inte 
förvånande. Moderaterna vill av 
princip inte ta ansvar för var sjuk-
vården ska bedrivas. Marknaden 
ska självt få avgöra var den vill 
etablera sig. Det är en del av den 
privatiseringslinje som sjukvårds-
landstingsrådet Filippa Reinfeldt 
(M) drivit i åtta års tid. Några 
delar har varit bra, som ökad val-
frihet inom vissa områden. Men 
den stora utmaningen för framti-
dens hälso- och sjukvård har man 
inte lyckats möta. Tvärtom.

Stockholmsregionens befolk-
ning ökar, allra mest i länets södra 
delar. Vi lever allt längre och ofta 
med kroniska sjukdomar. För att 
möta de växande behoven krävs 
en politik som vill och kan ta 
strategiskt och långsiktigt ansvar 
för en god vård. Det går inte att, 
som nu, luta sig tillbaks och tro 
att marknaden ensam ska göra 
hela jobbet. Företag startas där 
lönsamhet finns. Idag är det inte 
lika lönsamt för privata vårdgi-
vare att bedriva vare sig specia-
list- eller primärvård i södra länet 
som i innerstaden. Därför har den 

södra delen, inte minst Tyresö, 
bortprioriterats av Moderaterna i 
landstinget. Ett talande exempel 
på det är tyresöbornas önskan om 
ytterligare en vårdcentral i östra 
Tyresö.

Socialdemokraterna lovar i sitt 
framtidskontrakt för Stockholms-
regionen ordning och reda i vård 
och omsorg. Vi måste utreda och 
analysera behov och styra vården 
dit den behövs som mest. Privata 
utförare kan bidra med stor kom-

petens. De är viktiga aktörer i 
vården. Men det slutliga ansvaret 
för att alla stockholmare oavsett 
inkomst och bostadsort får en 
sjukvård av hög kvalitet ska ligga 
på landstinget.

Om Socialdemokraterna får 
väljarnas förtroende efter valet 
lovar vi ett specialistsjukhus i 
Handen. Det är ett måste för att 
garantera invånarna i Tyresö en 
trygg och tillgänglig vård också 
framöver.

Ja, frågan är berättigad. Vi har från pensionärsorganisa-
tionerna tagit upp frågan många gånger och inte minst 
i Kommunala pensionärsrådet, KPR. Några entydiga 

svar ges inte utan ordföranden ser mest besvärad ut när frå-
gorna hopar sig och inga klara besked kan ges. En annars 
hygglig karl som i mångt och mycket verkar dela våra syn-
punkter men inte tycks få något gehör i de av moderaterna 
styrda nämnderna där beslut i frågan ska tas i dessa frågor.

Något nytt äldreboende blir det inte heller de närmas-
te åren trots att behovet är stort och då inte minst inom 
demensvården. Och blir det något under tidigast 2016 så 
blir det troligen i privat regi. Och då antagligen inte ett med 
ett kommunalt ägande utan ett med både privat ägande och 
drift om nuvarande makthavare får bestämma. Ingenting vi 
gör vågen för från pensionärssidan då vi redan nu har sett 
för många exempel på dåligt skötta äldreboenden i privat 
regi av företag typ Carema.

Många äldre vill också bo kvar hemma så länge som möj-
ligt men måste då ha hemtjänst i olika utsträckningar men 
vill också ha möjlighet till en meningsfull fritidssysselsätt-
ning på dagarna. Här har pensionärsorganisationerna en 
viktig uppgift att på olika sätt erbjuda aktiviteter, träffar 

med olika former av underhållning, studiecirklar, kultur-
aktiviteter, motionsaktiviteter och resor. Från kommuns 
sida borde man vara betydligt mer intresserad av att stötta 
dessa verksamheter. Pensionärsföreningarna bidrar verk-
samt till att hålla ner kostnaden för samhället inte bara när 
det gäller pensionärer utom dessutom indirekt genom det 
stöd som pensionärerna bidrar med till barn och barnbarn 
samt föreningsliv. Framförallt genom att se till att även 

äldre människor får stimulans för att hålla sig friska längre 
och därmed minska kostnaden för samhället. Tyvärr verkar 
kommunen inte uppskatta verksamheten. Bidragen mins-
kar i värde och avgifterna höjs. Pensionärsföreningarna 
betalar till exempel dubbelt så mycket i lokalhyra till kom-
munen som kommunen ger i bidrag till föreningarna. Sen 
kan vi konstatera att det inte längre heter att avgifterna 
höjs utan kommunen justerar avgifterna varje år, vilket är 
precis samma sak men med ett annat ord som inte är så 
värdeladdat.

Idag duckar de ledande politikerna i Alliansen för dessa 
frågor vilka tydligen är besvärande att svara på. Istället 
borde man i större utsträckning föra en aktiv dialog med 
pensionärsorganisationerna där man tillsammans skulle 
kunna komma fram till bra lösningar som skulle gynna 
både våra pensionärer i Tyresö och även den kommunala 
ekonomin.

Från samhällets sida får man inte glömma att även pensi-
onärer är samhällsmedborgare som under många år betalt 
skatt och gör det än!
Bosse Furugård
Ordförande PRO Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08742 15 64
debatt

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

Vad vill kommunledningen med oss pensionärer?
I dag duckar de led- 

ande politikerna  
i Alliansen för  
dessa frågor.

Tyresöbornas behov ska styra 
vården – inte marknaden På en stormarknad i min närhet har de i flera veckor haft 

stora skyltar som säger “Äntligen börjar skolan!” Tyvärr 
är det inte alla som känner så. En skolstart är ångestlad-
dad för många.

Till exempel de elever som kommer till skolan och inte 
har någon självklar plats. Som sitter tysta och försöker att 
inte synas. Som inte har en endaste kompis att äta med 
i matsalen eller hänga med på rasten. Andra elever kom-
mer till skolan med en klump i magen för att bokstäver 

och ord bara dansar framför 
ögonen och allt blir svårt att för-
stå. Åter andra kommer tillbaka 
och påminns om hur dåligt det 
gick förra året, utan att veta hur 
de ska kunna vända den nedåt-
gående spiralen.

Sedan har vi alla föräldrar 
som pusslar arbetsscheman, 
resvägar och kvällsjobb med 
skolans veckobrev med påmin-
nelser om gympapåsar, utflyk-
ter, saker som ska tas med. Och 
läxor som ska göras. Enligt 
Lucas Gottzén, forskare vid Lin-
köpings Universitet, är läxorna 

den vanligaste anledningen till bråk i hemmen. Det finns 
nog en och annan som bävar inför de konflikterna, både 
föräldrar och barn.

Här i Tyresö drar pepparkaksfabriken igång rejält 
lagom till skolstarten och jag vet folk som får kväljning-
ar av den doften, på grund av att de associerar den med 

skolstarten. Vi ska dock inte glömma 
att för en hel del kan det dock vara en 
stor lättnad att skolan äntligen drar 
igång. Pepparkaksdoften signalerar 
trygghet, rutiner och ett avbrott. Som-
maren kan vara lång när man inte får 

ordentligt med mat, när föräldrarna är berusade, när man 
är utelämnad till familjers hemligheter.

Vi som verkar i skolan vet det här. Vi vet att det ser 
olika ut och att våra elever kommer tillbaka med helt 
olika erfarenheter av sommaren. Ändå envisas många av 
oss (undertecknad har också lyckats göra det) att inleda 
läsåret med att låta eleverna berätta om hur sommarlo-
vet har varit. Låt oss bara lägga ner det, i alla fall på det 
sätt som får våra elevers magar att knyta sig. Låt oss inte 
tvinga vissa av våra elever inleda sitt läsår med att ljuga.

Nu börjar skolan. Vare sig vi vill eller inte. Vi lärare 
är ofta obotligt positiva i läsårsstarten. Vi har de bästa 
intentioner och fler än jag tänker nog: Låt oss göra det här 
skolåret till det bästa någonsin för så många som möjligt. 
Jag hoppas att läsåret 2014–2015 är då vi lyckas med det. 
Nu kör vi!
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm
Blogg: www.pernillaalm.se, www.läxfritt.se

Äntligen börjar skolan!

Foto: KristoFer saMuelsson

”Låt oss göra det 
här skolåret till det 
bästa någonsin.”

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

helene hellmark Knutsson (s)
Finanslandstingsråd i opposition

Anita Mattsson (s)
Kommunalråd i opposition
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www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

1997–2014

Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

Utlottning!
Pernilla Alm utkommer med boken Läxfritt – för en likvärdig skola 
(ISBN 9789175579313) den 20 augusti. Vi har ett signerat ex att lotta 
ut och för att få chans att vinna: Skriv en motivering på två meningar 
till varför just du vill läsa om en likvärdig skola. Skicka ditt svar till: 
redaktion@tyresonyheter.nu och märk det med ”Läxfritt”. Glöm inte 
ditt namn och adress.

Många vill se blocköverskridande 
samarbete i Tyresö
sAMARBeTe I måndags kom val-
affischerna upp i Tyresö och där-
med är valrörelsen igång. Tyresö 
Nyheter har tidigare redovisat 
hur vår opinionsundersökning, 
utförd av Novus, spår ett rekord-
jämnt val och en hård kamp 
mellan oppositionspartierna och 
den moderatledda alliansen. Men 
alltfler väljare vill ha samarbete 
över blockgränserna.

När Tyresö Nyheter redovisade 
väljarbarometern i början av året 
var det på decimalen jämnt mel-
lan de politiska blocken. I valet 
till Europaparlamentet bekräfta-
des trenden om att den borgerliga 
alliansen tappat stöd. Såväl Mode-
raterna som Folkpartiet tappade 
stort medan Miljöpartiet ökade 
kraftigt. Socialdemokraterna 
ökade något och blev därmed 
största parti i kommunen. Sjun-
kande skolresultat och hur allian-
sen valde att hantera höjningen av 
avgifter i äldreomsorgen kan vara 
orsaker till att tappet var så stort.

Kan bli rekordjämnt val
Men valet kan alltså tänkas bli 
rekordjämnt. Kanske är det där-
för som många väljare vill se ett 
blocköverskridande samarbete i 
Tyresö. I samma NOVUS-under-
sökning lät vi ställa frågan om 
vilken konstellation av partier 
som väljarna vill ska styra Tyresö. 
Såväl nuvarande alliansstyre som 
ett rödgrönt alternativ får stöd av 
ungefär en tredjedel av väljarna. 
Mer förvånande är kanske att en 
stor del av väljarna – nästan var 
femte väljare föredrar en blockö-

verskridande majoritet bestående 
av Socialdemokraterna, Folkpar-
tiet och Miljöpartiet.

Resonerar olika i Alliansen
Särskilt starkt stöd för ett sådant 
blocköverskridande samarbete 
finns bland Folkpartiets väljare. 
I den gruppen föredrar närmare 
fyra av tio väljare att Folkpartiet 
ska lämna alliansen och istället 
samverka över blockgränsen. 
Som opinionsundersökningen 
visade är det framförallt de små 
borgerliga partierna som förlorat 
väljarstöd och en ökande vilja att 
samarbeta över blockgränserna 
kan hänga samman med att allt 
fler av Folkpartiets väljare vill 
uttrycka missnöje med att Mode-
raterna styr alltför mycket i alli-
ansen.

Moderaterna i Stockholmsregi-
onen har lanserat en kampanj som 
helt bygger på att ställa två block 
mot varandra – så utrymmet att 
samarbeta över blockgränserna 
lär vara marginellt innan valet. I 
ett läge där majoritetssituationen 
är oklar kan dock nya samarbeten 
öppnas.

socialdemokraterna positiva
Socialdemokraternas opposi-
tionsråd, Anita Mattsson, tror att 
det vore bra:

– Vi tycker att Tyresö är för 
liten kommun för hård konfronta-
tion. Vi har länge efterlyst mer av 
samarbete men mötts av en hård 
blockpolitik. Vi tänker om vi får 
chansen öppna för mer samarbe-
te också över blockgränsen.

ooo

Anita Mattsson, (S) oppositionsråd, 
är öppen för mer samarbete över 
blockgränserna i Tyresö. 
 Foto: Gunnar Frisell

Tyresö i topp för e-tjänster
seRVIce Tyresö är bland sve-
riges sex bästa kommuner när 
det gäller tjänster som kommu-
nen erbjuder medborgarna via 
e-tjänster och appar. det visar en 
ranking som sveriges kommuner 
och landsting gjort.

Biblioteket kanske är mest känt 
när det gäller att erbjuda en rad 
e-tjänster och det finns också en 
app (Axiell MyLibrary) för mobi-
len. På samma sätt erbjuder också 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvalt-
ningen en rad e-tjänster. Tyresö 
kommuns e-tjänster är samlade i 
en portal på kommunens hemsida.

ooo
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Rondellomröstning

        
 

Namn:  ...................................................................................................

Adress:  ..................................................................................................

Postnr: ..................... Postadress:  ......................................................

E-post:  ..................................................................................................

Telefon:  .................................................................................................

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

Nyheter

Strandallen.

Tyresö slott.

Golfboll.

Alléplan.

Axel Wennergren.

Tyresöinfart.

Lidl.

Skrubbamalmväg (ligger i Stockholm).

Breviksskolan (två lika).

Willys.

Njupkärrsvägen.

Breviksvägen.

Öringe.

Strandtorget.

Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Rösta fram Tyresös vackraste 
– och fulaste – rondell

För att få reda vad tyresöborna 
egentligen tycker utlyser vi nu 
därför en tävling där du avgör – 
Vilken är egentligen Tyresös vack-
raste och fulaste rondell?

När en ny rondell invigs blir 
det alltid reaktioner från medbor-
garna:

– För det mesta positiva åsik-
ter, säger Åke Skoglund, sam-
hällsbyggnadschef vid Tyresö 
kommun.

Och även om det kommer en 
del negativa reaktioner har Tyre-
sö kommun också fått erkännan-
de utanför kommunens gränser. 
När Radio Stockholm utlyste en 
tävling om snyggaste rondellen i 
länet – vann rondellen vid Strand-
allén i Tyresö.

Alltid en rondell på gång
När rondellernas utseende pla-
neras sker det ibland via inhyrda 
arkitekter och ibland via kom-
munens egen förvaltning och det 
finns alltid en rondell på gång.

– Vi ska snart officiellt inviga 
rondellen på Njupkärrsvägen. 
De kommande åren kommer 
flera rondeller utmed Tyresövä-
gen behöva byggas om när vägen 
ska breddas med ett nytt körfält, 
berättar Åke Skoglund.

skämt blir kostsamt
Ibland behöver gestaltningen 
präglas av flexibilitet. Golfbollen 
varieras över året. Planteringen i 
rondellen vid Tyresö slott funge-
rade inte och kräver nya tag inför 

nästa säsong. Rondellen vid Lidl 
fick kompletteras med en rörställ-
ning eftersom rondellen regel-
bundet kördes över.

Den mest spektakulära är 
kanske ändå inte heller helt pro-
blemfri. Vattenrondellen vid nya 
infarten till Tyresö centrum van-
daliseras ibland när någon häller 
diskmedel i rondellen:

– Det kostar minst 15 000 kro-
nor varje gång i rengöring av fil-
ter. Det som kanske verkar vara 
en rolig sak tar pengar från skola 
och omsorg, säger Åke Skoglund.

Tyck till senast 5 september
Nu startar alltså Tyresö Nyheter 
omröstningen. Tyck till. Du kan 
rösta genom att skicka in talong-
en i tidningen eller på vår hemsi-
da tyresonyheter.nu, eller via vår 
Facebook-sida facebook.com/
tyreso.nyhet. Senast 5 september 
vill vi ha din röst.

ooo

OMRösTNING det är kanske inte så konstigt att vi har så mycket 
åsikter om rondeller. Vi kör igenom dem nästan varje dag. Vi tittar, 
funderar, jämför och diskuterar. Och vi har lärt oss att åsikterna är 
olika. det den ena kan tycka är en bra gestaltning av Tyresö kan den 
andra tycka är en ogräsprydd cirkel.

1

9

5

13

2

10

6

14

3

11

7

4

12

8

Jag tycker att  
rondell nummer ...............
är vackrast.

Jag tycker att  
rondell nummer ...............
är fulast.

 
 
 
Märk svaret ”Rondell” 
och skicka senast den  
5 september 2014 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu 
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SkoLStart

Nu börjar skolan!

Inför skolstarten har Tyresö Nyheter kikat runt i Tyresö centrum för 
att se vilka ryggsäckar som finns i butikerna i år. Här är vårt urval:

1. Turtles.
Finns hos: Tyresö Bokhandel
Pris: 169 kronor
Plus för: Liten och smidig.

2. cute doggies
Finns hos: Tyresö Bokhandel
Pris: 198 kronor
Plus för: Flera motiv. Vadderat fodral  
för böcker, bröstband.

3. Fjällrävens Kånken/Kånken Mini
Finns hos: Team sportia
Pris: 699 kronor/599 kronor
Plus för: Många färger att välja på.

4. dakine
Finns hos: Team sportia
Pris: 299 kronor
Plus för: Vadderad rygg, midjeband.

5. skip hop
Finns hos: Lekit
Pris: 299 kronor
Plus för: Flera storlekar,  
roliga motiv.

6. disney
Finns hos: Lekit
Pris: 179 kronor
Plus för: olika modeller och  
motiv. Några med bröstband.

  du hittar fler ryggsäckar på nästa sida! >>>

Löften från partierna Ryggsäckstips

För 665 barn i Tyresö är det en 
extra speciell skolstart, då det är 
den första i livet.

spännande
En av Tyresös nya ettagluttare är 
Li Borovsky, som blev sju år i juli.

Hon tycker att det bara ska bli 
spännande att börja i första klass 
och har tränat jättemycket på att 
läsa under sommaren. Det har 
inte hennes storebror, Daniel som 
börjar trean, tillägger hon glatt.

– Nej, han tycker inte om läxor.
Men det gör Li, vilket är bra, 

eftersom hon räknar med att man 
går i skolan tills man är 20 år. En 
bra inställning med tanke på att 

gymnasieskolan kan komma att 
vara obligatorisk när hon kom-
mer dit.

Framtiden
Efter skolan är Li osäker på vad 
hon vill jobba med.

– Många grejer. Typ allting, sva-
rar hon, men är snabb att stryka 
guldaffär ur framtidsplanerna.

– För då kan det komma tjuvar.
Vi hoppas att Lis förväntningar 

på skolstarten infrias. Högst på 
listan står en snäll lärare, men att 
bli större, få nya kompisar och att 
lära sig matematik kommer inte 
långt efter.

ooo

Nu är sommaren snart slut och skolan börjar 
igen. Några elever hade nog gärna sett att ledig-
heten fortsatt ett tag till, medan andra längtat till 
skolbänken redan från sommarlovets första dag. 
Oavsett så är det snart dags att sätta på sig rygg-
säcken och i vissa fall med tunga steg och i andra 
fall på lättare fötter inleda höstterminen.

Li Borovsky är redo att börja första klass. Foto: Gunnar Frisell

PåVeRKAN Valet närmar sig och 
därmed har du som förälder (eller 
engagerad medborgare) en unik 
möjlighet att påverka hur skolan 
ska utvecklas.

Ska politiken fortsätta ungefär 
som nu eller ska den förändras 
och utvecklas. Valet är ditt. Som 

en hjälp till dig som väljare redo-
visar vi här vad de stora partierna 
vill på skolans område. Men inte 
bara vad de lovar i fina valpro-
gram – utan också vad de faktiskt 
lagt för förslag i kommunfullmäk-
tige. Uppgifterna är hämtade ifrån 
www.tyreso.se och respektive 
partis hemsida vad gäller löften 

och från kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni där kommu-
nens budget antogs när det gäller 
vad man verkligen lagt för förslag. 
På kommunens hemsida finns 
närmare redovisning av vad alla 
partier vill.

ooo

Mindre 
klasser 
i skolan 
och barn-
grupper i 
förskolan 

Ja, lovar i allmänna ordalag mindre klasser och att barn-
grupperna ska vara tillräckligt små. I budgeten som Mode-
raterna röstade igenom finns ett uppdrag att minska klass-
storlekarna. Inga pengar har dock avsatts för ändamålet 
och otillräcklig lönekompensation gör att många tror att 
resultatet tvärtom kan bli större klasser.

Ja, lovar att minska klasstorlekarna i lågstadiet med 
upp till 5 elever och vill ha ett tak på barngrupperna för 
småbarnsavdelningar. Har reserverat 15 miljoner i den 
kommunala budgeten och ytterligare 13 miljoner kronor 
i ökade statsbidrag till skola och förskola för att minska 
klasser och barngrupper i förskolan.

stöd till 
skolor och 
elever med 
särskilda 
behov

Nyanlända elever har fått utökad undervisning i svenska 
som andraspråk. Läxhjälp ska erbjudas på undervisnings-
tid. 2 miljoner satsas på modersmålsundervisning och 
studievägledning.

Avveckla hyressättningssystemet som drabbar exempel-
vis Nyboda hårt och utvärdera en skola för var och en så 
att elever med särsklida behov inte drabbas av budgetbe-
sparingar. Öka resurserna till utsatta skolor med totalt 5 
miljoner kronor enligt partiets budgetförslag.

Tidigare 
betyg

Vill införa betyg från årskurs 3 i grundskolan Vill behålla nuvarande betygssystem med betyg från 
årskurs 6.

Lärare ska 
kunna vara 
lärare

Drivna och passionerade rektorer och lärare ska premieras 
och horisontella karriärvägar möjliggöras. Hittills har 23 
karriärtjänster införts men partiet vill se fler på sikt. Inga 
särskilda budgetmedel finns avsatta för detta.

S vill ge rektorer och lärare mer tid och bättre möjlighe-
ter till pedagogiskt arbete, planering och uppföljning av 
verksamheten. För att öka förutsättningen för att anställa 
fler behöriga lärare och förskollärare vill partiet avsätta 
ytterligare 3,5 miljoner kronor under 2015.

Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna ingår i den styrande alliansen och står därmed bakom moderaternas budgetförslag. Sverige-
demokraterna har efter fyra år i fullmäktige inte lagt något eget siffersatt budgetförslag varför vi inte kan bedöma deras förslag. Miljö-
partiet vill minska barngrupperna i förskolan och öka andelen behöriga lärare. För ändamålen har partiet reserverat 12 miljoner kronor. 
Vänsterpartiet vill minska barngrupperna på fritids samt utöka stödet till barn med särskilda behov.
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SkoLStart

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Mejlet som kommunen inte vill att du ska läsa:

Kommunen vägrar lämna 
ut rektorernas brev

heMLIGT såväl Tyresö Nyheter 
som Mitt i Tyresö har berättat 
om att rektorerna för de kom-
munala skolorna har reagerat på 
beslutet att reellt sänka skol-
pengen i Tyresö. Nyhetsrapporte-
ringen har dock byggt på uppgif-
ter i nyhetsbrev till föräldrar eller 
på intervjuer med rektorer. Ingen 
har sett brevet som skickades.

Därför begärde Tyresö Nyheter 
innan sommaren ut brevet. TN 
gjorde det eftersom vi tycker att 
kommunmedborgare har rätt att 
få reda på vad rektorerna anser 
om sina förutsättningar att bedri-
va en bra undervisning och hur de 
anser att skolan påverkas av en 
minskande ekonomisk ram.

Att få ta del av offentliga hand-
lingar är en grundlagsskyddad 
rättighet som tillkommer både 
medborgare och medier. Att Tyre-
sö kommun givet detta skulle vilja 

lägga munkavle på rektorernas 
åsikter föll oss inte ens in – men 
det är just vad som hänt.

Tyresö kommun, genom förvalt-
ningsdirektören Anita Brynje 
vägrar att lämna ut mailet:
– Förvaltningen gör bedömningen 
att handlingen inte är att anse som 
en allmän handling, säger Brynje 
i avslagsbeslutet. Eftersom för-
valtningen och den kommunala 
skolan ligger inom samma nämnd 
och organen inte uppträder själv-
ständiga i förhållande till varan-
dra, är handlingen inte att anse 
som inkommen till kommunen 
utan det är en fråga om internt 
arbetsmaterial.

Tyresö Nyheter har nu överkla-
gat beslutet:
– Det är absurt att en kommun 
försöker mörklägga vad rekto-
rerna anser om skolans förutsätt-

ningar. Med den nya skollagen har 
rektorerna stort inflytande över 
verksamheten men de är starkt 
beroende av vilka ekonomiska 
förutsättningar de styrande poli-
tikerna ger dem. 

– Om de anser att de inte kan 
göra ett bra arbete har medbor-
garna rätt att få reda på det, säger 
ordföranden i Tyresö Nyheter, 
ekonomisk förening, Lars Hjal-
marsson.

Hjalmarsson som till det civila 
är förläggare och publicist oroas 
av beslutet:
– Grundlagens regler finns inte till 
för skojs skull. De finns till för att 
tillförsäkra medborgarna insyn 
i offentlig verksamhet och kring 
hur skattepengarna används. 
Särskilt viktigt är det ett valår 
när medborgarna ska avgöra hur 
kommunen har skötts.

ooo

7. Lindex accessories
Finns hos: Lindex
Pris: 149 kronor
Plus för: Täckjacksmaterial.  
Lätt och smidig.

8. converse
Finns hos: crispin skor
Pris: 400 kronor
Plus för: gott om plats.

9. Zack
Finns hos: crispin skor
Pris: 350 kronor
Plus för: liten men rejäl.  
Flera innerfack.

10. Angry Birds
Finns hos: h&M
Pris: 179 kronor
Plus för: gott om plats.

11. Angry Birds
Finns hos: h&M
Pris: 99 kronor
Plus för: liten och smidig. Prisvärd!

– Grundlagens regler finns inte till för skojs skull, säger Lars Hjalmarsson. Foto: Gunnar Frisell

Ny rektor för Tyresö gymnasium
PeRsONAL den 4 augusti fick 
gymnasiet en ny rektor, Mattias 
Odhner Larsson som närmast 
kommer från motsvarande tjänst 
vid Täljegymnasiet i södertälje.

Född och uppvuxen i Kiruna och 
med en ingenjörsutbildning i 
Luleå i bagaget klev Mattias Odh-
ner Larsson för drygt 20 år sedan 
över till lärarbanan, först med ett 
lärarvikariat i Jukkasjärvi och 
därefter via studier till grundskol-

lärare, kompletterad med utbild-
ning till gymnasielärare i historia 
och religion.

Vägen till Tyresö gymnasium 
har sedan gått via tjänster på 
Luspengymnasiet i Storuman, 
Donnergymnasiet på Gotland, 
Cybergymnasiet i Stockholm, Lil-
jevalchs Internationella Läroverk 
och under de tre senaste åren 
Tälje gymnasiet.

ooo

Oppositionen vill satsa på skolan
eKONOMI När Tyresös kommun-
fullmäktige beslutade om budge-
ten i juni visade det sig att parti-
erna hade olika uppfattningar om 
främst skolan.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet kritiserade att 
skolan inte fick någon uppräkning 
alls av skolpengen under 2014 och 
ville investera mer i skolan. Soci-
aldemokraterna har gjort bedöm-
ningen att läget i Tyresös skolor 
är så allvarligt att det nu krävs en 
mindre skattehöjning – med 15 
öre (det vill säga 0,15 procent).

– Vi kommer att öronmärka 

pengarna till skolan, där beho-
ven är störst. Allt färre av Tyre-
sös elever klarar att ta sig vidare 
till gymnasieskolan, och det är 
inte rimligt att våra elever ska få 
sämre förutsättningar än barn i 
andra kommuner, säger opposi-
tionsrådet Anita Mattsson (S).

Skattehöjningen skulle ge drygt 
15 miljoner kronor till kommunen.

– Det handlar om cirka 40 kro-
nor per månad i genomsnitt, allt-
så lika mycket som en stor kopp 
Caffè Latte på caféet. Jag tror att 
de flesta tycker att det är en rimlig 
prioritering.

ooo

8  auGusti 2014



FRAMTIDSKONTRAKT 
för TYRESÖ

Mindre klasser går före skattesänkningar
Klasser i lägre åldrar ska minskas med upp till fem barn per klass.

Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag
Genom resursjobb ska vi lyfta människor ur bidragsberoende till egen försörjning. 

Ordning och reda i äldreomsorgen
Kvalitetshöjningar före nya privatiseringar. Äldre ska ha råd med den omsorg de har rätt till. Trygg-
hetslarmen ska vara gratis.  

Bygg bort bostadsbristen 
Vi lovar att med gemensamma krafter påbörja bygget av minst 500 nya hyresrätter. Tyresö Bostäders 
lägenheter är inte till salu.

1

2

3

4

Mathias Tegnér 
Kandidat till riksdagen

Anita Mattsson
Kandidat till kommunstyrelsens
ordförande

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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Anita Mattsson
46, Kommunalråd

Mathias Tegnér
35, Civilekonom

Jannice Rockstroh
32, Gymnasielärare

Kristjan Vaigur
72, F. d internationell 

sekreterare

Lennart Jönsson
62, Systemingenjör

Sara Granestrand
24, Lärarstuderande

David Westius
40, Gymnasielärare

Heléne Sundman
53, Administratör

Eija Räty
63, Konsult

Thomas Martinsson
49, Kriminalinspektör

Patricia Fundeborg
68, Pensionär

Martin Nilsson
44, Kanslichef

Karin Ljung
24, Processledare

Anders Linder
57, Ingenjör

Helena Rustas
41, Marknadsassistent

Susann Ronström
61, Äldreomsorgschef

Pål Keusch
46, Ekonom

Karin Sällberg
39, Studerande

Mikael Fallmo
45, Data- och system-

vetare

José Blanco
62, Kriminalvårdare

Agneta Hallbeck
69, Studie- och yrkes-

vägledare

Bertil Johansson
45, Försäkrings- 

tjänsteman

Marie Linder
51, Kommunikations-

chef

Alfonso Morales
51, Nationalekonom

Selma Harki,
21, Studerande

Carl-Johan Karlson
52, Chefsjurist

Jerry Svensson
71, F. d. ombudsman 

Beatrice Rubeling
70, Organisations-

konsult

Markku Sandelin
52, Klubbordförande

Ann Sandin-Lindgren
57, Datautbildare

Sarah Heidenborg
37, Servitris

Herman Möller
18, Studerande

Maria Rey
51, Undersköterska

Kjell Andersson
68, Företagare

Rita Florio Axelsson
55, Företagare

Julian Saliba
26, Statsvetare
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Kommunfullmäktige 2014–2018:
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S-KANDIDATER I TYRESÖ
Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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31
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56

Håkan Ljung
23, Studerande

Barbro Nordlöf
72, Skadereglerare

Pia Enman
50, Restaurangbitr.

Hans Gabrielsson
57, Smed

Sven Bergström
62, Arbetsmiljöing.

Siv Källstigen
72, Präst

Alex Karlson
20, Studerande

Bror Perjus
71, Författare

Niklas Wennergren
49, Pedagog

Marie Bjarnevi
37, Barnskötare

Ellinor Köhler
22, Kock

Eva Torvaldsson
50, Barnskötare

Anita Jonsson
71, Socionom

Leif Holmgren
51, Ombudsman

Margarita Jefimova
47, Designer

Sandra Strömberg
20, Vårdbidträde

Kaijsa Keusch
50, Administratör

Tommy Blomster
66, Pensionär

Henrik Enocsson
31, Pol. mag.

Börje Eriksson
75, Pensionär

Fredrik Melin
31, Lärare

Stefan Högberg
49, Undersköterska

Martin Jarl
36, Sjuksköterska

Bo Furugård
69, Pensionär 

Ann-Britt Avelin
82, Pensionär

Jazmin Rumie
43, Fritidsledare

Ann-Christine Jansson
52, Telefonist

Miza Landström
38, Lärarstudent
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TYRESÖS VIKTIGASTE 
LANDSTINGSFRÅGOR!

Du ska kunna lita på att sjukvården finns och fungerar när du behöver den.  Under åtta år har Moderaterna drivit en 
privatiseringslinje där vinstintresset istället för behoven har avgjort var sjukvården ska bedrivas. Det har framför allt 
drabbat de södra delarna av länet. Det kommer vi att ändra på om vi får väljarnas förtroende i valet. Antalet förloss-
ningsskador är betydligt större i Stockholms län än i resten av landet. Vårt mål är en barnmorska per födande kvinna. 
Dessutom ska barnsjukvården vara avgiftsfri. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i vård och omsorg. Alla ska 
ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet. Det går före stora skattesänkningar. 

TYRESÖS KANDIDATER TILL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

4. Alfonso Morales
52, Nationalekonom

7. Selma Harki
21, Studerande

8. Bo Furugård
70, Pensionär

13. Eija Räty
64, Konsult

Mer personal - tid att vårda patienterna 
Alla ska kunna känna sig trygga med att den vård och omsorg de får är bra. Därför ska vi anställa mer per-
sonal och minska administrationen. Personalen ska få mer tid till det som de är bäst på: vårda patienterna.

Specialistsjukhus på Handen 
Behovet, inte marknaden, ska styra var hälso- och sjukvården ska finnas. För att garantera tyresöborna en 
trygg och tillgänglig vård framöver lovar Socialdemokraterna ett specialistsjukhus i Handen. 

Vårdcentral på Östra Tyresö 
Det är bra att kunna välja vårdcentral, men det förutsätter att det finns kapacitet. Idag är vårdcentralerna 
fulltecknade, vilket leder till långa köer och sämre vård. En ytterligare vårdcentral behövs i Strand, det skul-
le också avlasta Bollmora.

Förenkla och effektivisera kollektivtrafiken 
Det ska vara enkelt och smidigt att resa klimatsmart med SL. Därför ska vi slopa zonerna och införa enhets-
taxa. Turtätheten ska öka och vi vill införa nya snabbussar in till stan. Fler tvärförbindelser behövs och vi ska 
öka framkomligheten på Tyresövägen. 

2

1

3

4

ETT BÄTTRE TYRESÖ. FÖR ALLA.
www.socialdemokraterna.se/tyreso
www.facebook.com/socialdemokraternaityreso

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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SkoLStart

Rättigheter i skolan:

Vad gör man när något brister?

Allt färre behöriga till gymnasiet
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Tre bra och tre dåliga:

Tyresös skolor enligt 
skolinspektionen
GRANsKNING Under hösten 
2013 och våren 2014 gjorde 
skolinspektionen en granskning 
av skolan i Tyresö. även om 
kritiken var hård fanns det även 
områden där kommunen fick 
positiva omdömen.

Tre områden där skolinspek-
tionen ser positiva resultat:

 ■ Väl utrustade skolbibliotek.
 ■ Stabil och engagerad lärarkår.
 ■ Den centrala elevhälsan har en 
tydlig organisation och åter-
vändarverksamheten för elever 
som stannar hemma från sko-
lan fungerar bra.

Tre områden där kritiken är 
hård:

 ■ Barn- och utbildningsnämnden 
har inte ett fungerande kvali-
tetsarbete, varken för förskola 
eller grundskola, och inte en 
bra fungerande politisk styr-
ning vilket leder till stora klyf-
tor i skolresultaten.

 ■ Rutiner för att ta emot anmäl-
ningar om kränkande behand-
ling saknas.

 ■ Okunskap om gruppstorlekar i 
förskola och fritidshem gör att 
grupperna ofta blir så stora att 
barnens behov inte kan tillgo-
doses.

ooo

 Tyresö
 Sverige

MöJLIGheT skolstart innebär för 
de flesta elever en möjlighet att 
återse kompisar och möjligheter 
att lära sig nya saker. Alltför 
många elever kan dock gå till 
skolan med en klump i magen. 
det kan vara oron för att inte 
klara skolans mål men också en 
oro för att bli utsatt för kränkan-
de behandling eller mobbing. det 
är en oro som delas av många 
föräldrar.

Men elever har rätt. Rätt till en 
bra utbildning anpassad efter sina 
behov och med stödåtgärder som 
krävs för att kunna klara kun-
skapsmålen. På samma sätt har 
eleven självklart rätt till trygghet. 
Den rätten borde vara självklar – 
men alltför många föräldrar och 
elever vittnar om en känsla av 
maktlöshet när det inte fungerar i 
skolan. Tyresö Nyheter redovisar 
därför här hur du gör för att hävda 
dina rättigheter i skolan.

Alla elever har rätt att klara 
skolans mål! Alla elever i skolan 
som behöver det ska få stöd i den 

vanliga undervisningen. Om det 
finns risk för att en elev inte når 
de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller har andra svårigheter 
i skolan så ska eleven få särskilt 
stöd. Detta stöd kan antingen ges 
i stället för den undervisning som 
eleven skulle ha deltagit i, eller 
som komplement till den vanliga 
undervisningen. När rektorn fått 
veta att en elev riskerar att inte nå 
kunskapskraven eller har andra 
svårigheter i skolan, ska rektorn 
se till att elevens behov av sär-
skilt stöd utreds skyndsamt. Om 
utredningen visar att eleven behö-
ver särskilt stöd ska rektorn se 
till ett åtgärdsprogram tas fram. 
Av åtgärdsprogrammet ska det 
framgå vilka elevens behov är, vad 
skolan ska göra för att anpassa 
verksamheten efter elevens behov 
och hur åtgärderna ska följas upp 
och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ha möjlighet 
att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas. Vänd dig alltså i första 
hand till lärare och rektor. Om det 
inte leder till åtgärder kan föräld-

rar överklaga till skolväsendets 
överklagandenämnd. Även skolin-
spektionen utreder om elever har 
fått sin rätt till särskilt stöd tillgo-
dosett.

Alla elever har rätt till trygghet 
och frihet från mobbing och krän-
kande behandling. Kränkningen 
kan handla om alltifrån nedsättan-
de ord, ryktesspridning, förlöjligan-
de eller fysiska handlingar. Om de 
är återkommande brukar det kallas 
mobbning. Det är absolut förbjudet 
för personalen i skolan att utsätta 
barn eller elever för kränkningar. 
Skolan måste ta varje uppgift eller 
annan signal om att ett barn eller 
en elev upplever sig utsatt för krän-
kande behandling på allvar och 
utreda vad som ligger bakom. 
Om utredningen visar att krän-
kande behandling förekommer 
måste skolan vidta de åtgärder 
som behövs för att stoppa fortsatta 
kränkningar. Om man tycker att 
skolan inte agerar kraftigt nog kan 
man som elev och förälder vända 
sig till Barn- och elevombudet.

ooo

sTATUs det pratas mycket om 
sjunkande skolresultat i sverige 
efter PIsA-undersökningen – men 
hur står sig Tyresö i förhållande 
till andra kommuner i sverige?

Det är självklart svårt att ge en 
entydig bild om. Varje år utvärde-
ras närmare 100-talet olika resul-
tat och det är klart att de delvis 
kommer visa olika utfall. Tyresö 
har de senaste åren sett förbätt-
rade resultat när det gäller flera 
skolresultat i årskurs tre och sex.

Samtidigt är utvecklingen allt 
annat än positiv på det område 
som kanske är mer viktigare än 
andra – om man lämnar grund-
skolan med behörighet till gym-
nasiet. Siffrorna här visar att 
skolan i Tyresö står inför en stor 
utmaning. Behörighetskraven 
förändrades 2011 – men medan 
riket i stort klarat att hålla uppe 
behörighetssnittet har det sjunkit 
kraftigt i Tyresö.

ooo

Fotnot: Siffrorna för kommunala och privata skolor redovisas av Skolverket i oktober varje 
år. Tyresö kommun har hävdat att det ser något bättre ut 2014 än 2013 (resultatet är dock 
fortsatt sämre än övriga år i jämförelsen) i de kommunala skolorna.

RANKING Varje år rankar Lärar-
förbundet landets kommuner 
för att se vilka politiker som 
ger skolan bra förutsättningar. 
För Tyresö är denna ranking allt 
annat än en glädjande läsning. 
Från en låg placering har kommu-
nen sjunkit ytterligare.

Det är den mest omfattande 
granskning som görs av skolans 
kvalitet. Varje år går Lärarför-
bundet igenom 14 faktorer. Det 
handlar bland annat om resultat 
(exempelvis meritvärde och hur 
stor del som blir behöriga till gym-
nasiet), hur många som studerar 
(andel som slutför gymnasium 
och går vidare till högskolan) och 

skolans förutsättningar (lärartät-
het, andel utbildade lärare och 
resurser).

sjunkande kurva
2007 lyckades Tyresö ta sig upp 
på 100 i topp (plats 93 av 290 
kommuner) – men därefter har 
det varit en konstant sjunkande 
kurva som förra året resulterade 
i en föga hedrande 225:e plats. 
Vissa faktorer, som lärarlöner 
och andelen som går vidare till 
högskolan, är fortfarande positiva 
– men på andra områden ser det 
mycket mörkare ut.

Låg andel utbildade lärare
När det gäller utbildade lärare 

hamnar Tyresö för fjärde året i rad 
på den föga hedrande listan över 
de tio kommuner som har lägst 
andel utbildade lärare. På samma 
tio i botten-lista ligger kommunen 
när det gäller lärartäthet. Även 
här har bottenplaceringen varit 
densamma under fyra år.

Mer statistik i september
Den 2 september i år presenterar 
Lärarförbundet motsvarande sta-
tistik för 2014. Avsikten är att ge 
debatten om skolan bränsle i val-
debatten. Hur det går för Tyresö 
kommer du kunna läsa i Tyresö 
Nyheter.

ooo

Bättre förutsättningar behövs:

Tyresö rasar på lista över bästa skolkommun

FRAMTIDSPARTIET I  TYRESÖ 

GILLA KUNSKAP!  
 

Vi vill prata skola med dig. Träffa 
oss och tyck till om hur vi 
förbättrar villkoren i Tyresös 
skolor! 
 
Trollbäcken C 29/8 från 15.00 
Krusboda Torg 5/9 från 15.00 
Granängsringen 12/9 från 16.00  
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Läsårsdata
 ■ Hösttermin 19/8 till och med 19/12 2014 – Höstlov 29–31/10 
(på de flesta skolor även 27–28/10)

 ■ Vårtermin 8/1–11/6 – Sportlov 23–27/2, Påsklov 7–10/4, Kläm-
dag 15/5

Grundskolan i Tyresö
 ■ 13 kommunala grundskolor och 3 fristående skolor
 ■ 5 333 elever (oktober 2013)
 ■ 350 lärare – varav 78 procent är kvinnor
 ■ Undervisningskostnad per elev är 42 000 kronor (motsvaran-
de siffra i Stockholms län är 49 400 kronor)

SkoLStart

GyMNAsIUM Oron stiger bland 
lärarna på Tyresö gymnasium 
efter de senaste turerna kring 
både program och nya lokaler för 
gymnasiet. Många upplever att 
den moderatledda alliansen sän-
der ut dubbla signaler.

När kommunfullmäktige innan 
sommaren behandlade budgeten 
för Tyresö kommun 2015 så pas-
sade allianspartierna på att samti-
digt baka in beslutet om nya loka-
ler för Tyresö gymnasium. Allian-
sen vill dela gymnasiet i två delar.

Lärarna är kritiska
De yrkesförberedande program-
men flyttas till en ny skola intill 
brandstationen och de studieför-
beredande programmen och vux-
enutbildningen flyttar till Tyresö 
centrum. Lärarna är kritiska till 
hur processen har förts.

– Under många år har vi haft 
olika konsulter på plats för att 
utreda den här frågan, men vi upp-
lever att ingen av dem har kom-
mit med något nytt, eller på allvar 
faktiskt lyssnat på oss som jobbar 
här, säger Fredrik Petterson som 
varit lärare på skolans samhälls-
program under många år.

– De styrande politikerna 
kunde ha lyssnat direkt på oss, 
men det har man inte varit intres-

serad av. Hade de gjort det kunde 
många goda idéer kunnat lyftas 
upp mycket bättre, säger Fredrik 
Petterson.

Han är också kritisk till att man 
valt att pausa intaget till samhälls-
programmet.

– Paus betyder alltid nedlägg-
ning, det har vi sett på så många 

ställen. Det krävs väldigt stora 
resurser för att starta ett program 
på nytt, säger Fredrik Petterson.

 
socialdemokraterna oroade
Socialdemokraterna har uttryckt 
oro för det nya förslaget. Kristjan 
Vaigur, (S) gruppledare i gymna-
sie- och arbetsmarknadsnämn-

den, säger att detta är en lösning 
som på ytan kan se väldigt bra ut, 
men han saknar en djupare tanke 
om hur gymnasiet ska fungera i 
framtiden och klara konkurren-
sen med andra skolor.

– Vi har länge påpekat beho-
vet av att satsa för att utveckla 
gymnasiet, både när det gäller 

lokalerna och verksamheten. 
Vårt förslag är ett Campus Tyresö 
där gymnasium, vuxenutbildning, 
högskoleverksamhet och arbets-
marknads- och näringslivskon-
takter samlas i ett helhetligt kon-
cept, säger Kristjan Vaigur.

drygt en miljard kronor
Kommunen kommer inte att 
bygga det nya gymnasiet själva 
eftersom man inte äger marken 
vid Bollmora torg, utan hyra av 
privata aktörer på 25-årskontrakt. 
De nya byggnaderna kommer 
totalt att kosta drygt en miljard 
kronor.

– Det är oerhört förvånande 
att moderaterna väljer att lägga 
så mycket pengar på ett så tunt 
underlag. De tycks redan ha glömt 
revisorernas massiva kritik av 
hanteringen kring Nyboda skola, 
med skenande kostnader och en 
tvivelaktig beslutsprocess, säger 
Anita Mattsson (S) kandidat till 
kommunstyrelsens ordförande i 
Tyresö.

– Vi vill inte medverka till ett 
Nyboda 2.0. Det är fullständigt 
huvudlöst att lägga så mycket 
pengar på fasader om man sam-
tidigt stryper innehållet, det vill 
säga lägger ner program, säger 
Anita Mattsson.

ooo

Oro bland lärare om Tyresö gymnasium

Fredrik Petterson, oroad gymnasielärare. Foto: steFan runFeldt

Skolan – valets viktigaste  fråga
ANGeLäGeT skolan är valets 
viktigaste fråga. I alla fall om väl-
jarna i Tyresö får bestämma.

Enligt den NOVUS-undersökning 
som Tyresö Nyheter lät göra i bör-
jan på 2014 anser 4 av 10 väljare 
att skolan är den viktigaste poli-
tiska frågan inför höstens val. På 
andra och tredje plats kommer 
bostadsbristen med 14 procent 

och äldreomsorgen med 8 pro-
cent.

Väljarna är inte heller nöjda 
med utvecklingen i skolan i Tyre-
sö. 49 procent av tyresöborna 
tycker att utvecklingen i skolan 
i Tyresö kommun gått åt fel håll. 
Bara 27 procent tycker att skolan 
utvecklas åt rätt håll. Även bland 
väljarna som sympatiserar med 
de styrande moderaterna är det 

hela 37 procent som anser att sko-
lan utvecklats åt fel håll.

När det gäller vilket parti som 
har bäst skolpolitik är väljarna 
betydligt mer osäkra. Hela 6 av 
tio väljare kan inte svara på den 
frågan. Bland de som ändå har en 
uppfattning är det Socialdemo-
kraterna som har störst förtro-
ende.

ooo
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Viktigare händelser i skolan 
i Tyresö sedan 2010:

 ■ Nyboda skola rivs och byggs upp på nytt. Kostnaderna skenar från 
beräknade 130 miljoner kronor till mer än det dubbla vilket får kom-
munens revisorer att kritisera bygget.

 ■ En skola för var och en introduceras. Skolorna ska jobba med inte-
grering av elever med särskilda behov i ordinarie klasser. Idén får 
brett stöd men på sistone har det hörts ifrågasättande om skolorna 
får tillräckligt med pengar för att kunna ge rätt stöd.

 ■ Ett nytt kritiserat hyresersättningssystem införs av Moderaterna. 
Tanken är att skolorna ska betala marknadspris för lokalerna och 
därigenom effektivisera sin lokalanvändning. En enig opposition 
avfärdade systemet och tyckte det var vansinnigt att skapa ett sys-
tem som tvingar skolorna att avstå lokaler som sedan kommer stå 
tomma.

 ■ Förstalärartjänster införs i kommunen som ett resultat av regering-
ens politik. I dagsläget finns det 23 förstalärare i kommunen.

 ■ Återvändarskolan etableras som ett sätt att få elever med stor från-
varo tillbaka till skolan. Satsningen får beröm såväl av alla partier 
som av skolinspektionen.

 ■ Sofiebergsskolans mellanstadium hotas av nedläggning och ännu har 
inget beslut fattats i frågan.

 ■ Kommunens rektorer skriver brev till kommunen och oroas för att 
skolorna inte får en krona till löneökningar under 2014. Stora bespa-
ringskrav blir resultatet, varnar de.

ooo
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Sport/fritid

Hanvikens SK 70 år

Flersektionsförening
HSK har under alla åren varit 
en flersektionsförening. Bland 
de första verksamheterna fanns 
bandy och bordtennis. 1945/46 
kom damhandboll, skidor, fotboll 
och friidrott in i bilden och under 
de följande åren orientering, cas-
ting och herrhandboll.

Riktigt stora resultat nådde 
castingsektionen som under 80- 
och 90-talet hämtade hem ett 
antal SM, EM och VM.

hockeyn kom in 1955
1955 bildades hockeysektionen 
samtidigt som bordtennisen 
växte och blev framgångsrik och 
hade under de följande åren till 
exempel landslagsspelare som 
ingick i det svenska EM-laget.

Badminton och simning
Under 60- och 70-talen kom bad-
minton och simning in som nya 
sektioner. Efter 15 år som simsek-
tion lämnade simmarna år 1989 
HSK och bildade eget i form av 
Tyresö Simsällskap.

Innebandy
I början av 90-talet kom inne-
bandy första gången med som ny 
verksamhet. Idag består sektio-
nen av ett pojklag som startades 
2007.

hockeyn i Tyresö går 
samman 
Inför säsongen 2012/13 förenades 
hockeyn i Tyresö genom samman-
slagning av hockeyverksamheter-
na i Tyresö HK och Hanvikens SK 
till sektion i HSK, en sammanslag-
ning som också visat sig starkt 
positiv för hockeyn i Tyresö.

handbollen gör comeback 
2014
Ett färskt exempel på att Hanvi-
kens SK är en flersektionsfören-
ing kom i samband med 70-års-
firandet. Vid ett extra förenings-
möte den 26 maj beslutades att 
starta en ny sektion i Hanvikens 
SK – Hanviken Handboll. Därmed 
finns idag fem sektioner i fören-
ingen, fotboll, friidrott, ishockey, 
innebandy och nu även handboll.

Os och NhL
Det finns en lång rad namn bland 
de aktiva som förtjänar att lyftas 
fram. 1980 kom HSKs kanske 
mest kända namn, Linda Haglund 
på fjärde plats på 100 meter under 
OS i Moskva. Bland de färskaste 
kan nämnas Joakim Nordström, 

JVM-mästare i hockey och NHL-
spelare och som även var på plats 
på Trollbäckens IP under Hanvi-
kendagen 14 juni.

hsK-dagen
70-årsjubiléet firades alltså på 
Trollbäckens IP den 14 juni som 
en festdag för alla, såväl medlem-
mar som andra, med olika aktivi-
teter och tävlingar, uppvisnings-
matcher och underhållning.

Idrottsfritids
Från höstterminen kommer HSK 
även att erbjuda idrottsfritids 
under eftermiddagarna, en fri-
tidsverksamhet som riktar sig 
till elever i årskurs 3–6 och som 
naturligtvis knyter an till den 
verksamhet som bedrivs i fören-
ingen.

Framtiden
Det är en imponerande bredd 
och utveckling HSK kan visa upp 
under sina 70 år men hur ser fram-
tiden ut?

Fokus ligger på tillväxt inom 
samtliga idrotter, med ambitio-
nen att utveckla både verksamhe-
terna och Trollbäckens IP till att 
motsvara behoven.

– Hanvikens SK växer idag 
inom alla olika verksamheter och 
vi har rekordkullar på varje knat-
teskola vi initierar, konstaterar 
Mats Rydén, ordförande i HSK. 
Detta ökade idrottsintresse kän-
ner vi inte kommer att minska 
under de kommande åren, tvärt-
om öka i än högre grad och det 
ska vi svara upp till!

ooo

Full fart på konstgräsplanerna på Trollbäckens IP. Foto: lennart Jönsson

Full fart i populär hoppborg. Foto: lennart Jönsson

Gästartist Linda Bengtzing, själv 
tyresöbo. Foto: lennart Jönsson

Beverly carpio, Krusboda
– Jag har varit hemma och tagit 
hand om min åtta månader 
gamla son Liam och hans halv-
syster Alicia.

Kim Westberg, Nyfors
– Jag har jobbat och varit med 
pojkvännen.

Jonna Lyckman, Vendelsö
– Jag har fått stipendium av 
Lions i Trollbäcken och åkt till 
Turkiet där jag har bott hos en 
värdfamilj och sedan varit på 
läger där jag träffat ungdomar 
från hela världen.

Anoushe sigaroudi, strand
– Rest till Turkiet med familjen i 
en vecka och sedan har vi haft 
gäster här hemma.

Göran Olsson, Granbacken
– Jag har varit på läger med 
Pingstkyrkan i två veckor i 
Halmstad och vid Drakudden i 
Upplands-Bro.

?har du gjort något 
speciellt i sommar?

Foto: KaiJsa KeusCh

Medlemmar i hsK
Antal medlemmar (totalt) 1 950

 ■ fotboll 1 023

 ■ hockey 529

 ■ friidrott 323

 ■ innebandy 22

 ■ handboll 23

 ■ stödmedlemmar 30

JUBILeUM I november för 70 år sedan slog sig två gäng idrottskil-
lar i ihop och bildade tillsammans en ny förening som fick namnet 
Kumlapojkarna. I starten beslutades också att ingen medlem fick 
vara över 16 år. året därpå avskaffades åldersgränsen och föreningen 
döptes om till hanvikens sportklubb. därmed var en av Tyresös äldsta 
idrottsklubbar igång på allvar.
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PReseNTATION han går i 
berömda fotspår, Mathias Tegnér 
har chansen i höst i bli socialde-
mokratisk riksdagsledamot från 
Tyresö. han är inte den första 
härifrån, utan följer i flera namn-
kunnigas steg. Ingvar carlsson, 
Bengt Lindqvist, Ulf Lönnqvist 
och Björn ericson är flera företrä-
dare som representerat Tyresö 
och stockholms län i Riksdagen.

Det finns säkert flera saker som 
skiljer företrädarna, men en sak 
skiljer bestämt. Alla de andra har 
flyttat till Tyresö i vuxen ålder, 
men Mathias har vuxit upp här. 
Han har haft sin skolgång här och 
hela sitt aktiva föreningsliv.

– Jag har idrottat mig genom 
min uppväxt i Tyresö, säger 
Mathias Tegnér. Jag har spelat 
hockey i både Hanvikens SK och 
Tyresö Hockey, bordtennis i Tyre-
sö BTK, innebandy i Tyresö IBK 
och fotboll i Tyresö FF och hock-
ey har jag inte helt lagt på hyllan 
eftersom jag fortfarande är aktiv 
som domare.

småspringande
Mathias Tegnér är lång och rör 
sig ofta lite småspringande. Han 
kommer hastandes från sitt jobb 
när vi träffas. För trots sina unga 
år har Mathias Tegnér inte enbart 
ägnat sig åt politiken. Han har 
en bred utbildning som rymmer 
många olika delar såsom en fil 
kand. i historia, ett års juridikstu-
dier och till sist en civilekonom-
examen från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Någon tyresöbo känner kanske 
igen honom som busschaufför 
från Tyresöbussarna och under 
ett antal år jobbade han som rese-

ledare i flera europeiska länder, 
samt Marocko och Egypten. Och 
idag är han ekonomichef på ett av 
Sveriges största företag, Hennes 
& Mauritz.

– Jobbet som reseledare var 
väldigt lärorikt. Man får lära sig 
att hantera oväntade händelser 
och lära sig att möta olika typer 
av människor. Det har jag nytta 
av idag som chef. Idag jobbar jag i 
detaljhandeln. Det kommer bli en 
av de viktigaste tillväxtområden i 
Sverige tror jag.

Jobbet som ekonomichef här 
i Sverige har också gett Mathias 
Tegnér internationell utblick. Han 

har vid två tillfällen varit med 
när H&M har etablerat butiker i 
Malaysia och Australien.

Politiskt erfaren
Mathias Tegnér har lång erfaren-
het från kommunpolitiken. En 
politisk erfarenhet som han tror 
är bra att ha i arbetet som riks-
dagsledamot. Kanske är det inte 
så konstigt att han brinner för de 
ekonomiska frågorna, med tanke 
på att han är ekonom, och högst 
upp på den dagordningen sät-
ter han frågan om att pressa ned 
arbetslösheten. Han menar att 
det finns inget som leder till en 
sådan ofrihet som just arbetslös-
het. Men sedan så vill han också 
lyfta ett brett politiskt område, 
stadsplanering, allt det som får en 
stad att fungera, så som bostads-
frågorna, infrastruktur och kom-
munikationer.

Borta bra, men hemma bäst
Trots att han jobbat flera år utom-
lands och lever tillsammans med 
sin fru Maria som kommer från 
Danmark, så har han alltid åter-
vänt till Tyresö. Han trivs här 

eftersom det både är nära till 
Stockholm och naturen. I sitt 
radhus i Öringe försöker han leva 
som han lär. Han är själv vegeta-
rian sedan länge, kör hybridbil 
och försöker tänka på hur man 
kan leva klimatsmart i vardagen.

– En sak vi alla borde känna 
stor oro för och där det verkligen 
behöver göras något aktivt kring 
är miljön och den globala uppvär-
mingen. Det är en ödesfråga. Här 
behövs både tydlig politik men 
varje medborgare har också ett 
ansvar för hur vi använder jor-
dens resurser, säger han allvarligt.

Modern politiker
Vår pratstund är slut. Mathias 
Tegnér hastar vidare tillbaka till 
jobbet. Genast tänker man, hop-
pas många kommer att rösta på 
honom. Med Mathias Tegnér i 
Riksdagen får vi en modern poli-
tiker som trots sina unga år har en 
bred erfarenhet av Tyresö, inter-
nationella frågor och som bryr sig 
om det som är vår allra viktigaste 
framtidsfråga. Hur vi ska värna 
det här jordklotets miljö.

ooo

tyreSö ruNt

SerViCe, yrkeS- & haNtVerkShJÄLp
annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    
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TRÄFFA MIKAEL 

DAMBERG OCH 

VÅRA LOKALA 

KANDIDATER  

DEN 23 AUGUSTI 

KL 12 I TYRESÖ 

CENTRUM  

F R A M T I D S P A R T I E T   

Tyresös nästa röst i Riksdagen?

Bra att veta om Mathias
Namn: Mathias Tegnér
ålder: 35 år
Familj: hustrun Maria och katten yasha.
Bor: Radhus i öringe
Bästa TV-program: Grey´s anatomi
Bästa semestermål: spanien
Favoriträtt: Tapas
Kommer inte över tröskeln hemma: dålig whisky

Mathias Tegnér. Foto: Christer KällströM

Tyresös befolkning 
ökar
INVåNARe Enligt SCBs senaste 
befolkningsstatistik ökar Tyresö 
sitt invånarantal. Kommunen 
placerar sig som femte kommun 
som växer snabbast.. Kommunen 
har nu 44 873 invånare vilket är en 
ökning med 592 personer sedan 
senaste mätningen.

ooo

Politiker får göra 
om och göra rätt
ReGLeR Beslutet om gatukostna-
derna för Nyfors som kommun-
fullmäktige tog den 8 maj måste 
tas om. Anledningen är att tiden 
för överklagande som sattes var 
för lång. Enligt lagstiftaren får 
kommunerna inte vara för gene-
rösa med tid, även om det råkar 
vara mitt i en semesterperiod. 
Kommunfullmäktige måste alltså 
fatta ett nytt beslut, denna gång 
förmodas tiden för överklagande 
sättas enligt gällande regler. De 
överklaganden som redan har 
lämnats in kommer dock att han-
teras ändå.

ooo

IcA i centrum 
expanderar

Foto: Gunnar Frisell

INGåNG Vid centrumentrén mel-
lan Ica och Kappahl pågår bygg-
arbete. Taket mellan trapphuset 
och entrén och entrétaket håller 
på att rivas för att ICA ska expan-
dera. En yttervägg flyttas och ett 
par mindre butikers yta övertas 
av ICA. Diskussioner har pågått 
länge om hur butiken ska kunna 
bli större och den här lösningen 
genomförs alltså nu.

ooo
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Text & idé: 
  Sven Lionell
    Musikalisk ledning: 
      Kina Sellergren
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Nypremiär!

Spelas 11/10 - 2/11
på kulturcentrum
Kvarnhjulet
Pluggvägen 6B
www.tyresoteater.se

“Många rent av lysande nummer.....ensemblen är 
häpnadsväckande duktig, smått professionell”
Sven Malm

Adress: Byggnation:
Ormvägen Bygglov för uppförande av nätstation
strandvägen 103 A Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus & nybyggnad av komplement-

byggnad
Vendelsövägen 74 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
ängmarenvägen 3 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring
Tyresövägen 7 Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Långsjövägen 5 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Fiskarrovägen 4 Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fiskarrovägen 2 Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
hanviksvägen 39 A Bygglov för påbyggnad av enbostadshus
slåttervägen 15 Bygglov för utvändig ändring av radhus
Gärdesvägen 27 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
strandvägen 40 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus & rivning av 2 komplement-

byggnader
sjöbergavägen 4 A Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Kärrvägen 18 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Vendelsövägen 48 Bygglov för skylt/ljusanordning
Berglänken 7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Brakmarsvägen 31 Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation
Granängsvägen Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Bergholmsvägen 20 Bygglov för mur/anordnande av infartsväg
Bergholmsvägen 32 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring
dragonvägen 13 Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad och tillbyggnad samt inre-

dande av vind och utvändig ändring av enbostadshus
Jungfruvägen Bygglov för väderskydd
Torparevägen 32 Bygglov för utvändig ändring  

av enbostadshus

ängsvägen 32 A Bygglov för nybyggnad av  
enbostadshus och rivning  
av befintlig byggnad

sandvägen 11 A Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

Axel Wennergrens väg 12 Bygglov för utvändig ändring  
av flerbostadshus

Videvägen 27 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Lindalsvägen 85 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
stjärnvägen/Uddbyvägen  Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Kärrvägen/Långsjövägen Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Tegvägen 22 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Lindalsvägen 47 Bygglov för nybyggnad av skolpaviljong

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

Foto: Gunnar Frisell

Hyresgäster blir starka tillsammans. Foto: tyresö nyheter

Sport/fritid

Gym på Koriandergränd
häLsA hyresgästföreningen på 
Koriandergränd har öppnat ett 
gym i en av kvarterets lokaler.

– Vi har lokaler i bottenvåning-
arna i punkthusen som vi vill ha 
aktiviteter i för oss som bor här, 
säger Sissi Fritiof från den lokala 
hyresgästföreningen.

– I en av lokalerna har vi redan 
biljard och nu alltså ett gym. Vi 
får diskutera vad vi kan göra mer. 
Det får inte vara verksamhet som 
låter för mycket eftersom det är 
bostäder ovanför, säger Sissi Fri-
tiof.

Kan bli mer
En idé som finns är att öppna ett 
barnboksbibliotek.

– Tyvärr är ju de kommunala 
biblioteken stängda när de flesta 
är lediga och det är viktigt att bar-
nen kan få läsintresset att starta 
tidigt, säger Sissi Fritiof.

På Koriandergränd finns fem 
lokaler tillgängliga. Om några år 
så kan det alltså finnas mycket 
mer verksamhet i kvarteret.

ooo

Blixtnedslag

Foto: MiKael FallMo

åsKA På morgonen den 7 augusti 
drog ett kraftigt åskoväder in över 
Tyresö Brevik. Klockan 5 på mor-
gonen väcktes boende på Riddar-
stigen av ett blixtnedslag, blixten 
hade träffat och spräckt en väl-
digt gammal och stor gran.

ooo
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kuLtur/NöJe

pågång
deT häNdeR I TyResö

annons@tyresonyheter.nu

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 57 217. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

Spis & Vin:

En populär restaurang
I det första programmet i serien 
”Unga företagare” samtalar repor-
tern Gunnel Agrell Lundgren med 
Anders Wessman som driver Res-
taurang Spis & Vin tillsammans 
med bland annat restaurangche-
fen Maria Lilja. 

Det är tredje sommaren som 
Spis & Vin har öppet vid Tyresö 
golfklubb. De har många golfgäs-
ter, men de flesta kommer bara 
för att äta.

– Det har blivit en bra start, 
berättar Anders i programmet. Vi 
har extremt mycket att göra hela 

året. Vi har fått många återkom-
mande stamgäster på vår lunch 
som vi har måndag till fredag. 
Även många gäster utanför kom-
munens gränser har hittat hit.

Man har en mycket fin vinlista 
och vinkännaren Maria som är 
utbildad sommelier ger råd om 
vin. Det har gjort att restaurang-
en är den enda i Tyresö som fått 
utmärkelsen ”En klase” av sam-
manslutningen Munskänkarna.
Programmet hörs under augusti på 
91,4 MHz och kan även avlyssnas på 
www.tyresoradio.se

Sommar på 91,4 fortsätter

Under augusti fortsätter Tyresör-
adion att låta kända och okända 
tyresöbor göra egna sommarpro-
gram liknande de som sänds på 
P1 på Sveriges Radio i program-
met ”Sommar”. 

I augusti hörs Gösta Evén som 
berättar om sitt samhällsengage-
mang, riksdagskandidaten Mathi-
as Tegnér om hur kungen har 
påverkat hans liv(!?), Åsne Liedén 
om sitt aktiva liv för medmänsk-
lighet och fred, Åke Ogenborg om 

sin Sibirienresa och Nina Dahl 
om sin politiska resa från blått till 
grönt.

På 91,4 MHz är sommarpro-
grammen cirka 30 minuter långa 
inklusive 2–3 låtar som sommar-
prataren väljer själv.

Sommarens radiopratare går 
att lyssna på i efterhand via Tyre-
söradions hemsida eller via appen 
Tyresöradion på smarta telefoner.

I arkivet hittar man följande 
intressanta sommarpratare från 

sommaren 2014; Eila Andersson, 
Andreas Jonsson, Leif Bratt, Kjell 
Andersson, Bror Perjus, Peter 
Söderlund, Sven Lionell, Jerry 
Svensson, Inger Gemicioglu, Tom 
Nielstierna och Ann Sandin-Lind-
gren.

Den som är intresserad att göra ett 
eget sommarprogram eller ett höst-
program – kontakta Tyresöradion på 
adressen info@tyresoradion.se.

FladderMöss
23/8, kl 19.30–22.30. Föredrag och 
spaning efter fladdermöss i tyresta 
by. experten Marie nedinge visar 
bilder och berättar om svenska och 
utländska fladdermöss.  Kanske 
kommer vi också att se fladdermöss
Kostnad: 110 kr (barn 55 kr). Plats 
nationalparkernas hus, tyresta. 
arrangör: tyresta nationalpark.

saGoleK
26/8 kl 10–11, på biblioteket i tyre
sö strand. sagor, sånger och ramsor 
för barn från 4 år. 
Gratis. Föranmälan till anita.lind
qvist@tyreso.se. även 16/9, 7/10, 
4/11 och 25/11. arrangör: tyresö 
kommun

debatt
27/8, kl 13–15. debatt om äldrefrå
gor mellan anita Mattsson (s) och 
Fredrik saweståhl (M). 
Plats: Kvarnhjulet, sal nyfors. 
arrangör: Pro och sPF

KonstutställninG
30/8–28/9. en minnesutställning 
med verk av konstnären tor eklund 
som bodde och verkade i tyresö från 
1972 fram till sin död 1982. Plats: 
tyresö konsthall i biblioteket tyresö 
centrum. arrangör: tyresö kommun. 

sCout
3031/8, kl 10–15. Prova påhelg i 
tyresta. Gratis! Vad får man göra i 
scouterna och varför är det en bra 
ledarutbildning? scouter från bland 
annat Vendelsö scoutkår berättar 
och anordnar prova på aktiviteter 
som att laga mat över öppen eld, 
surra trefötter, hugga ved och att 
tälja. Plats: tyresta by. arrangör: 
scouterna och tyresta nationalpark.

naturGuidninG
30/8, kl 13–17. en vandring i prins 
eugens fotspår i tyresös vackra skif
tande natur. Plats. samling vid buss
hållplatsen tyresö kyrka. arrangör 
tyresö kommun.

JazzCaFé
3/9, kl 14–16. tyresö jazzband 
inleder jazzhösten med sedvanlig 
hot, svängig och dansant jazz med 
gamla fina godingar. entré. 60 kr inkl 
kaffe och kaka. Plats: Kvarnhjulet 
sal nyfors. arrangör tyresö jazzband 
och abF.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Tyresö
kandidater

Fram till valet den 14 september 
hörs många program från de poli-
tiska partierna där de presenterar 
sina kandidater till kommunvalet. 
Flera partier har startat egna pro-
gram som sänder varje vecka;

 ■ Socialdemokraterna – Radio S 
 ■ Kristdemokraterna – Radio Kd
 ■ Miljöpartiet – Radio Grön
 ■ Vänsterpartiet – Radio Röd
 ■ Folkpartiet – Radio Liberal

De partier som inte har möjlighet 
att göra egna program kan få hjälp 
av Tyresöradion med teknik och 
inspelning.

Under valvakan, söndagen den 
14 september, planerar Tyresöra-
dion att direktsända från studion 
med intervjuer och kommentarer 
från kommunens politiker.
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Rätta lösningen på kryss nr 2, 2014.
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Kryss nr 4  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
15 augusti 2014 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2014
1:a: Edit Åman, Bollmoravägen.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
Solweig Palbring, Långsjövägen.
Barbro Hagman, Axel Wennergrens v.
Birgitta Westergren, Fårtickegången.

kuLtur/NöJe

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta nr 4” 
och skicka 
senast den  
15 augusti 2014 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Vinnare av bildgåta nr 2 är  
Niklas Larsson, Kanelgränd. 
Det var det Tyresö slott stallet 
som syntes i nyckelhålet.

Foto: Gunnar Frisell

Utsikt från 23e våningen

Från 23e våningen har man god koll på Tyresö. Foto: Gunnar Frisell
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BesöK Tyresö vänortsförening 
hade under tio dagar i augusti 36 
unga dansare från vänorterna på 
besök för att i ett gemensamt 
dansprojekt mellan Tyresö och 
vänorterna, arbeta fram och visa 
en dansshow med tema Första 
världskriget.

Deltagarna kom från två av Tyre-
sös vänorter, Cesis i Lettland 
och Savigny i Frankrike. Dess-
utom kom en tredje dansgrupp 
från Savignys vänort Comarnic i 
Rumänien. Förutom dansen ägna-
des en del av tiden också åt att 
lära känna varandras länder och 
att diskutera gemensamma värde-
ringar i ett europaperspektiv.

dans och diskussioner
Förmiddagarna och varannan 
eftermiddag gick helt åt till dan-
sövningar på Step In dansstudio. 
Utöver dansen hann hela grup-
pen med en halvdag i Stockholm 
inklusive besök på Dansmuseet.

Den avslutande heldagen efter 
slutshowen ägnades åt att pre-
sentera varandras länder för var-
andra och att diskutera likheter 
och skillnader mellan länderna 
och slutligen också avsluta dagen 
med en rundtur i Tyresö.

slutshow med tema Första 
världskriget
Slutresultatet, som framfördes 
inför publik på Verkstadsscenen 

på Step in, byggde på en idé där 
dansgruppen i nutid hittar en tid-
ning från 1914 och genom den i 
tolv olika minnesbilder upplever 
första världskriget. Varje dans är 
en artikel i tidningen och skildrar 
olika delar i kriget, från krigsut-
brottet 1914 till freden 1918.

Det är ingen tvekan utan att 
ungdomarna hade lyckats med sin 
skildring av Första världskriget. 
Att döma av publikens reaktioner 
under och efter föreställningen så 
var det frågan om en total succé.

Olika dansbakgrund
Ett spännande inslag i projektet 
var att de olika länderna hade 
olika dansbakgrund – letter och 
rumäner folkdans, fransmännen 
hip-hop och tyresöungdomarna 
med inriktning balett. I föreställ-
ningen dansade varje land sitt 
landsnummer medan övriga sce-
ner framfördes gemensamt.

Det var också imponerade av 
att se att blandningen av dan-
ser fungerade och att delarna så 
effektfullt hängde ihop.

– Det har varit ett krävande 
men samtidigt mycket kreativt 
projekt, betonar Tamara Costes 
från Savigny och Iulia Popescu 
från Comarnic gemensamt.

– Vi skulle smälta samman 
olika danskulturer och kunnande 
från våra fyra länder till en hel-
het och vi är faktiskt nöjda med 
resultatet!

Nytt projekt på gång
– Ett arbetskrävande med mycket 
spännande projekt, konstaterar 
Mats Fält, ordförande i Vänorts-
föreningen. Vi lyckades finansiera 
i stort sett hela projektet med EU-
anslag från Erasmus Plus. Och vi 
tror att det var väl använda peng-
ar som kommer att leda till ökade 
kontakter och nya gemensamma 
projekt, till exempel inom idrott 
nästa år.

ooo

tyreSö ruNt

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

Din 
närmaste

Mitsubishi-
verkstad

– säkert och 
bekvämt!
Fråga oss 
om priser!

Däck -
hotell

Det var kraft i dansuppvisningen. Foto: Christer KällströM

Dansbesök från vänorterna

Nöjda huvudansvariga för vänortsbesöket fr v Eila Bouveng, Mikael Bjur
ner, Jeanette Bjurner och Mats Fält. Foto: Christer KällströM
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