
Folkomröstning
n Nu är det beslutat att 
tyresö borna ska få säga sitt 
om de ökade avgifterna inom 
äldre- och handikappomsor-
gen. Folkomröstningen sker 
troligen till hösten. Sid 3

Växande 
barngrupper 
n De stora barngrupperna 
inom förskolan 2010 blev 
ännu större under 2011. Mål 
saknas när det gäller grupp-
storlekar. Sid 3

Underskott
n Gymnasieverksamheten 
fick ett underskott. Sid 6

Bygglov i  
Östra Tyresö
n Den svårlösta frågan om 
hur byggloven i Östra Tyresö 
ska hanteras tills nya detalj-
planer kommer tycks ha fått 
en lösning. Sid 7

Nya läktare på 
vallen 
n Läktarna på Tyresövallen 
byggs ut för att klara de krav 
som Svenska fotbollförbun-
det ställer. Det innebär 1 100 
nya sittplatser. Sid 13

Försenad skola
n Kostnaden för Nyboda sko-
las ombyggnad har ökat från 
130 miljoner till över 300 mil-
joner. Nu verkar också bygget 
bli försenat. Sid 16

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel 08-712 02 45. Välkomna önskar Tobbe & Patrik med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Årets kvinnliga kulturpersonlighet
n Anne Aaltonen Samuelsson 
utsågs till årets kvinnliga kul-
turpersonlighet vid Kultur- och 
idrottsgalan den 9 mars.

Juryns motivering var: ”Anne 
har ett brinnande intresse och 

smittande engagemang. Hon lever 
för ungas rätt till att få en bra och 
gedigen körutbildning. Hon lägger 
en stor del av sin lediga tid på att 
bedriva en körverksamhet som hål-
ler hög svensk och internationell 

klass. 2011 satte hon Tyresö på 
kartan genom att Tyresö Ungdoms-
kör kom tvåa i kategorin ”Blandad 
kör” i den internationella körtäv-
lingen i Cantonigros, Spanien.” 
 Sid 8–9

… hoppas på 
matpaket.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 2 H mars 2012 H 1972–2012

Anne Aaltonen har just utsetts till årets kvinnliga kulturpersonlighet på Tyresös Kultur- och Idrottsgala. FoTo: GUNNar Frisell

Kuponger? Nej tack!
n Med kuponger ska de som har det ekonomiskt svårt kom-
penseras för höjda avgifter i fritidsklubbarna. Det verkar väl 
konservativt att återinföra metoder i som försvann för över ett 
halsekel sedan. I Moderaternas Tyresö kan man tydligen vänta 
sig det mesta. Ledare, sid 2

arbetslinjen lönar sig
n Bryt trenden med utanförskapet och satsa på arbetslinjen. 
Anställ de arbetslösa tyresöborna i kommunen med riktiga 
löner. Det sparar pengar på försörjningsstödet och under en 
fyraårsperiod blir det stora besparingar trots ökade lönekostna-
der, visar kalkyler där metoden prövats. Debatt, sid 4

”Här ute på halvön 
bor jag så nära 
min hobby som 
jag kan – en slags 
mental yoga.”
Johan Sandberg, sid 12



Noterat

Den som växte upp på fyrtiotalet vet att 
den som hade det tufft ekonomiskt fick 
lita till hjälp från fattigvården. Även i 

Tyresö fanns det fattigvård där man mot en 
kupong kunde få ut t ex begagnade kläder. Den 
som var fattig pekades ut – stigmatiserades. Det 
var också ett Sverige där få hade råd att läsa 
vidare efter grundskolan. När det moderna Sve-
rige och Tyresö växte fram såg en stark soci-
aldemokrati till att bygga ett samhälle med en 
stark gemensam välfärd.

Välfärdsbygget omfattade goda bostäder, 
sjukvård och omsorg och en skola som gav 
alla möjlighet att förverkliga sina drömmar 
om ett yrke. Finansieringen av välfärden har 
skett gemensamt. Där den som tjänar mycket 
får bidra mer i skatt. Men det viktiga är att alla 
bidrar efter sin förmåga. För känner alla i ett 
samhälle att man har en plats, att man är trygg 
och man får utvecklas då ger man också män-
niskan frihet. En av de viktigaste beståndsde-
larna i denna frihet är arbete. Att ha en egen för-
sörjning. Idag är Tyresö en välmående kommun 
med väldigt låga arbetslöshetstal. Trots det så 
har andelen som behöver försörjningsstöd ökat 
kraftigt de senaste åren. I den gruppen finns de 
som är utförsäkrade från sjukförsäkringen. Här 
hittar vi människor som är för friska för att vara 
sjuka men för sjuka för att kunna få ett jobb. 
En omöjlig situation. I dagens Tyresö tvingas 
människor att bli bidragsberoende istället för 
rehabilitering mot jobb.

Den moderatledda majoriteten tycker om att 
höja taxor. De har gjort det i omsorgen för äldre 

och personer med funktionsnedsättning. De har 
också gjort det för avgiften till fritidsklubbarna. 
Med 900 procent, måste vara ett rekord i taxe-
höjning, höjs den avgiften.

Från 50 till 500 kronor per termin höjs 
avgiften. Istället för att vi gemensamt ser 
till att det finns ett bra fritidsalternativ 
för våra barn efter skolan så blev det nu 
upp till var och en – om man har råd.

Nu har det visat sig att alla inte har råd. Vad 
blir då moderaterna förslag. Jo, att den som är 
fattig ska få en kupong. En kupong värd 500 
kronor att användas till att betala avgiften till 
fritidsklubben. Vad är nästa steg? Ska vi dela ut 
kuponger som man kan få använda på Myrorna. 
Antingen så tror man på att vi gemensamt byg-
ger välfärden och att var och en bidrar efter för-
måga eller också inte. I ett modernt samhälle ska 
inte vissa behöva skämmas när man tar del av 
de gemensamma. Man tror inte att man hör rätt 
när Moderaterna med stolthet talar om hur man 
löst avgiftsfrågan för de som har det lite svårare 
ekonomiskt. Moderaterna i Tyresö står utan 
idéer för att klara uppväxten för Tyresös barn. 
Det är inte kuponger till fritidsklubbarna som 
behövs. Det behövs en god start i livet för alla. I 
den starten ska en bra förskola med lagom stora 
barngrupper ingå. Skolan behöver ändamålsen-
liga lokaler med fler utbildade lärare. Med stora 
överskott år efter år finns utrymmet att rusta för 
en bättre framtid. Tyvärr verkar Moderaterna i 
Tyresö inte ha sådana ambitioner.

ooo

Genom att återgå till äldre tiders metoder tycker Moderaterna i Tyresö att man 
löst problemet med kraftigt ökade avgifter för fritidsklubbarna. Metoden är att de 
ekonomiskt svagare hushållen ska få kuponger av kommunen att användas som 
betalning av avgifterna. Det luktar unket och är ovärdigt ett modernt samhälle 
ska stigmatisera vissa invånare på detta sätt.

Vid debatten i kommunfullmäktige om folkomröstningen 
kring avgifterna inom äldre- och handikappomsorgerna 
tyckte kristdemokraten Leif Kennerberg att det inte var så 
farligt med taxejusteringen. Om avgiften är fyra eller fem 
procent av kostnaden kan väl inte vara en så stor sak, var 
hans tes. Uppenbarligen trodde han att höjningen för de 
som drabbas är en procent när den i räkneexemplet faktiskt 
är 25 procent. Om detta är majoritetens sätt att räkna bör 
nog tyresöborna hålla hårt i hatten.

ooo
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Fattigvård i
moderat politik

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Om du tappat din check och din papperslapp
du barfotabarn i Bollis
och sitter i receptionens trapp
och kanske ser i kommunens app
att framtiden alltid ska vara schyst.
Säg inte emot, nej var lydig och tyst
så kanske du får ett matpaket
från vår snälla majoritet.
Så blir du säkert välgödd och fager
inte alls så förminskad och mager
som bibblan i Trollis.
Ack, du barfotabarn i Bollis.

S. (Den moderata ledningen i Tyresö planerar att  
dela ut checkar och matpaket till behövande.)
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05

Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11

Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

DeMokRATi Det blir en folkom
röstning om avgifterna i äldre
omsorgen. efter att mer än 4 400 
tyresöbor skrivit på för en folk
omröstning blir det nu verklighet. 
Det står klart sedan kommunfull
mäktige beslutat i frågan.

Bakgrunden har vi skrivit om tidi-
gare. I valrörelsen 2010 berättade 
inget parti om avgiftshöjningarna 
– tvärtom svarade alla direkt nej 
på frågan vid utfrågningar. Bara 
månader efter föreslås dock kraf-
tiga avgiftshöjningar på just äldre-
omsorgen.

Förslaget, som den politiska 
majoriteten hävdar är nödvändigt 
av ekonomiska skäl, innebär att 
trygghetslarmen avgiftsbeläggs 
och alla avgifter som går att ta ut 
enligt lag ska tas ut.

Det ger kommunen en inkomst-
förstärkning på 1,5 miljoner kro-
nor (att jämföra med kommunens 
omsättning på 2 000 miljoner kro-
nor).

Bred majoritet för
När frågan hanterades i fullmäkti-
ge avstod Moderaterna och Krist-
demokraterna medan Centern 
och Folkpartiet röstade emot. 
Övriga partier röstade för. Efter-
som det krävs nej-röster för att 
folkomröstningen inte skulle bli 
av så var det en bred majoritet för 
att ändå genomföra en folkom-
röstning.

Viktigt med lokal demokrati
Fredrik Saweståhl (M) försva-
rade taxehöjningarna med att det 
går att köpa tjänsterna via RUT-
avdraget men förklarade varför 
Moderaterna inte röstade emot 
folkomröstningen:

– Folkomröstningar och lokal 
demokrati är väldigt viktigt och 
eftersom det är tillräckligt många 
namn som skrivit på är vi för det, 
sa kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M).

– Vårt primära mål var inte en 
folkomröstning utan att trygg-
hetslarmet skulle vara just vad 
det låter som – en trygghet och 
något som ingår i hemtjänsten, 
sa Anita Mattsson (S). Men när 
moderaterna inte backar vill vi att 
folket får avgöra.

omröstning efter sommaren
Antagligen blir omröstningen av 
under september månad. Frågan 
ska nu beredas av valnämnden i 
kommunen.

ooo

– Vi vill att trygghetslarmet ska vara något som ingår i hemtjänsten, säger Anita Mattsson (S). FoTo: GUNNar Frisell

Röstades igenom av alla partier utom Centern och Folkpartiet:

Folkomröstning om  
äldreavgifterna i Tyresö

Tillgänglighets
anpassningar m m
TRAfik Tyresö kommun får cirka 
4 mkr från Trafikverket och Län-
styrelsen för ökad tillgänglighet 
i kollektivtrafiken samt för tra-
fiksäkerhets- och miljöåtgärder. 
Kommunen måste tillföra samma 
summa för att få bidraget. Peng-
arna kommer att användas till 
bland annat fyra cykelparkering-
ar, påbörja separerad gång- och 
cykelbana längs Myggdalsvägen, 
gångbana längs Skälsätravägen 
och anlägga så kallade ”curves” 
(kombinerad trafiksäkerhets- och 
dagvattenlösning).

ooo

Sommarens 
saluplatser
ToRg Kommunen har fördelat 
saluplatser för försäljning av 
bland annat bär och svamp med 
mera i kommunen under somma-
ren. Utöver många av de platser 
som hittills använts tillkommer 
Tegvägen, Vendelsövägen-Kärr-
vägen, Vendelsövägen-Fornudds-
vägen, Farmarstigen-Basilika-
gränd, Forelltorget i anslutning till 
Bollmorahallen, Myggdalsvägen-
Krusbodavägen och Tyresövägen-
Strandallén att få användas.

ooo

Parkerings
övervakning
PBoT Svensk Bevakningtjänst 
fick fortsatt avtal för parkerings-
övervakning. Det är en tilläggs-
tjänst inom befintligt ramavatal 
för bevakningstjänster.

ooo

Allt större barngrupper på förskolan:

Tyresö har länets sämsta personaltäthet
Det var inte direkt så att Tyresö 
hade små barngrupper 2010. Men 
utvecklingen går uppenbart åt fel 
håll och jämfört med andra kom-
muner tappar Tyresö nu kvalitet 
snabbare än andra kommuner.

Årlig statistik
Det är Skolverket som årligen 
tar fram statistik på utvecklingen 
i förskolan. Under 2011 ökade 
den genomsnittliga gruppstorle-
ken från dryga 17 barn per grupp 
2010 till nästan 19 barn per grupp 
i förskolan 2011. Därmed är grup-
perna i förskolan på sina håll lika 
stora som klasserna i grundsko-
lan. Tyresö har inget mål för hur 
stora barngrupperna ska vara men 
det har många andra kommuner. I 
Stockholm finns det exempelvis 
ett mål om att småbarnsgrup-
perna inte ska ha över 14 barn per 
grupp och att de äldre inte ska 
vara i större grupper än 18 barn.

Socialdemokraterna som ville 
förstärka barn- och utbildnings-
förvaltning för 2011 med 9 miljo-
ner kronor och sätta upp ett mål 
för småbarnsgruppernas storlek 
är kritiska:

– Det blir sämre kvalitet med 
större grupper. Det är de barn 
som har störst behov av stöd som 
halkar efter och osynliggörs. Om 
förskolan inte kan ge pedagogisk 
utveckling åt alla barn, och sär-
skilt de med störst behov så för-
sämras förutsättningarna i skolan 
i framtiden.

Underinvesterar i kunskap
– Siffrorna är en tydlig illustration 
på att Tyresös moderata ledning 
underinvesterar i kunskap, säger 
socialdemokraten Martin Nils-
son, andre vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

ooo– Det blir sämre kvalitet med lägre personaltäthet och större grupper, 
säger Martin Nilsson (S). FoTo: GUNNar Frisell

TN granskar fredrik Saweståhls argument
Taxan har inte justerats sedan 2004. 

Reglerna för taxorna har inte ändrats sedan dess – men taxorna 
har justerats upp med index genom att maxtaxan ändrats varje år. 
Likaså har avgifterna som är inkomstrelaterade skrivits upp i takt 
med ökade inkomster.

Det är de rikaste som fått en avgiftshöjning på över 700 kronor. 
De rikaste betalar maxtaxa nu och innan. De rikaste pensionä-
rerna får ingen avgiftshöjning alls. Däremot är de med absolut 
lägst pension avgiftsbefriade för att de ska kunna nå upp till förbe-
hållsbeloppet (motsvarande socialbidraget). Med avgiftshöjningen 

kommer fler att få klara sig med förbehållsbeloppet. Om man är rik när 
man har 4 800 kronor i månaden kvar efter boende är en värderings-
fråga – men det tycks vara det Saweståhl menar.

Samtliga förslag i en budget är inte redovisade i valrörelsen. 
Det är helt riktigt. Tyresös budget omfattar 2 miljarder. Alla delar 
i den varken kan eller bör diskuteras i en valrörelse. Det som kan-
ske gör just äldreomsorgstaxan speciell är att den debatterades 
flitigt under valrörelsen och att partierna då gav sken av att inte 

vilja höja den.

BARNoMSoRg När statistiken för 2011 har sammanställts visar det 
sig att gruppstorleken i Tyresös förskolor har försämrats kraftigt jäm
fört med 2010. Barngrupperna är nu bland de största i länet.
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Den borgerliga regeringen har fört en tydlig politik 
där man bedrivit en kamp mot sjuka och arbetslösa. 
Genom att sänka ersättningarna och snabbare se till 

att de drabbade blir utförsäkrade tror man sig kunna mins-
ka arbetslösheten. Vi socialdemokrater har vänt oss mot 
detta, och tror inte att medicinen för att få fler i arbete är att 
driva människor i fattigdom. Det kommer inte att skapas 
ett enda nytt jobb för att ersättningen till en arbetslös är så 
låg att det knappt går att leva på. Tvärs om – arbetslösheten 
fortsätter att stiga till rekordnivåer.

Arbetslösheten är nu uppe i 8,7 procent. 404 000 svensk-
ar saknar ett arbete att gå till. Sverige har blivit ett av de 
hårdaste länderna i Europa att vara arbetslös i. Vi har låg 
a-kassa (en industriarbetare har en ersättning på cirka 50 
procent), ersättningen trappas av snabbare än i andra län-
der och många kommer inte in i försäkringen på grund av 
alla staket. Två av tre heltidsarbetslösa får ingen arbetslös-
hetsersättning alls, utan är hänvisade till försörjningsstöd, 
välgörenhet eller stöd från familjen.

Samtidigt som allt fler blir arbetslösa ser vi att skola, 
omsorg och näringsliv på många områden har svårt att 
rekrytera för att det saknas rätt kompetens. Utbildnings-
systemet är inte optimerat mot arbetsmarknaden, det vill 
säga vi utbildar inte för det som efterfrågas. Som grädde på 
moset har regeringen dragit ner 75 procent av vuxenutbild-
ningen. Arbetsmarknadspolitiken innebär inte längre att 
arbetslösa utbildas för de jobb som efterfrågas, istället läggs 
pengar på privata jobbcoacher som bevisligen inte leder till 
högre sysselsättning, utom möjligen för coacherna själva.

Kostnaderna för sjuka och arbetslösa som utförsäkras 
har vältrats över på kommunerna. I Tyresö har andelen 
som varit beroende av försörjningsstöd tidigare varit rela-
tivt lågt om man jämför med andra kommuner. Här har 
dock ökningen på senare tid varit större, så nu har vi en 
jämförbar situation med andra kommuner.

Vi Socialdemokrater i Tyresö vill omedelbart bryta den 
här trenden, och har därför i dagarna lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige där vi på ett mycket konkret sätt 
vill återupprätta arbetslinjen.

Förslaget går i korthet ut på att alla tyresöbor som är 
arbetslösa och blivit utförsäkrade och som därför är bero-

ende av försörjningsstöd ska erbjudas anställning av kom-
munen. Anställningarna ska vara i tolv månader, på heltid, 
till kollektivavtalsenliga löner och den anställde ska ansluta 
sig till a-kassan. Det är viktigt att poängtera att arbetsupp-
gifterna inte ska tränga ut ordinarie jobb, utan höja kvali-
tén utöver den ordinarie verksamheten. Verksamheterna 
ska alltså inte kunna minska på den ordinarie personalen 
och dra nytta av arbetslinjeprojektet. Vid matchningen till 
olika arbeten är det också viktigt att ta hänsyn till vilken 
kompetens den arbetssökande har.

De erfarenheter och meriter den anställde får kommer 
att göra det lättare att få jobb på den ordinarie arbetsmark-
naden, och målsättningen är att gå vidare till andra jobb 
redan under tolvmånadersperioden, för att få en långsiktig 
försörjning.

Projektet kommer att få många positiva effekter. Arbete 
ger den enskilde större möjligheter till frihet och utveck-
ling. Färre barn kommer att växa upp i fattigdom. Färre 
personer kommer att vräkas från sina bostäder. Listan kan 
göras lång.

I Sigtuna har ett liknande projekt startat. Där har man 
gjort kalkyler som visar att första året uppstår stora löne-
kostnader, men även besparingar på försörjningsstödet. 
Vartefter individerna slussas från försörjningsstöd mins-
kar kostnaderna och på en fyraårsperiod har man gjort en 
besparing på samma nivå som ett års försörjningsstöd.

Återstår att se om Moderaterna i Tyresö är för eller emot.
Anita Mattsson
Oppositionsråd (S)

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 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

Inför arbetslinjen i Tyresö

Arbete ger den 
enskilde större 

möjligheter 
till frihet och 

utveckling.

FoTo: GUNNar Frisell

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!
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Du är välkommen!

Grattis Åke!
Anders Åbergs konstverk efterlyses!

Ett stort fång rosor vill vi dela ut 
till Åke Sandin som varje dag ger 
oss Succékanalen 91,4. Ett oför-
trutet oavlönat arbete vecka efter 
vecka, har gett ljud i Tyresöra-
dion sedan starten 1985. Detta 
engagemang för närradion saknar 
motstycke i Sverige. Rosfånget är 
också en gratulation till Åke som 
på denna tidnings utgivningsdag 
fyller 80 år.
Styrelsen i Tyresö Närradioförening

Vad har Kronans Droghandel 
gjort med Anders Åbergs fina 
konstverk i målat trä som så länge 
hängde på det gamla ”riktiga” apo-
teket? En fantastisk avbildning av 
Tyresö, hus och byggnader som 
liksom tränger fram ur väggen. I 
taket hängde också en stor fågel i 
trä med rörliga vingar och en liten 
figur på ryggen.

Anders Åberg är en av våra 
verkligt stora folkkära konstnä-
rer vars fantasifulla konstverk 
finns överallt. Ett näraliggande 
exempel hittar man i Handens 
sjukhusentré. En bild av Handen 
med ett myller av hus i hans allde-
les egna stil.

Tyresökonstverket hängde i 
många år på gamla apoteket men 
nu har det tagits bort för att få 
plats med mera lönsamma krä-

mer och vitaminpreparat kan man 
tänka.

Får man verkligen göra vad man 
vill med konst utan att samråda 
eller åtminstone informera upp-
hovsmannen? I mina kontakter 
med familjen Åberg framgår att de 
är helt ovetande om vad som hänt. 
Anders blir ledsen och kränkt över 
den brist på respekt för hans arbe-
te som visas. Samma sak, att man 
tog bort Åberg konstverk, skedde 
på apoteket Hjärtat i Kramfors. 
Där ledde det till en folkstorm och 
nu är det konstverket återbördat. 
Det måste det bli även här.

Konstverket är gjort för Tyre-
sö, det är här det är meningsfullt 
och hör hemma. Kan inte Kro-
nans Droghandel placera det på 
apoteket bör man överlåta det till 
Tyresö kommun. Det finns många 

lämpliga placeringar. Biblioteket, 
Kommunhusets entré, Nyforssa-
len i Kvarnhjulet är tre exempel.

Kommersiellt är det en dum-
het att inte ha kvar det på apo-
teket. Där visar det att Kronans 
Droghandel är det gamla invanda 
apotekets efterföljare. Där är det 
en pendang till utsmyckningen i 
vårt närmaste sjukhus i Handen. 
Använd Åbergs konstverk för att 
marknadsföra Kronans Droghan-
del som tyresöbornas självklara 
apotek! Kombinera konstverket 
med ett häfte där Åbergs konst 
presenteras, inte minst hans 
enorma kulturskapelse/museum 
Mannaminne på Höga Kusten. 
Där spelade för övrigt Tyresö 
Jazzband på jazzfestival för en del 
år sedan.
Peter inghe

Skärpning!
Med våren blir det tydligt att 
många hundägare inte har plockat 
upp efter sina djur. Det kan väl inte 
vara så svårt. Ingen inte ens ni som 
struntar i det kan ju tycka att det är 
trevligt med all hundskit som lig-
ger på eller alldeles invid gångvä-
garna. Så försök att ta lite hänsyn 
till alla andra i fortsättningen.
ordning och reda
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Lek intill den plats där STRA
BAg nu påbörjat uppförandet av 
höghuset i Tyresö Centrum ska 
Tyresös stadsparklek ligga.

Den ligger i anslutning till Skate-
parken och nedanför Bollmorada-
lens kyrka. Skiss på hur det kan 
komma att se ut har tagits fram. 
Lekparken kommer att innehålla 
allt som man väntar sig av en 
modern lekplats med varierad 
lekutrustning och med särskild 
avdelning för de mindre barnen. 
Med dess öppna läge kommer den 
sannolikt att bli en samlingsplats 
för både gamla och unga. Det 
kommer att finnas pergola med 
infälld belysning och klätterväx-
ter, planteringar och sittbänkar. 
I höghusets nedre plan finns möj-
lighet för caféer med uteplatser.

Planeringen för parkleken fort-
sätter under året och när höghu-
set står klart kan arbetet inledas.

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Stadsparklek tar form

Så här planeras stadsparkleken att se ut. illUsTraTioN: www.TeMaGrUppeN.se

Snabbladdning för elbilar i Tyresö
MiLjö i maj väntas en ny typ av 
tankstation invigas i Tyresö, som 
en av de första i landet. Här kom
mer alla kommunens och privata 
elbilar att kunna laddas centralt, 
snabbt och billigt. Att erbjuda 
snabbladdning väntas ge en 
ökad miljöprofil åt kommunen, 
eftersom det stödjer elbilsut
vecklingen. 

Vid Alléplan har kommunen 
sedan dryga året tillbaka satt upp 
fyra laddningsplatser för elbilar. 
Nu förbättras servicen ytterligare 
för elbilsägarna genom att en ny 
laddstation öppnas med så kallad 
snabbladdning i Tyresö centrum. 
På 15–30 minuter kommer man 
att kunna ladda sin bil till cirka 80 
procent ”full tank”.

Läget viktigt
Den nya stationen kommer att 
ligga längs med Dalgränd (som 
för övrigt kommer att byta namn 
till Bollmora allé), mitt emot Ica-
parkeringen. Eftersom bilägaren 
förmodligen vill passa på att göra 
kortare ärenden under tiden man 
tankar har platsen varit viktig i 
projekteringen. 

– Den ska inte ligga långt borta 
i skogen. Man ska inte ha säm-
sta platsen när man har de bästa 
bilarna, säger Göran Norlin, 
enhetschef på miljö- och trafiken-
heten på Tyresö kommun.

Vindel
Snabbladdningsstationen kom-
mer att byggas enligt samma prin-
cip som för en obemannad station 
med två parallella infarter. För att 
förstärka den gröna profilen med 
stationen kommer taket bestå av 
en stålstomme med sedumtak 
(gräs). Sedumtaket ger en bättre 

hantering av dagvatten och binder 
partiklar. 100 procent av elen som 
levereras kommer att vara vindel 
från vindkraftsparken Lillgrund.

fast pris
Kommunen har skrivit en avsikts-
förklaring med Vattenfall som 
kommer att installera, driva och 
underhålla snabbladdaren. Kom-
munen får betala en engångskost-
nad på 2 miljoner kronor samt en 
årlig avgift om 60 000 kronor. För 
den som vill ladda sin elbil blir 
månadskostnaden 150 kronor. 
Och då får man ladda hur mycket 
och ofta man vill.

ooo

Kommunen har skrivit en avsiktsförklaring med Vattenfall. illUsTraTioN: VaTTeNFall/VolVo

”Om alla världen bilar skulle drivas med el motsvarar det cirka 1 200 
TWh att jämföra med den totala elbalansen 23 000 TWh 2005. Det mot-
svarar fem procent världsförbrukningen. Ett större elbilsbestånd skulle 
därför inte stjälpa världen elproduktion.” Källa: Elbil Sverige

grusupptagning
SoPNiNg Det grus som lagts ut 
för halkbekämpning på våra gator 
och vägar, kommer att sopas upp 
från och med vecka 14. Man bör-
jar med centrumområden, huvud-
gator, trottoarer och gång- och 
cykelbanor. Därefter tar man 
omkringliggande områden.

ooo

Sommarjobb
ARBeTe Tyresö kommun erbju-
der sommarjobb till ungdomar 
som är 16 eller 17 år. Tillgäng-
liga platser kommer att lottas ut. 
Information om jobben finns på 
tyreso.se.

ooo

Attityd
eNkäT Tyresöborna gillar sin 
kommun visar en attitydunder-
sökning. Naturen, närheten till 
storstaden, trevnad och goda 
kommunikationer är några delar 
som kännetecknar Tyresö. Men 
många som inte bor i Tyresö har 
låg kännedom om kommunen.

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

 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!

Nybakade
semlor
varje dag

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

SkoLA Tyresö skola kommer 
avveckla de båda paviljongerna 
Stiernan och grevinnan. Beslutet 
är ett resultat av de beslut som 
kommunstyrelsens borgerliga 
majoritet fattat om ett nytt 
hyressättningssystem.

Tyresö skola skriver i ett nyhets-
brev till föräldrar och elever att 
man inte fått full teckning i det 
nya hyressystemet och därför nu 
måste lokaleffektivisera. Skolan 
får nu omorganisera och som man 
själv uttrycker ”på bästa sätt för-
söka bibehålla kvaliteten”.

Som ett resultat kommer fler 
verksamheter att flyttas från 
skolans paviljonger in i huvud-
byggnaden. Alla förskoleklasser 
och hemkunskapsverksamheten 
flyttas till denna. Bibliotek och 
fritidsklubb kommer också att 
flyttas men var är ännu inte känt.

Orsaken till förtätningen är 
som skolledningen skriver att 
”Tyresö skola som är en relativt 
ny skola med fina lokaler klassas 
till en högre kvadratmeterhyra än 
en del andra enheter.”

Beslutet väcker irritation
Beslutet har dock väckt irritation 
hos flera föräldrar. I korrespon-

dens med flera av kommunens 
politiker hoppas de att kommu-
nen kan riva upp det nya hyres-
systemet. I mailet frågar de exem-
pelvis vad forskningen säger om 
när man tränger ihop människor 
på mindre ytor kontra om de får 
mer utrymme – vad är det som 
skapar arbetsro för såväl elever 
som personal?

De undrar vidare hur det går 
med elever med särskilt behov 
av stöd när lokalerna minskas 
och slutligen om det inte är så att 
Tyresö kommun som äger loka-
lerna för skolan och därmed är de 
som tar ut den förhöjda hyran?

Lokaler töms
Enligt uppgifter till Tyresö Nyhe-
ter kommer även en stor del, 
eventuellt upp emot ett vånings-
plan, på nya Nyboda skola ställas 
tom för att klara de ökande nya 
hyrorna.

”för stor kostym”
Rektor Bertil Wennström skriver 
också när det gäller Njupkärrs 
och Bergfotens skola att de kom-
mer påverkas:

– Som det ser ut nu för vår 
enhet så har vi för stor kostym i 
bägge skolorna. Den hyresintäkt 

vi får utifrån elevantalet matchar 
inte den hyra vi har för våra loka-
ler. Som det nu ser ut så måste vi 
dra ner på lokalytan och därmed 

säga upp delar av våra lokaler 
inför hösten 2012.

Hur de andra skolor som 
drabbas av det nya hyressyste-

met kommer hantera de ökande 
kostnaderna är i skrivande stund 
okänt.

ooo

Nu syns konsekvenserna av det nya hyressättningssystemet:

Tyresö skola tvingas spara

Tyresö skola får nu omorganisera och ”på bästa sätt försöka bibehålla kvaliteten”. FoTo: GUNNar Frisell

Stort underskott för gymnasieverksamheten
gyMNASieSkoLAN Det blev 
en dramatisk förändring i 2011 
års ekonomi för gymnasie och 
arbetsmarknadsnämnden jämfört 
med tidigare år. Nämnden har 
under många år kunnat visa på 
positivt resultat och överskott 
i verksamheten, men 2011 års 
redovisning ger det rakt motsat
ta – underskott på 8 miljoner.

Samtidigt som Tyresö gymnasium 
visar ett överskott för 2011 om 
2,6 miljoner kronor så redovisar 
gymnasieanslaget sammantaget 
ett underskott om 8,7 miljoner 
kronor.

De två övriga delarna i nämn-
dens ansvarsområde, Arbets-
centrum och vuxenutbildningen 

C3L visar också båda överskott, 
Arbetscentrum med 599 000 kro-
nor och C3L med 30 000 kronor.

Det fria valet kostar mer
Det stora underskottet för gym-
nasieanslaget beror på ökade 
kostnader jämfört med budget 
för elever i fristående skolor och 
andra kommuner, alltså för kost-
naderna för Tyresös gymnasieele-
ver oavsett vilket gymnasium de 
går på. Det fria gymnasievalet har 
skapat en möjlighet att välja fritt 
i hela länet och elevernas val har 
alltså kostat betydligt mer än vad 
nämnden budgeterat för.

Högre antagningskrav
Det nya gymnasiet GY11 har också 

inneburit klart högre kostnader 
för de individuella programmen, 
med allt fler elever med särskilda 
behov. Högre antagningskrav 
innebär att det nu krävs godkända 
resultat i åtta av ämnena i grund-
skolan för att komma in på yrkes-
programmen och 12 godkända 
ämnen för tillträde till högskole-
förberedande program.

Regeringen skär ner 
anslagen  till gymnasiet
Största förändringen kommande 
år för den nya gymnasieskolan 
står regeringen för genom att i 
statsbudgeten dramatiskt dra ner 
på anslagen till gymnasieskolan. 
Riksdagen har utifrån regering-
ens budgetproposition minskat 

de allmänna bidragen till kommu-
nerna med 675 miljoner för 2012, 
895 miljoner för 2013, med 1,3 mil-
jarder för 2014 och 1,9 miljarder 
för år 2015.

Dramatisk förändring
För Tyresös del kan det innebära 
6 färre lärare 2012 och totalt 17 
färre lärare år 2015.

– Det här är en dramatisk för-
ändring, säger Kristjan Vaigur, 
2e vice ordf. och s-gruppledare 
i nämnden. Vi kunde se att det 
skulle bli tuffare i framtiden, men 
regeringens beräkningar och 
prognoser visar upp en märklig 
brist på realism. Till och med 
deras egna partikolleger på kom-
munal nivå är oroliga, konstaterar 

Kristjan Vaigur. Till exempel har 
Maria Stockhaus (M), ordförande 
i kommunernas gemensamma 
utbildningsberedning i SKL utta-
lat att ”eleverna ska inte drab-
bas av felaktiga beräkningar från 
statsmakten”.

Vända utvecklingen
– Nu krävs ett seriöst arbete för 
att vända utvecklingen och få 
fram nödvändiga resurser för 
gymnasieverksamheten. Resur-
serna behövs för att kunna ge 
våra elever den utbildning de öns-
kar, helst på hemmaplan i Tyresö, 
avslutar Kristjan Vaigur.

ooo
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Nyheter

jacqueline Maqsood
Ja, ja.

Marcus Hjelm (bor inte i Tyresö)
Nej.
Philip forslund
Nej, det visste jag inte. Jag kom-
mer att rösta.

Salla Vartianien
Nej, jag vet inte ännu. Jag måste 
läsa på innan jag bestämmer 
mig.

Stacey johnson
Ja, ja både min sambo och jag 
kommer att rösta. Hon jobbar 
inom hemtjänsten.

Åsa Skeppström
Ja, vet inte, jag ska läsa på först.

?
Vet du om att 

det ska bli folk
omröstning om 
äldreomsorgs

avgifter i Tyresö?
kommer du  

att rösta?
FoTo: GUNNar Frisell

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

Bygglovsfrågan i Östra Tyresö ljusnar
Bygge Det började byggas som
marstugor för 100 år sedan, och 
tog fart på allvar på 30–40 och 
50talen. Tomterna på östra 
Tyresö styckades av och som
margästerna flyttade in.

Vartefter åren gick märkes att allt 
fler bosatte sig permanent i som-
marstugeområdet. Eftersom det 
inte finns vare sig kommunalt vat-
ten eller avlopp och vägarna var 
dåliga så infördes begränsningar 
av byggrätterna på 80-talet, för 
att försöka bromsa permanentbo-
sättningen. Trots en mycket liten 
byggrätt (50 kvadratmeter för 
huvudbyggnad och 30 kvadrat-
meter för uthus) fortsatte inflytt-
ningen, och de flesta husen bebos 
idag permanent.

fördjupad översiktsplan
2003 beslutades om en fördjupad 
översiktsplan, där området dela-
des in i etapper för att successivt 
bygga ut vatten, avlopp och vägar 
för att kunna ge fullstora byggrät-
ter. Det är ett tidskrävande arbete 
och dyrt för kommunen, varför 
det kommer att dröja decennier 
innan utbyggnaden är klar.

”Mindre avvikelser”
Under tiden har byggnadsnämn-
den i flera mandatperioder bevil-
jat byggrätter med så kallade min-
dre avvikelser. Under förra man-
datperioden beviljades bygglov 
på upp till 120 kvadratmeter. 
Detta har rättsligt prövats, och 
länsstyrelsen fann att kommunen 
beviljat alltför generösa bygglov, 
varför kommunen dragit i hand-
bromsen vad gäller byggrätter.

– De bygglov som beviljas idag 
bedöms hålla för en rättslig pröv-
ning, säger Matilda Lundh (M), 
byggnadsnämndens ordförande.

Kommunen har under 2011 haft 
en dialog med Länsstyrelsen för 
att hitta en lösning för de fastig-
hetsägare som inte kommer att få 
nya detaljplaner på många år. Nu 
ser man ut att ha lyckats. Länssty-
relsen har nu givit besked om de 
föreslagna övergångsbestämmel-
serna för områden där det finns 
gott om grundvatten.

– Det har varit en lång och hård 
kamp och vi önskar att vi hade 
kunnat komma med detta besked 
redan för ett år sedan, men det 
har tagit tid att få fram beslut från 

länsstyrelsen, säger Tyresö kom-
muns planchef Sara Kopparberg.

Dräglig boendesituation
I väntan på att detaljplanerna 
genomförs innebär övergångs-
bestämmelserna att kommunen 
ändrar planbestämmelserna för 
de fastigheter i Östra Tyresö som 
visar sig lämpliga efter områ-
dets geologi, grundvattentillgång 
och möjligheter till godkända 
avloppslösningar. De kommer att 
kunna få byggrätter på 105 kva-
dratmeter bruttoarea.

– Vårt mål är att så många som 
möjligt ska få en dräglig boende-
situation i väntan på att perma-
nenta detaljplaner kommer till. 
Att det tar lång tid och bara kan 
gå i en viss takt, beror dels på 
att kommunen har begränsade 
ekonomiska resurser, dels på att 
det finns många rent praktiska 
problem som gör att utbyggnaden 
bara kan göras i en viss ordning 
och i en viss takt, säger Sara Kop-
parberg.

ooo

Börjar det äntligen bli islossning för byggplanerna på halvön? De boende kanske kan börja hoppas. FoTo: GUNNar Frisell

Förbättrad trafikmiljö
TRAfik Under våren 2012 beräk
nas Måsvägens detaljplan klar. 
Störningarna i trafiken kommer 
dock inte att upphöra med den 
planens färdigställande. Planar
betet fortsätter med orrnäsets 
detaljplan som beräknas pågå till 
sommar 2013.

De berörda vägarna är Breviks-
vägen sträcken Slottsvillan–
Nytorpsvägen, Slottsvägen 2–4, 
Bofinksvägen 1–3, Klockargårds-
vägen 1–6, Fiskarrovägen, Orr-
näsvägen, och blivande Rädd-
ningsvägen mellan Fiskarrovägen 
och Slottsvägen. Under viss tid 
kommer in- och utfarter med bil 
till fastigheterna vara begränsade.

Trafiksignaler:
kurvan Breviksvägen efter Slottsvägen
Längsta väntetiden är 1 minut 30 sekunder. Trafiksignalerna kommer 
att vara uppe under hela mars. På denna sträcka pågår sprängningsar-
beten med jämna mellanrum.

Breviksvägen mellan klockargårdsvägen och Nytorpsvägen
Längsta väntetiden vid rött ljus cirka 3 minuter och 10 sekunder. På 
denna sträcka pågår ledningsschakter.

Trafiksignalerna på Breviksvägen
Om trafiksignalerna slocknar så stå kvar och tills signalen tänds igen 
(cirka 20 sekunder). Åk endast vid grön signal annars riskerar ni att få 
möte och behöva backa. Att signalerna kan slockna beror på ett över-
belastat mobilnät.

ooo

Breviksvägen under förvandling. FoTo: GUNNar Frisell
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tyresö ruNt

För andra året arrangerades en kultur- och idrottsgala i 
Tyresö . Det var 250 gäster som deltog i firandet när priser 
delades ut till kommunens kultur- och idrottspersonligheter 
2011. Med kulturstipendiaterna inräknade delades priser ut 
till 14 personer och 2 föreningar under galan. Kvällens konfe-
rencier var artisten erik linder som själv mottagit kommunens 
kulturstipendium. prisutdelare var en rad kända tyresöprofiler.

Tyresös Kultur- och Idrottsgala 2012

Vinnare och motiveringar

Årets förening:
Tyresö filmförening
Tyresö filmförening berikar Tyre-
sö med ett kontinuerligt och brett 
utbud. Det gångna året arbetade 
föreningen famgångsrikt för en 
modernisering av verksamheten 
och de har samtidigt fyrdubblat 
medlemsantalet. Genom ett stort 
engagemang har föreningen lyck-
ats finansiera och genomföra en 
digitalisering som innebär möjlig-
heter till ett ännu bredare utbud 
av kultur, med direktsändningar 
från konserter, sportevenemang 
och olika föreställningar och 
framträdanden.

Årets ledare 1:

Tony johansson, Hanvikens 
Sportklubb, ishockey
Tony karaktäriseras av att leva 
med och för sin grupp. Han har 
inte bara brytt sig om utövarnas 
rent sportsliga resultat, utan all-
tid fungerat som en centralgestalt 
och ett föredöme i betydligt vida-
re bemärkelse för sina utövare 
och deras liv. Han har ett enormt 
driv och kraft i allt han åtar sig 
och omgivningen förundras över 
hans engagemang. Han är alltid 
först på plats och lämnar sällan 
arenan innan den ekar tom.

Årets ledare 2:

inger Lundin, Tyresö 
Handbollsförening 
Inger har varit sin förening tro-
gen i snart 30 år. Hennes stora 
passion och lidelse för sin sport 
har naturligtvis varit betydande 
för föreningen genom åren då 
hon verkat både som ledare och 
i styrelserummet. Signifikativt 
för Inger är hennes engagemang, 
lojalitet, envishet och hennes sätt 
att sprida glädje bland alla delta-

gare. Hon är en stor profil inom 
sin idrott och en stor orsak till att 
den starka handbollstraditionen i 
kommunen lever vidare.

Årets unga ledare 1:
Hampus Sethfors, Han
vikens Sportklubb, fotboll
Hampus kännetecknas och 
beskrivs av sin omgivning som 
en stor glädjespridare och inspi-
ratör. Andra typiska egenskaper 
är naturligtvis hans föredömliga 
ledarskap som bygger på ett stort 
socialt ansvar både på och utan-
för planen men även en stor kun-
skap om hur man leder ett gäng 
tonårstjejer i fotboll och får dem 
att fortsätta med sitt idrottande. 
Utöver hans ledaruppdrag i för-
eningen så har han även lyckats 
väl med sina studier då han gått 
ut med högsta betyg i gymnasiet 
och numera presterar toppresul-
tat på KTH.

Årets unga ledare 2:
Mattias Bejbom och joakim 
Billberg, Tyresö idrottsfören
ing, handboll
För ett otroligt engagerat ledar-
skap där uppmuntran, glädjen 
och lagandan står i fokus har 
dessa Mattias och Joakim skapat 
ett lag där individen står i cen-
trum. De har fått killarna i laget 
att växa med uppgiften och alltid 
våga och tro på sig själva där vil-
jan är större än rädslan att förlo-
ra. Pristagarna är inte bara fram-
gångsrika i sitt ledarskap, de visar 
även upp fina studieresultat.

Årets kvinnliga kultur
personlighet:
Anne Aaltonen Samuelsson
Anne har ett brinnande intresse 
och smittande engagemang. Hon 
lever för ungas rätt till att få en 
bra och gedigen körutbildning. 
Hon lägger en stor del av sin ledi-
ga tid på att bedriva en körverk-
samhet som håller hög svensk 
och internationell klass. 2011 
satte hon Tyresö på kartan genom 
att Tyresö Ungdomskör kom tvåa 
i kategorin ”Blandad kör” i den 
internationella körtävlingen i 
Cantonigros, Spanien.

Årets manliga kultur
personlighet:
eric Magnusson
Eric har i hela sitt liv ägnat sig 
åt kultur i betydelsen odling - av 
såväl grödor som kunskap. Med 

en outsinlig energi har han förval-
tat en central del av kommunens 
historia. Han har, ibland i stark 
motvind, stridit för kontinuitet, 
kvalitet och kulturarvets värde 
i opposition mot kortsiktiga vin-
ster. Han har generöst delat med 
sig av sin kunskap i alla samman-
hang, till kungligheter och kom-
muninvånare, han tröttnar aldrig 
på att berätta och därmed utgör 
han en omistlig länk till kommu-
nens och regionens historia.

Årets idrottsprestation:

Tyresö Trollbäcken iBk
28 mars 2010: Eriksdalshallen. 
Tyresö Trollbäckens IBK herrar 
har just förlorat mot Mullsjö i elit-
seriekvalet till superligan. Sejour-
en i innebandyns finrum varade 
endast en säsong. Laget står inför 
en mycket osäker framtid. Inför 
säsongen 2010/2011 så tippas 
TT tillhöra mellanskiktet i tabel-
len eftersom baksmällan från 
degraderingen förväntas hänga 
kvar då flera av lagets största 
stjärnor lämnat laget. 26 mars 
2011: Strandhallen kokar. TT har 
just tagit nödvändiga poäng för 
att vinna Allsvenskan två poäng 
före Uppsala. Laget har därmed 
återigen kvalificerat sig för spel i 
innebandyns finrum, Superligan. 
Med små resurser har ledare och 
spelare lyckats med något som 
väldigt få vågade tro på. Men med 
stor skicklighet och en målmed-
veten inställning lyckades man 
mot alla odds ta sig tillbaka.

Årets kvinnliga idrottare:

Annika Svensson, Tyresö ff
”En kaxig stjärnvärvning”. Så löd 
rubriken i Aftonbladet efter att 
nyförvärvet Annika i oktober 2010 
hade skrivit på ett tvåårskontrakt. 
Och efter det redan klassiska 
citatet ”Jag har inte gjort en dålig 

match på hela säsongen”, så hade 
hon presenterat sig på allvar för 
sin nya klubb. Hon slog igen sent 
i landslaget men väl där så har hon 
inte släppt tröjan ifrån sig. Trots 
att hon närmar sig 30 år är hon idag 
starkare och mer fysisk tränad än 
någonsin. Hennes hittills största 
framgång på fotbollsplan är VM-
bronset i Tyskland från 2011.

Årets manliga idrottare:

joakim Nordström, Aik 
hockey
Ta en del talang, två delar 
ödmjukhet och lika många delar 
god inställning så ser vi i Joakim 
en tjugoåring som via pojklags-
hockey i Hanvikens SK gått hela 
vägen till att bli ordinarie i AIK 
och även juniorlandslaget.Signi-

fikativt för denna gentleman är 
hans hängivenhet till sin sport, 
ambitiösa träningsvilja samt hans 
goda spelsinne och hans skicklig-
het i skridskoåkningen.Joakim är 
ett stort föredöme och vägvisare 
för unga hockeyspelare i kommu-
nen som också drömmer om att 
en dag få stå i rampljuset.

Årets eldsjäl:
Hans Löfgren, Tyresö ff
Få personer i kommunen och 
kanske i hela landet, har enskilt 
betydd så mycket för laget som 
Hans Löfgren. Han är en enastå-
ende entreprenör och ser inga 
hinder i något som han företar sig. 
Uttrycket att tron kan flytta berg 
har fått en ny dimension. Under 
kostymen döljer sig en person 
som inte alls är rädd för att kavla 
upp ärmarna. På matchdag syns 
han långt före alla andra och han 
är också sist därifrån när krutrö-
ken skingrats. Hans Löfgren har 
en stor del i att damerna i Tyresö 
FF är laget på mångas läppar.

ooo

Anki Björk har just delat ut priset för årets förening till Tyresö Filmförening och Eila Andersson håller tacktal.
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Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 
Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här?

Bokar en annons 
idag och visa alla i 
Tyresö  att du finns.

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com
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Tyresös Kultur- och Idrottsgala 2012

Anki Björk har just delat ut priset för årets förening till Tyresö Filmförening och Eila Andersson håller tacktal.

Kulturstipendiater 
2012 års kulturstipendier gick till fyra personer som på 
olika sätt bidrar till att göra kulturlivet i Tyresö rikare.

jörgen Toresson, 10 000 kronor

 

Jörgen är en välkänd Tyresöpro-
fil, en allsidig pianist, organist och 
dragspelare värd att uppmärksam-
ma efter mångåriga betydelsefulla 
insatser för kulturlivet i Tyresö. 1987 
var han med och bildade Tyresö 
Jazz och Blues Club, som alltså har 

25-årsjubileum i år. Ingen kan ha undgått att höra honom spela i 
Tyresö centrum, på jazzkaféer i gamla föreningsgården och senare 
Kvarnhjulet eller i kyrkorna. Dessutom underhåller han regelbundet 
ideellt gästerna på Björkbacken sedan många år. Han är också en 
flitig kompositör och låtskrivare, mest känd för Tyresöborna genom 
visan ”Trivsamma Tyresö” som blivit signaturmelodi för Tyresö När-
radio.

Peter eriksson, 10 000 kronor

 

Peters fotografier är vackra och tid-
lösa betraktelser över människan 
och naturen och om mötet mellan 
dessa två. Trots att motiven kom-
mer från hans privata värld, ofta 
den egna trädgården och familjen, 
så lyckas han ändå förmedla något 

universellt som vi alla berörs av och känner igen oss i. En känsla av 
vemod och längtan dröjer sig kvar efter mötet med hans bildvärld. 
Peter får stipendiet för projektet Penumbra där han försöker ”skapa 
minnen av stunder man inte vill förlora”.

Valter gran, 5 000 kronor
Valter är en ung begåvning som har vuxit upp och varit musikaliskt 
aktiv i Tyresö. Han utmärkte sig genom sitt virtuosa pianospel som 
elev på Tyresö Kulturskola, han är engagerad i Strängstyrkan och 
Tyresö Ungdomskör. Han har studerat på Södra Latins yrkesmu-
sikerlinje inriktning jazzpiano och går nu på Betel Folkhögskolas 
afroensemblelinje. Han får stipendiet som uppmuntran till framtida 
musikstudier.

emma elmqvist, 5 000 kronor
Emma är en ung lovande dansare som arbetar för att sammankoppla 
erfarenheter från de två världar där hon varit verksam – hip-hopens 
influenser med erfarenheter från Kungliga svenska balettskolan där 
hon går den moderna inriktningen för yrkesdansare. Hon får sti-
pendiet som uppmuntran till vidareutbildning på Broadway Dance 
center i New York.

GALAFOTO: GuNNAr FrISELL
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Adress: Byggnation:
Thulevägen 22 Nybyggnad av industri och lagerbyggnad
Strandallén 42 A Nybyggnad av nätstation
Skarvstigen 5 A Nybyggnad av enbostadshus och garage
Strandvägen 95 Nybyggnad av enbostadshus
Sidvallsvägen 6 ombyggnad av enbostadshus
jättevägen 33 B Tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av altan
Bansjöslingan 22 A Nybyggnad av carport
Hallonbacken 11 Tillbyggnad av enbostadshus

Strandvägen 75 Nybyggnad av enbostadshus

Mediavägen 2 Tillbyggnad av industri och  
lagerbyggnad

Bryggvägen 12 B Nybyggnad av garage
Trångsundsvägen 19 Nybyggnad av enbostadshus

Här ska städas
gökbacksvägen 14 ovårdad tomt, ägaren föreläggs vid 

vite att ta bort skrotbilar

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.

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

FoTo: GUNNar Frisell

Alla bostäder får en strålande sjöutsikt, egen båtplats och generösa terrasser eller balkong med eftermiddagssol. FoTo: GUNNar Frisell

Det är första gången de blivande grannarna Bengt-Åke och Malou Magnus-
son och Johan Temse träffas. Till höger Johans vän Leif Kronkvist. 
 FoTo: GUNNar Frisell

Busskur i spillror

Strandudden – bygge pågårSå här beskrivs 
området på bygga
rens hemsida:
”Strandudden – modern ele
gans med en doft av hav och 
skärgårdsblomster
Hämta en svalkande sommar-
dryck i de ljusa moderna köket, 
slå dig ner på den soliga terrassen 
och blicka ut över den glittrande 
Erstaviken, Saltsjöbaden och 
Värmdös vackra ölandskap…

Längs med Tyresö Strand, all-
deles invid vattnet på ett före 
detta varvsområdet, kommer ett 
speciellt bostadsområde snart 
att växa fram för alla havs- och 
skärgårdsälskare. Under hös-
ten startar försäljningen av de 
båtlivsinspirerade, stilfulla och 
moderna bostäderna i Strandud-
den: 4 friliggande villor i två plan 
plus ateljévåning, 5 ihopkopplade 
villor och 8 lägenheter i ett plan.

Alla bostäder får en strålan-
de sjöutsikt, egen båtplats och 
generösa terrasser eller balkong 
med eftermiddagssol. Arkitek-
terna bakom det småskaliga 
bostadsområdet har hämtat 
sin inspiration från de gamla 
varvsbyggnaderna som tidi-
gare fanns på udden. Områ-
det kommer att ha byggna-
der med rymliga planlösning-
ar, mörktjärade träspaljéer 
och andra charmiga egenskaper 
som knyter an till uddens historia.

Uddens naturliga berghällar 
och vackra böljande klippor kom-
mer att sparas. I mitten av områ-
det byggs en bastu och en enkel-
glasad veranda med bryggan som 
golv. Ett kallbad för de boende 
på udden. Bryggorna bildar fina 
platser att vistas på alldeles vid 
strandkanten, där man gärna vilar 
benen på områdets bänkar och 
ögonen på fjärden.

Strandudden är ett boende 
som kommer att utmärka sig för 
sin ovanligt höga livskvalitet, där 
det sticker ut i Erstaviken som 
en stadsnära del av Stockholms 
södra skärgård.”

ooo

NyBygge Vid slutet av Varvs
vägen i Tyresö är arbetet igång 
med att bygga 9 villor och 8 
lägenheter.

Bengt-Åke och Malou Magnusson 
köper ett fristående hus på 136 
kvadratmeter. Hittills har man 
schaktat och ska snart börja med 
grunden.

– Vi är nyfikna på hur det ska 
bli så vi åker hit och kikar ibland, 
säger Malou. Planen är att flytta 
in under kvartal fyra så vi räknar 
med att fira jul här.

– Nu bor vi i Kängsta neråt 
Nynäshamn så det ska bli skönt 
att komma närmare stan och få 
en härlig utsikt.

Johan Temse med familj köper 
ett likadant hus som nu står där 
men är långtifrån klart. Johan 
menar att det ska bli skönt att få 
lite mindre tomt att vårda.

– Den vi har på Videvägen 
känns onödigt stor, säger Johan. 
Att bo kvar i Tyresö är självklart 
eftersom vi trivs här.

Inflyttning ska bli i kvartal tre.
ooo

Bil mejade ner busskuren. FoTo: GUNNar Frisell

På morgontimmarna söndag den 11 mars 
mejade en bil ner busskuren vid gudö å.

Bilens framfart stoppades av det kraftiga 
räcket bakom busskuren. Inga personska-
dor har rapporterats vid olyckstillfället 

trots de omfattade materiella skadorna. 
Busskuren blev totalförstörd. Troligen 
fanns det inte några väntande bussresenä-
rer i kuren vid olyckstillfället. På platsen 
råder hastighetsbegränsning på 50 km/tim.

ooo
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– Vi är fyra kompisar från Stock-
holmsområdet som brukar klättra 
tillsammans, berättar Johan.

fantastiska upplevelser
– Att ta sig uppför Klövbergets 
”Röda lacket-” vägg, ”Dödskal-
leberget” vid Dyviksmaren eller 
Grisselberget är fantastiska upp-
levelser, menar Johan som har en 
del att jämföra med.

– På Alaskas högsta berg Mount 
McKinley som är 6 200 meter över 
havet fick vi vända på 6 000 meter 
och bergen i Nepal är oförglöm-
liga, säger Johan.

Nära hem
Skillnaden mellan Tyresö och de 
stora bergen är att här åker man 
hem till sin egen säng när man är 
klar för dagen. Själva klättringen 
är tekniskt svårare i Tyresö men 

strapatserna som till exempel 
väder, laviner och glaciärsprickor 
är den stora utmaningen i de stora 
bergen.

Härligt året runt
Sommartid är det naturligtvis 
behagligast att klättra men det är 
härligt på vintern också. Det som 
skiljer är klädseln och på vintern 
tillkommer isyxor, isskruvar och 
stegjärn. Riskbedömningen är 
olika mellan sommar- och vinter-
klättringen. På vintern ökar man 
gärna snabbheten genom att inte 
sätta lika många säkringar. Att 
trilla är farligare på vintern – för-
svinner fästet för yxorna, sitter 
fötterna oftast fast och då blir det 
inte roligt!

– Kylan är inget problem, 
menar Johan. Man håller sig varm 
när man klättrar! Varma kläder 

har vi med oss för att använda då 
vi kommit upp eller tar en paus på 
någon klipphylla.

– Här ute på halvön bor jag 
så nära min hobby som jag kan, 
berättar Johan. Charmen med att 
klättra är att få glädje av naturen, 
komma till otillgängliga platser 
och njuta av naturens skådespel. 
Kamratskapet är speciellt då man 
måste ha total tillit till varandra! 
Dessutom är det en slags mental 
yoga – du befinner dig i nuet och 
inget annat finns.

klättringsplatser
Populära klättringsplatser i Tyre-
sö är Klövberget, ”Gritstoneber-
get” förbi Ällmora strand (namnet 
kommer från en historisk klät-
terplats, Peak district i England, 
som har en specifik bergtyp som 
man gjorde kvarnsten av), ”Död-
skalleberget” vid Dyviksmaren, 
Vid Dyviksuddsvägen finns en 
knappt 500 meter lång klippvägg 
där bland annat sommarleden 
”fingerkroken” finns. På Grissel-
berget finns sommarleden ”Swing 
it magistern”, en sprickklätt-
ringsklassiker och vid Noret kan 
man vinterklättra varje vinter. På 
Härsös sydvästra spets ska det 
också vara fint.

– De spår vi lämnar efter 
består av avskavd lava och 
mossa, säger Sandberg. 
All utrustning tar vi med 
hem igen för att använda 
nästa gång.

Utrustning
Utrustningen består av 
olika storlekar av kilar och 
”friends” som placeras 
i sprickor, karbinhakar, 
slingor, rep, klätterskor, hjälm 
och oömma kläder.

Mer om klättring
Detaljer kring klätterplatser och 
dess leder finner du enklast på 
nätet:

www.klatterklubben.com
http://www.sverigeforaren.

se/index.php/Stockholm#Tyres.
C3.B6

http://www.sverigeforaren.se
ooo
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Alpernas nationalsport

– Tyresö är klipptätast i hela stockholmsområdet,  
berättar Johan sandberg som klättrar så ofta han kan.

Att ta sig uppför ett fruset vattenfall är speciellt! FoTo: DaNiel KaFle

Johan Sandberg. FoTo: GUNNar Frisell
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Joe McLean (svart), 
Patrik Roos (röd 
jacka) och Johan 
Sandberg (i blått) 
klättrar med stegjärn, 
som ger ordentligt 
grepp i isen. På 
vägen upp säkrar de 
varandra. Att klättra 
upp som förste man 
är ansträngande 
framförallt mentalt 
men också fysiskt, 
kräver god styrka i 
armar och ben.
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Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Öppet: 
Vardagar 8.00 - 18.00 
Lördagar 10.00-14.00

Takbox från Mekonomen
NYHET!
320 Liter, 138 cm

460 Liter, 198 cm

580 Liter, 225 cm
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320 Liter, 138 cm

2.999:-

460 Liter, 198 cm

2.199:-

Tyresövallen växer

PUBLik Tyresö ff:s satsning på 
nya spelare med Marta i spet
sen, har skapat stora förvänt
ningar inför den nya säsongen 
och klubben tror på storpublik 
och välfyllda läktare på samtliga 
hemmamatcher under 2012.

Idag tar Tyresövallen ungefär 
3 500 åskådare, varav 700 på sitt-
plats och resten, knappt 3 000, på 
ståplats. Tyresövallen klarar idag 
ändå inte de krav som Svenska 
Fotbollförbundet ställer för att 
från och med 2014 spela i damall-
svenskan. För att få göra det 
måste bland annat antalet sitt-
platser under tak uppgå till minst 
1 000 platser.

Stort publiktryck
Tyresö FF har några år på sig för 
att komma ikapp kraven, men 
redan idag räknar klubben med 
att publiktrycket blir så stort att 
nya läktare måste byggas till.

– Efter vinterns värvningar 

kommer vi säkert att bli damall-
svenskans starkaste publiklag, 
säger Hans Lindberg, ordförande 
i Tyresö FF. Då räcker dagens läk-
tare inte till, eftersom vi vill bjuda 
vår publik på bra sittplatser för så 
många som möjligt.

1 100 nya sittplatser
Tyresö FF har efter överläggning-
ar med kommunen kommit fram 
till ett samlat förslag som innebär 
att Tyresövallen byggs ut med 
1 100 nya sittplatser på den lång-
sida som idag bara har en enkel 
ståplatsläktare. Den nya sittplats-
läktaren kommer att täcka större 
delen av den gamla ståplatsläkta-
ren, som alltså till stor del försvin-
ner under den nya läktaren. Den 
kommer också att ha ett uppblås-
bart tak som täcker en del av den 
nya läktaren.

kostar 3,5 miljoner
Läktaren kommer att kosta 3,5 mil-
joner kronor (exklusive moms). 

Kommunen och Tyresö FF har 
kommit överens om att finansiera 
nybygget genom att Tyresö kom-
mun och Tyresö Event AB svarar 
för vardera halva kostnaden. Kom-
munen betalar sin del kontant och 
garanterar att Tyresö Event AB 
genom en hyr/köp-modell betalar 
av sin del under en femårsperiod. 
Efter att läktaren är slutbetald 
överlämnas den till kommunen.

över 4 000 på premiären
– Vi räknar med en publik på över 
4 000 åskådare när vi startar den 
nya säsongen, säger Robert Fri-
nell, kanslichef på klubbkansliet. 
Det är därför bråttom att få den 
nya läktaren på plats. När säsong-
en startar kommer vi att ha sam-
manlagt ungefär 1 800 sittplatser 
varav drygt 1 000 under tak, vilket 
betyder att vi med god marginal 
klarar Svenska Fotbollförbun-
dets krav i framtiden, konstaterar 
Robert Frinell.

ooo

Den nya läktaren ger fler möjlighet att se Tyresö FF spela. illUsTraTioN: Yellow liNe

Bra försäsong för 
Tyresö FF:s damlag
foTBoLL Tyresö ff:s damlag 
ångar på med bland annat trä
ningsläger i Turkiet. före det 
gjorde Marta hemmadebut i 
träningsmatch 4 mars mot 
gideonsberg som 2011 spelade 
i Norrettan men i år återfinns i 
division 2.

Tyresö kom till spel utan 7 stycken 
landslagsspelare men trots detta 
fanns spelare som Marta, Vero, Lis-
sel, och Elaine på planen. Matchen 
slutade alltså med hemmaseger 
10–0, där Marta stod för hälften av 
målen. Det mest positiva sett uti-
från ett Tyresöperspektiv var att 
ett stort antal unga division 2-spe-
lare fick göra A-lagsdebut.

Träningsläger i Turkiet
Efter träningsmatcher två hel-
ger i rad, i Växjö och i Danmark, 
åkte laget den 14 mars till Turkiet 
för träningsläger och ytterligare 
några tuffa träningsmatcher.

Hemmapremiär 9 april
Den 9 april startar damall-
svenskan, för Tyresö FF:s del 
med hemmapremiär mot KIF Öre-

bro. Matchen direktsänds i TV4. 
Intresset runt matchen är stort 
och målsättningen är över 4 000 
åskådare på läktarna.

Direktsändning
Även Tyresös första bortamatch, 
den 17 april mot Linköping i 
omgång två direktsänds. Det-

samma gäller hemmamatchen i 
omgång tre då Tyresö FF den 24 
april tar emot LdB FC Malmö.

TV4 har spikat matcherna för 
de första åtta omgångarna och 
även Tyresös bortamatch mot 
Umeå IK den 7 maj i omgång fem 
ligger på TV4:s sändlista.

ooo

TTIBK missar slutspelet
iNNeBANDy Tyresö Trollbäcken 
nådde inte riktigt ända fram och 
slutade på tionde plats i Superli
gan, under slutspelsstrecket.

 Placeringen avgjordes i näst sista 
omgången när TTIBK mötte Siri-
us hemma i Torvallahallen och 
förlorade i sudden med 7–8. Två 
omgångar tidigare hade TT också 
förlorat en sexpoängsmatch 
hemma mot Linköping, som där-
med slutade på 40 poäng i Super-
ligan, fem poäng före TT.

Sista matchen mot ligaledarna 
Storvreta slutade också med för-
lust, 4–6 samtidigt som Warberg 
tog nödvändiga tre poäng borta 
mot Umeå.

Stark säsong trots missen
Trots missen har TT gjort en stark 
säsong. 2009/10 när TT första 
gången spelade i Superligan åkte 
man ut igen efter en säsong, men 

nu känns det att TT skaffat sig 
rutin och säkerhet och definitivt 
etablerat sig i Superligan.

Landslagsmålvakt
Spelartruppen håller idag en nivå 
som ger mersmak för kommande 
säsong. Noteras kan också att 
klubben nu också fått sin första 
landslagsspelare genom Benja-
min Löfdahl, som blev uttagen till 
landskamp mot Finland och där 
gjorde en stark insats.

ooo

Marta stod för fem mål i mötet mot Gideonsberg. FoTo: sloTTsTUDioN

TTIBK missar målet. 
 FoTo: GUNNar Frisell
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KuLtur/NöJe

pågång
DeT HäNDeR i TyReSö

kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. Du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far med radio som tema. avgiften 
sätts in på postgiro 491 57 21-7. 
Glöm inte skriva namn och adress.

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

Präster, historier, Ranelid, Schori m m på 91,4
NäRRADioN Tyresöradion 91,4 
MHz eller på webben www.tyre
soradion.se har i många år varit 
mycket lokalpatriotisk genom 
att låta tusentals Tyresöbor 
höras. Men ibland besöks vår 
kommun av kändisar, så nu hörs 
på radion också Pierre Schori 
och Björn Ranelid.

Inför påsken hörs också två präs-
ter. Terje Engh berättar inte bara 
rysliga historier utan han har nu 
intervjuat den norske sjömans-
prästen Reidar Ådanes på Tene-
riffa. I ett annat program hörs den 
omtyckta Tyresöprästen Helena 
Forsberg.

Det är stor variation i Åke San-
dins programutbud de närmaste 
veckorna, vilket i korthet framgår 
av följande tablå:

4/3–25/3
Terje engh intervjuar i svenska 
kyrkan på Teneriffa norska prästen 
reidar Ådanes om Vintersol med 
mera.

Monica schelin intervjuar Åke san-
din (80) om krämpor, Tuff, historia 
och 27 års frivilligt radiojobb.

ebbe Björkman: edith södergran del 
3. Behandling o bieffekter av tuber-
kulos. Vård i Davos, eros.

Tyresö Ulands o FredsFörenings 

Elsa Rahmqvist och Ulla Carina Sellergren berättar om Kumla herrgårds skif-
tande historia.

Tyresöprästen Helena Forsberg hörs 
bland annat under påsken på 91,4.

Sanna Lindström sjunger och inter-
vjuas. Hörs från 1 april.

olof strand: seniorNets kampanj 
Get online 26–30/3, Café Ventilen.

James walch, anette edling: Mobila 
teamets arbete för barn i samar-
bete med skola och föräldrar.

Tyresö Ulands o FredsFörenings 
radio Tuff (1310-11):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred,solidaritet

1/4–22/4
Terje engh med lennart anders-

radio Tuff (1309-10):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

11/3–1/4
pierre schori om Nordafrika och 
Mellanöstern från ett framträdande 
i Kulturcaféet, Tyresö 18/2.

Björn ranelid besöker Bollmora: 
lång monolog om stig Dagerman. 
Boken ”Krigaren”. (repris).

Åke sandin om Dagermans ”Tysk 
höst” o andra massmord genom 
flygbombningar. Hamburg med 
mera.

ann sandin-l. (s), Christina Mel-
zén (Fp) sammanfattar fullmäktige 

son: lelles Bilskrot, raggare, film, 
spårvagnar, att fylla år 11 septem-
ber! sanna lindström, 26: Forell-
skolan, gymnasiets estetlinje, cello, 
släkt, juridik, sjunger 3 egna låtar.

Jörgen Thullberg, louise Backman: 
Återvändarskolan för hemmasit-
tande elever. resultat, problem.

ebbe Björkman: edith södergrans 
första diktsamling, fri vers, moder-
nism recensioner, Tintomara.

Radions ”tre snusketörer” Terje Engh, Peter Dicke och Åke Mattsson.

16/2. Citat från olika ledamöter.

18/3–8/4
Terje engh, peter Dicke, Åke Matts-
son och Åke sandin glammar och 
drar historier och limerickar.

Ulla-Carina sellergren, elsa rahm-
qvist: Kumla herrgårds långa och 
skiftande historia. räddningen.

lela Nozadze, Khatuna Gusterman: 
Kumla herrgård i dag. Mat, vin, 
musikkvällar. Georgien, stalin.

prästen Helena Forsberg: 
alnön>london>östra Tyresö, fas-
tan, påsken, hoppet, våren, evene-
mang.

25/3–15/4
Deltagare i Kjell anderssons diskus-
sionscirkel: Visioner, politik, religion 
och andra samhällsfrågor.

Gunnel agrell lundgren och Carl-

sweDisH swiNG soCieTY
måndag 26 mars 
en jazz- och swingkväll med antti 
sarpila, Ulf Johansson werre och 
Björn sjödin. 
Förband: segraren i höstens jazz-
sångtävling Zerrins band från södra 
latin, 18.45 
restaurang Vin & spis vid golfba-
nan, kl 19.30 
arr: Tyresö Jazz & Blues Club 
entre, 100 kr, 80 kr för medlem, 30 
kr för gäst under 30.

JaZZ i CeNTrUM
lördag 31 mars 
Gustens svänggäng med Ulla ols-
son bjuder på ädel årgångsjazz på 
Träffpunkten i Tyresö Centrum, kl 
13–15 
arr Tyresö Jazz & Blues Club o Tyre-
sö Centrum

TYresÖ JaZZCaFÉ
onsdag 11 april 
Gamla godingar att dansa och stam-
pa takten till. 
entré 60 kr inkl kaffe o kaka 
onsdag 14 april, kl 14–16 
Kvarnhjulet, Nyforssalen 
arr: Tyresö Jazzband o aBF

peTer GeTZ MeD sToCKHolM 
JaZZ Trio oCH GäsT
onsdag 18 april 
peter Getz, sång, Jan adefelt, bas, 
stefan Gustafson, piano, Jesper Kvi-
berg, staffan Mårtensson, klarinett 
Förband: The Hillwing quartet, 18.45 
restaurang Vin & spis vid golfbanan 
kl 19.30 
arr: Tyresö Jazz & Blues Club 
entre, 100 kr, 80 kr för medlem, 30 
kr för gäst under 30.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
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VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Även en liten 
annons blir läst!

Glöm inte att annonsera i 
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen
08-292029

BRIS Vuxentelefon 
– om barn

För dig som vill prata 
om dina egna eller 

andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

14  Mars 2012



foRDoN i lördags var det bilsalong i Tyresö 
centrum. Vad Tyresö Nyheter erfar var det 
första gången.

Runt träffpunkten och vid Ica kunde olika 
modeller och märken beskådas. Stundtals 
trängdes besökarna runt bilarna. Utställning-
en lockade säkert många nyfikna till centrum. 
Det nya greppet att använda centrum kanske 
får sina efterföljare. 

ooo

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2012.
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kryss nr 2  
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  
10 april 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2012
1:a pris: Britt Hellström, Myggdalsv.
2–5: Kaija Wendin, Klarbärsvägen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Birgit Winroth, Bandhagen.
Björn Bodell, Björktickegången.

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 2” 
och skicka 
senast den  
10 april 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 1, 2012
Aina och Arnold Barton, Gärdesvägen.

”Där har vi suttit i julens sken 
med blickar upp till Tyresö 
kommuns  lokaler mitt i vårt  
fina Tyresö Centrum.
Tack för denna glädje!”

FoTo: GUNNar Frisell

Bilsalong i centrum

Bilar av många märken lockade besökare. FoTo: GUNNar Frisell
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SkoLA Tyresö Nyheter har tidi
gare skrivit om de kraftigt ökade 
kostnaderna för nya Nyboda 
skola. Projektet som ursprung
ligen skulle kosta 130 miljoner 
kronor beräknas nu kosta mer än 
300 miljoner kronor. Nu kan sko
lan också komma att bli försenad.

Till ett av kommunstyrelsens 
ut skott rapporterar nu förvalt-
ningen om stora problem. Entre-
prenören ska enligt kommunen ha 
slarvat med väderskyddet vilket 
har resulterat i fuktskador, både i 
gamla och nya byggnadsdelar.

Kommunen har därför behövt 
ha flera möten med de ansvariga, 
en egen fuktkonsult har fått hyras 
in och flera delbesiktningar har 
fått göras. En av entreprenörens 
underleverantörer har därför 
bytts ut vilket givit en försening 
i produktionen och behov av utö-
kade kontroller.

Vad detta får för konsekvenser 
är i dagsläget oklart men kommu-
nens tjänstemän varnar nu kom-
munens politiker att skolstarten 
är i fara. Fastighetskontoret för 
nu därför en dialog med barn- och 
utbildningsförvaltningen om en 
inflyttning vid årsskiftet i stäl-
let för vid höstterminen som de 
ursprungliga planerna var.

Därmed kan det bli så att 
Forellskolan och de provisoriska 
lösningarna kan få husera elev-
erna ytterligare en termin.

ooo

Bilverkstad och däck

Service av
alla bilar 
– även USA

Service av
transport-
bilar

Basservice 
fast pris: 
1 890:-

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, lör 10–14 i april

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

u TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

För bilar -03
eller äldre

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

tyresö ruNt

Nyboda skola kan komma att bli försenad

Skolstarten riskerar att snöa inne. FoTo: GUNNar Frisell

16  Mars 2012


