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Skolan lurades på pengarna
n Det utlovades stora satsningar på 
Tyresös skolor. Under de två senas-
te åren har de styrande politikerna 
lovat 19 miljoner konor extra 
till skolan. Det skulle förstärka 
Tyresös  starkt ifrågasatta skolor.

Men nu visar ny statistik från 
Skolverket som TN tagit del av att 
pengarna inte användes till fler 
lärare eller förskollärare. Tvärtom 
sjunker nu både lärartäthet i sko-
lan och förskolan igen.

När det gäller förskolan så är 
Tyresö snålast i landet. Tyresös 
skolpolitik resulterar nu också 
i flera andra nya bottenrekord. 
Därför undrar nu alltfler – var tog 
pengarna egentligen vägen? Sid 3

... är utsatt för 
förvandling.
     Sid 2

Bollmoran …
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Skolverkets statistik är dyster för Tyresö, nästan sämst i klassen. Foto: BergFotens skola

Planberedskap efterlyses
n Satsa på barnen och ungdomarna. Både skolan och förskolan 
har fått vidkänna stora besparingar och de unga drabbas. När 
den första bostaden ska hittas får de unga leta länge i Tyresö. 
Det duger inte. Sätt målet att Tyresö ska ligga i topp när landets 
bästa barn- och ungdomskommun utses. Ledare, sid 2

gör tyresö till ett mönster
n Behoven inom välfärden ökar. De anställda i kommunen brin-
ner för sina uppgifter och vill ge den kvalitet som medborgarna 
förväntar sig. Många känner tyvärr att de i sin vardag inte ges 
förutsättningar för detta. Det behövs en ny personalpolitik som 
gör Tyresö till en mönsterarbetsplats. Debatt, sid 4

”Fullmäktige 
talade  om att 
mycket skolmat 
slängs, men ingen 
frågade varför.”
Karin Ljung, sid 6

nattvandrarna 
skapar  lugn
n ”Vår närvaro är viktig. När 
vuxna finns på plats blir ung-
domarna lugna.” Sid 5

statsbidrag 
försvinner 
n Ett tillfälligt statsbidrag i år 
ger stort överskott men redan 
nästa år ser det mörkt ut. Då 
förlorar kommunen 55 miljo-
ner i minskat bidrag. Sid 7

Inget stöd till 
smart Ungdom
n Smart Ungdom, tidigare 
Team Smart, blir utan stöd 
från kommunen för sin verk-
samhet. Trots en positiv revi-
sion av verksamheten drar 
den borgerliga kommunled-
ningen in deras bidrag. Sid 8

Bra start för tFF
n Tyresö FF övertygar i 
damallsvenskan. Laget har 
på bara tre matcher fått 
ihop sex poäng. Senast slog 
man fjolårsmästarinnorna 
Linköping med 2–0 på borta-
plan. Sid 11

Bildgåtan
n Gissa var. Sid 15

regnbågsmässor
n Malin Strindberg är präst 
i Tyresö församling och 
har ett starkt engagemang 
för frågor som rör kyrkans 
uppgift bland HBTQ-perso-
ner. Sid 16



NoteratKlarar Tyresö kommun att tillgodose för-
äldrarnas önskemål om förskola eller 
skola? Svaret är nej. Framförallt skolan 

har svårt att tillfredställa förstahandsvalen. På 
60- och 70-talen var Tyresö en av landets barn-
rikaste kommuner. För att det uppväxande 
släktet skulle få en bra start i livet behövde 
skolor, barnstugor och annan service byggas ut 
i en sällan skådad omfattning. Det var en pres-
sad situation för den tidens politiska ledare 
men man klarade uppgiften. Och man satsade 
på fritiden genom idrottsplatser, föreningslo-
kaler och ett bra föreningsstöd. Det byggdes 
också bostäder som vanligt folk kunde efterfrå-
ga, även ungdomarna. Det fanns en kraft som 
gjorde att Tyresö av många betraktades som en 
av landets bästa barn- och ungdomskommuner.

Tyresö har aldrig slutat att vara barnrikt. 
Men under senare år har vi kunnat se att anta-
let barn i skolåldern minskat. Men den minsk-
ningen varar bara under ett par år. Sedan växer 
behoven på nytt. Då gäller det att vara förbe-
redd. Behoven kommer framöver. Det behövs 
förskoleplatser. Redan idag är det en ansträngd 
situation. Barngrupperna är stora. Ny kommu-

nal service behövs i de östra kommundelarna 
där expansionen är som störst.

Tiden går snabbt och om ett par år är 
dessa nyfödda barn redo för skolan. 
Nu behövs ett framtidstänk från poli-
tiskt håll. Både när det gäller platser 
men också när det gäller kvalitén i den 
omsorg barnen ska få och möjlighet till 
pedagogisk utveckling.

Då kan inte barngrupperna vara för stora 
eller andelen pedagoger i skolan för få. Varje 
satsad krona på våra barn och ungdomar ger 
skattekraft tillbaka i framtiden. Varje barn 
behöver bli sedd som den individ den är. Varje 
barn behöver också få den utbildning som just 
den efterfrågar. Behöver man extra stöd ska 
det finnas, är man begåvad och klarar skolans 
mål snabbare än andra, ska man också få möj-
lighet till utveckling i sin egen takt. Då måste 
det bli fler pedagoger, ja, helt enkelt fler vuxna 
bland barnen.

Från mitten av åttiotalet och till början av 
nittiotalet var det babyboom. Sista barnen 
från dessa rekordår, går ut gymnasiet nästa 

år. Då är det kanske dags för högre studier, ett 
tillfälligt jobb och den där resan till en annan 
plats på jordklotet. Men den stora frågan från 
en tjugoåring idag är var man ska bo, att hitta 
den egna lägenheten. Att ta de första kliven 
ut i vuxenvärlden. Många tvingas dessvärre 
bo kvar hemma hos mamma och pappa upp 
i sena åldrar i brist på bostäder till rimliga 
kostnader. Det sliter på varje familj. Därför 
är det glädjande att det nu byggs ett femtiotal 
nya lägenheter i Farmarstigen. Men det räcker 
inte. Det behöver många fler om inte de unga 
ska köras ut ur kommunen. Framtiden måste 
planeras. Politikens roll är att se runt hörnet, 
för att kunna möta de utmaningar som står för 
dörren. Dagen borgerliga majoritet i Tyresö har 
inte klarat detta. I Tyresö är de politiska fram-
tidsutmaningarna tre, de barn som växer upp i 
kommunen, fler billiga hyresrätter och möjlig-
heten att åldras på ett tryggt och värdigt.

Politiken har ett ansvar. Målet måste vara 
att Tyresö återigen ska ligga i topp när landets 
bästa barn- och ungdomskommun utses. Allt 
annan är en kapitulation.

ooo

Planera för barnen och ungdomarna. Med minskad lärartäthet och stora grup-
per inom förskolan placerar sig Tyresö tyvärr väldigt lågt i rankingen. Det är 
också många som inte får sina förstahandsval skola och förskola tillgodo-
sedda. Ungdomarna som vill flytta hemifrån har stora svårigheter att hitta sitt 
första boende till rimliga kostnader i kommunen. På 60- och 70-talen fanns en 
kraft i politiken som gjorde att Tyresö av många betraktades som en av lan-
dets bästa barn- och ungdomskommuner. Ett bra löfte för framtiden i hösten 
val borde vara att nå dit igen.

När alla bidrag till bild-
ningsförbunden drogs 
in motiverade kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande Dick 
Bengtsson (M) det hela 
med att det inte finns 
någon anledning att ge 
bidrag för att vuxna 
människor ska väva 
mattor. Ett fräckt utta-
lande som vittnar om 
en stor kunskapslucka 
om bland andra ABFs 
och Medborgarskolans 
folkbildande verk-
samheter. När sedan 
samma Dick tillstyrker 
bidrag till Hantverks-
gårdens mattvävnings-
verksamhet för vuxna 
blir man alldeles matt.

ooo
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De unga förlorar  
när planen saknas

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Jag som är en arbetsmarknadsloser
ska nu i lämpliga doser
stöttas av inhyrda coacher.
Hoppet är att främmande gloser
ska medföra metamorfoser.*

S.

* metamorfos = förvandling
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ANALys Vad ligger bakom det 
stora raset för Tyresös skolor 
och förskolor? Och hur kommer 
det sig att skolan och försko-
lan blivit ett så politiskt hett 
område?

Det kan finnas flera förklaringar 
men en av de mer tydliga är det 
nya politiska ledarskapet i kom-
munen. Fredrik Saweståhl och 
Hans Lindberg har efterträtt Berit 
Assarsson och Mats Fält som 
ordföranden i kommunstyrelsen 
respektive Barn och utbildnings-
nämnden.

Fredrik Saweståhl har tidigt 
deklarerat att han strävar efter 
länets lägsta kommunalskatt. För 
att uppnå det krävs stora bespa-
ringar. Hans Lindberg är den 
drivne affärsmannen som med sin 
näringslivskultur i bagaget tagit 
på sig uppgiften att skära ner. Det 
har märkts tidigare i de neddrag-
na musikklasserna men också i 
hur han mötte de föräldrar som i 
ett TV4-inslag härförleden oroade 

sig över tryggheten och det peda-
gogiska arbetet i förskolan:

– Vi ser inte det här som ett 
problem. Det viktiga är inte kvan-
titeten.

Upprörd opposition
Ett synsätt som gjort den politiska 
oppositionen upprörda.

– Som om man kan skilja peda-
gogisk kvalitet från den personal 
som finns till förfogande. Tycker 
Lindberg att man ska ha stor-
klassföreläsningar med förskole-
barn, frågade sig det socialdemo-
kratiska oppositionsrådet Martin 
Nilsson (för övrigt den enda topp-
politikern i kommunen som själv 
har barn i skol- och förskoleålder) 
nyligen på sin blogg. Socialdemo-
kraterna har tydligt signalerat att 
de kommer ägna all sin kraft åt 
att förbättra förutsättningarna för 
skola och förskola i Tyresö.

Mycket talar därför för att sko-
lan och förskolan även fortsatt 
blir den stora politiska frågan i 
kommunen. Frågan inför höstens 

val blir då om väljarna kommer 
belöna den hårdhänta besparings-
politiken som kan ge kommande 
skattesänkningar eller om det 
är investeringar i utbildning och 
kunskap som lockar fler väljare? 
Den 19 september vet vi svaret.

ooo
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Skolan i Tyresö  
– plats 286 av 290
skOLA Det var stora ord när 
satsningarna på skolan utlova-
des. Efter flera år av bottenpla-
ceringar i olika rankningar där 
landets kommuner jämfördes 
med varandra skulle Tyresö nu 
investera i kunskap. Men i verk-
ligheten blev det inget alls.

Pengarna försvann eller använ-
des till annat än undervisning. 
När skolverket presenterade sin 
årliga statistik i slutet på mars 
visar sig lärartätheten ha sjunkit. I 
genomsnitt har varje klass i Tyre-
sös grundskolor, enligt Tyresö 
Nyheters beräkningar, tappat 60 
undervisningstimmar under förra 
året. Av landets 290 kommuner 
har Tyresö intagit en föga hedran-
de placering 286.

Lite tid att leda
Det är inte bara när det gäller 
lärartäthet som Tyresö faller. 
Även det så viktiga ledarskapet 
tappar Tyresö. De rektorer som 
ska stå för det pedagogiska ledar-
skapet får en allt tuffare arbetssi-
tuation. Enligt skolverkets statis-
tik går det nu 56 lärare per rektor. 
Det innebär att rektorerna får allt 
mindre tid med att handleda varje 
lärare och får spendera alltmer tid 
med administrativa arbetsuppgif-
ter. Här är Tyresö landets näst 
sämsta kommun.

Var är pengarna?
En del har, enligt uppgifter till 
TN, gått till att betala av skolor-
nas ”skulder” till kommunen. En 
annan del har i det tysta dragits 
tillbaka från skolorna så fort som 
budgeten behandlats och den poli-
tiska majoriteten kunnat föra ut 
budskapet om stora satsningar.

Allt detta får nu den politiska 
oppositionen att reagera.

Lurat skolorna
– Man har lurat skolorna med att 
det skulle bli bättre förutsättning-
ar. I själva verket blev det inget 
alls, säger socialdemokraternas 
Martin Nilsson.

– Nu har majoriteten komplet-
terat en redan dålig lärartäthet 

med en usel rektorstäthet när vi 
tvärtom behöver både ett funge-
rande ledarskap och mer lärartid 
för varje elev. Det var en sådan 
här dålig lärartäthet som före-
gick de dåliga resultaten 2007. Nu 
återupprepar man samma dåliga 
politik igen.

krav på analys
Därför kräver oppositionen nu 

en parlamentarisk kommission 
som tillsammans med externa 
experter ska få möjlighet att ana-
lysera Tyresös skolor och föreslå 
åtgärder för att garantera att alla 
elever ska få möjlighet att klara 
högt ställda kunskapsmål.

– Men det är också viktigt att 
skolorna får de pengar de blivit 
utlovade, säger Martin Nilsson.

ooo

– Man har lurat skolorna med att det skulle bli bättre förutsättningar. I själva verket blev det inget alls, säger 
Socialdemokraternas Martin Nilsson. Foto: gUnnar FrIsell

Wättinge gårds-
plan lyfts ut
PROjEkT Kommunfullmäktige 
antog på sitt senaste möte ett revi-
derat investeringsprogram. I detta 
har den nya skolan vid Nyboda 
skola lagts in. För att klara detta 
åtagande har dock bland annat 
konstgräs på Wättinge gårdsplan 
lyfts ut. Planen kommer nu tidi-
gast att komma ifråga efter 2012.

2009 klarade kommunen bara 
att genomföra hälften av de pla-
nerade investeringarna. Social-
demokraterna föreslår därför att 
Wättingen  och ytterligare projekt 
ska tillbaka in i programmet.

ooo

38 000 netto för 
villa i Tyresö
BUDgET Villaägarnas riksför-
bund har gjort en genomgång 
av vad det krävs för inkomst för 
en normal småbarnsfamilj för 
att kunna köpa en normalvilla i 
olika kommuner. För Tyresös del 
handlar det om en nettoinkomst 
på 38 191 kronor per månad och 
hushåll för att kunna köpa villan.

ooo

Tre strömmar som 
e-bok
LiTTERATUR Boken om Tyresös 
lokala industrihistoria, Tre ström-
mar, finns nu som e-bok som kan 
laddas ner på bibliotekets hemsi-
da. Boken är skriven av Jan-Bertil 
Schnell och lånas precis som en 
vanlig bok med 28 dagars lånetid.

ooo

Hans Lindberg är tuffingen som fått 
uppdraget att spara. 
 Foto: gUnnar FrIsell

Allt mer trångt 
i förskolan
FöRskOLA Även på förskolans 
område försämras personaltät-
heten kraftigt. 2008 gick det 
5,7 barn per anställd. 2009 
hade samma anställd i snitt fått 
ansvar för 6,3 barn. Med det är 
Tyresö näst sämst i landet. Bara 
Nykvarn har en sämre personal-
täthet.

Även andelen stora grupper har 
ökat. Bland de minsta barnen var 
det 2008 knappt var femte avdel-
ning som hade mer än 17 barn. 
2009 hade andelen ökat till 35 
procent.

Ser man utvecklingen på sikt är 
skillnaden än större. 2006 gick det 
5,4 barn per anställd och endast 
var tionde småbarn gick i en 
grupp med fler än 17 barn.

Den borgerliga allians som 
styr Tyresö tycks alltså få svårt 
att hålla sitt vallöfte om mindre 
barngrupper. Utvecklingen har 
gått i rakt motsatt riktning.

ooo

”Det är inget problem”
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Behoven inom välfärden kommer inte att minska de 
kommande åren. Antalet äldre, kraven på kunskap i 
skolan och förväntningarna på förskolan ökar. Det 

är inte genom stora ofinansierade skattesänkningar som 
kvaliteten i skolan, förskolan och äldreomsorgen kommer 
klaras. Det är genom en politik som ger bra ekonomiska 
förutsättningar för kvalitet som välfärden kan utvecklas.

Det är också då de många anställda inom välfärden kan 
klara sina uppgifter på ett bra sätt. Vi vet att de anställda i 
kommunen brinner för sina uppgifter och att de vill ge den 
kvalitet som medborgarna förväntar sig. Samtidigt vet vi 
att många i sin vardag känner att de inte får förutsättningar 
för detta. Underbemanning, osäkra arbetsvillkor och otill-
räcklig kompetensutveckling är bara några skäl.

Därför tror vi att det behövs en ny personalpolitik som 
gör Tyresö till en mönsterarbetsplats.

Vi är överens om att en sådan politik måste rymma föl-
jande inslag;

Ett resurstillskott till välfärdens kärna så att personal  ■

inom äldre- och handikappomsorg, skola och förskola 
får rimliga förutsättningar att kunna göra ett bra arbe-
te. Därför känner vi oss djupt oroade över regeringens 
besked att dra in resurser från kommuner och landsting. 
Det kommer att innebära färre anställda och sämre kva-
litet i skola, förskola och omsorg.
Fler trygga anställningar. Antalet timanställningar  ■

behöver minska för att öka de anställdas trygghet. Vi 

vill införa en vikariepool så som Nynäshamns kommun 
gjort. Där har antalet osäkra anställningar minskat och 
det utan att kostnaderna ökat. Samtidigt ökar kvaliteten 
i exempelvis hemtjänst och förskola när kontinuiteten 
förstärks. Det blir ett känt ansikte i dörren när ordinarie 
personal är sjuk.
En rätt till heltid. Varje anställd som förvägras möjlig- ■

heten att försörja sig själv genom att kommunen bara 
erbjuder deltid är ett misslyckande. Heltid ska vara en 
rättighet – deltid en möjlighet. Även här har Nynäshamn 
visat att det går att genomföra utan ökade kostnader. 
Det handlar om en vilja. Vi har den viljan.

Ett fortsatt arbete för att åstadkomma jämställda löner.  ■

Vi tänker inte stillatigande acceptera omotiverade löne-
skillnader mellan män och kvinnor. Arbetet med löne-
kartläggning och insatser för att utjämna osakliga skill-
nader ska fortsätta.
Ökade insatser för kompetensutveckling. Att arbeta  ■

med människor och välfärden är kanske den viktigas-
te investering vi gör i ett samhälle. Det kräver ständig 
utveckling. Det är orimligt att tro att en grundutbildning 
inom omsorg och utbildning håller ett helt yrkesliv. 
Anställda inom kommunen behöver i ökad utsträckning 
få återkommande kompetensutveckling. Kunskaper 
som förvärvats via erfarenhet behöver valideras och 
byggas på. Vi vill se en stor och kontinuerlig satsning på 
kompetensutveckling. Så värnar och höjer vi kvaliteten 
i välfärden.

Personalen är ingen bisak i fråga om välfärdens kvalitet. 
Den är själva förutsättningen. De senaste åren har den förda 
regeringspolitiken prioriterat skattesänkningar framför en 
bra kvalitet i välfärden. I Tyresö har andelen anställda med 
otrygga anställningsvillkor varit alltför många och insat-
serna för att minska ofrivilliga deltider varit otillräckliga.

Vi vill ändra det. Vi vill att Tyresö ska vara en mönsterar-
betsplats där det ska vara mer attraktivt att jobba.
Martin Nilsson  inger sarensten
Oppositionsråd (S) Ordförande Kommunal Tyresö

 Foto: gUnnar FrIsell

Tyresö kommun har råd med boulehall
Antalet pensionärer i Tyresö är 
lågt räknat 5 500 personer. 
Om man räknar att dessa 
i genomsnitt betalar 
700 kronor mer i 
skatt för sina surt 
förvärvade pengar 
i form av pension, 
som är en inkomst 
av det arbete man 
haft enligt pensionsav-
tal, så ger det 8 400 kronor 
per år. Detta gånger de 5 500 
pensionärerna ger en ”överskatt” 

på 46,2 miljoner svenska kronor. 
Den orättvisa beskattningen 

som pensionärerna får 
utstå ger alltså stora 

intäkter varje år. När 
nu kommunpolitiker-
na säger att man inte 
har råd att investera 
cirka 3 miljoner kro-

nor för en boulehall 
är det alltså skitsnack. 

Kommunen har mer än 
väl råd med en boulehall. 

Boule är dessutom friskvård för 

utövarna. Kan vi därtill få in ung-
domar och familjer i denna sport 
så är det troligen en förtjänst för 
kommunen.

Att vi pensionärer demonstre-
rar mot den orättvisa beskatt-
ningen är en annan sak. Tyresö 
har bara under 2009 genom den 
orättvisa pensionärsskatten fått 
in mer än väl för en boulehall, 
eller hur?
ingvar karlsson, bouleintresserad 
och konsumentansvarig för PRO 
stockholms län

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: 
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Lindberg snackar strunt
Återigen har Tyresö utmärkt 
sig genom att vara en av landets 
sämsta kommuner vad gäller 
personaltäthet i förskolan. Det 
är skrämmande att i Tyresö ska 
förskollärarna och barnskötarna, 
som gör ett fantastiskt arbete, 
vara mycket färre än exempelvis 
i Nacka eller Sundbyberg.

Enligt den moderata ordfö-
randen i barn- och utbildnings-
nämnden Hans Lindberg spelar 
det ingen roll om det går minst 
ett barn extra per personal på för-
skolan än vad det gör i Nacka eller 
Sundbyberg. Enligt honom är det 

ett kvantitetsmått som de har valt 
att gå ifrån. Självklart handlar 
det om kvantitet, det handlar om 
antalet knän att krypa upp i, hän-
der som kan visa hur man knyter 
skorna eller ögon som kan se alla 
barnen.

Jag förstår inte hur man kan 
nonchalera mitt och alla andra 
barns möjligheter till en bra och 
utvecklande tid på förskolan. Ska 
jag vara tvungen att flytta från 
Tyresö för att mitt barn ska få 
samma förutsättningar som andra 
barn i Sverige?
Arg småbarnsförälder

Varför Tyresö centrum?

Bårhissen ännu trasig

Att åka och handla är både nöd-
vändigt och ibland ganska triv-
samt. Valfriheten är stor och även 
om man som jag inte har bil är 
det som tyresöbo ganska lätt att 
ta sig till ett stort antal köpcen-
ter. Tyvärr är det ungefär samma 
utbud av butiker i alla centrum. 
Det avspeglar sig inte minst på det 
stora ombytet av handlare i Tyre-
sö centrum. När det återigen blev 
en butikslokal ledig på ”Domus-
bron” hoppades nog fler än jag 

att det skulle bli någon intressant 
och spännande butik. Men oj, vad 
jag bedrog mig när jag konstate-
rade att det ska öppna ännu ett 
apotek i Tyresö centrum. Det är 
helt galet att det ska behövas två 
apotek inom en radie på mindre 
än 100 meter. Möjligheten att gå 
till två apotek får inte mig att välja 
att åka till Tyresö centrum för att 
handla och det jag nog inte ensam 
om.
Besviken tyresöbo

Sedan oktober 2009 har den stora 
hissen på Bollmora vårdcentral 
inte fungerat! Hur länge ska en 
så viktig samhällsfunktion tillå-
tas att inte fungera? Enligt upp-
gift kan den inte repareras förrän 

vecka 24 2010. Varför ska en så 
viktig funktion inte fungera? Vem 
har ansvaret för denna hiss? När 
kommer den i funktion och varför 
denna väntan?
En som ännu inte behöver hissen

Plockat ur Facebook-loggen angående att engar till 
drogförebyggande  arbete sparas in:

Siv Högberg Är det något vi ska satsa på så är det ungdo-
mar. Hur är det med ungdomsgårdar? Finns det tillräckligt 
många? Hur tänker kommunledningen när Albybacken saknar 
möjligheter för bra utförsåkning? Nu kommer ovanstående 
nyhet. Kära ungdomar sköt er själva för vi vuxna skiter i er. 
Känner mig benägen att säga ”det var bättre förr”. Med förr 
menar jag 70–80-talet i Tyresö.

Therese Hill Håller med dej Siv!

Leena Rundgren Håller med dig Siv jag också. Denna gång-
na vinter skulle varit perfekt för användning av Albybacken! 
För ungdomar och för oss vuxna!

Siv Högberg En gång i världen hade vi full fart i Albybacken 
från den första snön föll och tills det vårades. Belysningen 
i backen gjorde att massor av ungdomar samlades där och 
körde så det stänkte. Aldrig något bus, bara kul.

Therese Hill ”GILLAR”!!

TN på 
Facebook
sedan årsskiftet finns Tyresö 
Nyheter också på Facebook. Där 
publicerar vi löpande nyheter 
från Tyresö. Redan nu har över 
1 000 tyresöbor blivit vän med 
oss. Välkommen du också!

Tyresö slott är ett fantastiskt 
område. Det är en plats som är 
välbesökt under sommaren, spe-
ciellt vid midsommar då bilkö-
erna är milslånga. Det är även 
ett populärt ställe att gifta sig 
på. Tyvärr är det mycket glesare 
under andra delar av året. Då kan 
man nästan vara ensam i slotts-
parken, för att inte tala om de fik 
och butiker som finns i området. 
Jag tror att anledningen till att det 

är så få besökare när det inte är 
sommar och perfekt väder för sol 
och bad är att fiken och butikerna 
som finns i området inte håller till-
räckligt hög klass. Om man besö-
ker ett slott i stockholmstrakten 
förväntar man sig högre kvalitet, 
man förväntar sig exempelvis inte 
fabriksbakat kaffebröd utan man 
räknar med att mötas av färskt 
och hembakt bröd av hög kvalité.
kaffeälskare

Tyresö slott kan bättre!

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti
Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
HaitiGe 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

Personalen är ingen 
bisak i fråga om 

välfärdens  kvalitet .  
Den är själva 

förutsättningen .
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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

Skämtet går alltid hem när vi 
pratar med kompisar om den 
kritikerhyllade tv-serien Solsi-
dan. Mitt i fredagsmyset har vi 
bänkat oss och skrattat gott åt 
Felix Herngrens humoristiska 
sätt att driva med det välbärgade 
villasamhället och småbarnslivet. 
Solen skiner på Rehborg och 
Herngren när de spelar tennis 
nere vid vattnet på Solsidan. På 
andra sidan Erstaviken – i skugga 
– skymtar Tyresö.

På Solsidan bor de som har. 
Livet är inte enkelt för det – 

huset ska inredas, middagsgästerna matchas rätt och 
tennisbanan bokas. Vardagsbestyren finns även där. 
Men i stressen över att vilja passa in och bräcka varan-
dra är de alla lyckligt ovetande om hur livet ser ut på 
andra ställen. Utanför Solsidan. För de som inte har.

I Tyresö finns också skugga och sol. I välbärgade 
Strand vet vi väldigt lite om hur livet ter sig i Farmarsti-

gen. I Hanviken har man dålig 
koll på Bollmora. Det räcker att 
se bilder över inkomstfördel-
ning, arbetslöshet och politiska 
sympatier för att förstå att även 
Tyresö är väldigt segregerat. Vi 
lever under olika förhållanden. 

Med olika förutsättningar. I våra egna bubblor. Och vi 
vet ganska lite om hur andra har det.

De senaste åren har klyftorna vuxit. De som har arbe-
te och schyst lön har fått mer pengar i plånboken genom 
jobbskatteavdraget. För de extra pengarna kan de kan-
ske unna sig ännu en resa till alperna eller Thailand. De 
som är sjuka eller arbetslösa har fått sänkt sjukpenning 
och sänkt a-kassa. Mindre pengar i en redan tunn plån-
bok gör att barnen får hoppa över skolresan eller låta bli 
att hänga med kompisarna till simhallen. Glappet mellan 
de som har och de som inte har växer.

Sverige vinner på att hålla ihop. Det gör Tyresö också. 
Vi är alla förlorare när sjuka och arbetslösa slås ut och 
halkar efter. När människor blir desperata för att klara 
sitt liv, sitt uppehälle, sina barn. Och det är här anings-
lösheten om hur andra människor i samhället har det 
blir farlig. Vet vi inte att andra har det sämre kommer vi 
inte heller att märka när klyftorna ökar. Eller vilka poli-
tiska beslut som leder oss dit.

De isolerade sköna stollarna på Solsidan? De har nog 
inte ens märkt att det är Tyresö de har som fond. Långt 
där borta i skuggan.
Lovisa Lagerström Lantz

”Det är vi 
som bor på 
Skugg-sidan”

Foto: gUnnar FrIsell

”Vet vi inte att andra 
har det sämre kommer 
vi inte heller att märka 
när klyftorna ökar.”

De skapar lugn 
med sin närvaro
sOciALT klockan nio på fredag 
och lördag kvällar samlas natt-
vandrarna i sin lokal i källaren på 
gaveln till Pluggvägen 21, för en 
fika och en kort genomgång inför 
kvällens vandring. De utrustar 
sig med de röda nattvandrarjack-
orna, plåsterväska och mobiltele-
fonen, och sist så görs en ”vem-
gör-vad-lista”.

– Nej, jag är aldrig rädd! säger 
Lena Hedström som är nyast 
i gänget. Vi går ju heller aldrig 
ensamma. Många kanske tvekar 
att börja nattvandra. De tror att 
de själva måste kunna ingripa om 
något händer.

– Men det är inte det som det 
går ut på. Det är vår närvaro som 
är viktig. När vuxna finns på plats 
blir ungdomarna lugna.

Lärt känna ungdomarna
Peter Dicke är ordförande i för-
eningen och känner många av 
ungdomarna som hänger ute på 
kvällarna.

– De gillar faktiskt när vi kom-
mer med våra jackor. När de ser 
oss slipper de vara rädda. Om det 
står ett gäng och hänger vid Cen-
trum kan det kännas otryggt för 
många ungdomar att gå förbi. Då 
har vi nattvandrare i regel en lug-
nande inverkan.

Ofta söker ungdomarna själva 
kontakt med nattvandrarna.

– De vill prata om allt möjligt. 
Ibland är det något allvarligt, men 
oftast är det skämt och mer all-
dagliga saker, berättar Dicke som 
har nattvandrat i över sju år.

– Jag började vandra när min 

dotter gick i sexan. Kändes bra 
att veta vad min dotter kom ut till 
på kvällarna. Sedan har jag bara 
fortsatt.

– Ja, jag tycker det är skitkul! 
Det är faktiskt roligare än att sitta 
hemma i soffan med chips och en 
grogg, säger Dicke med ett stort 
garv.

Roligt också
Lena som började nattvandra i 
november tycker också det är 
kul.

– Det är ett jättetrevligt gäng 
med bra humor. Det är ingen upp-
offring. Tiden går så fort när man 
har roligt. Min son som är 15 år 
var först tveksam när jag började, 
men när han upptäckte att hans 
kompisar tycker att det är häftigt 
att jag är ute så ändrade han sig. 
Nu skäms han inte alls längre.

Har blivit lugnare
Kerstin Löfgren som är äldst i 
gänget och som har nattvandrat i 
12 år anser att det är lugnare nu i 
Tyresö än för fem år sedan.

– Då slogs de på bussarna och 
vi fick åka med för att lugna ner 
ungdomarna. Fortfarande händer 
det att busschaufförer kontaktar 
oss och ber att vi ska hänga med 
på en tur när det är många ung-
domar som ska åka från en fest i 
någon villa.

Kerstin tycker att fler föräldrar 
borde börja nattvandra, speciellt 
nu inför Valborg då Nattvand-
rarna ordnar särskilda kurser och 
”prova-på-kvällar”.

– På Valborg är det jättemånga 
ungdomar ute. För att det inte ska 
urarta måste det vara många fler 
nyktra vuxna på plats!

ooo

Dicke, Pia Enman, Kerstin Lövgren, Gunnar Rova, Lena Edström och 
Tomas Eriksson utgör en del av basen för Nattvandrarna i Tyresö. Tomas 
känner ”alla” och ungdomarna känner honom som armbrytningsmästare. 
 Foto: gUnnar FrIsell

 Foto: gUnnar FrIsell

Nya cateringmenyn klar.
Kom in och hämta ditt exemplar!
Boka din student- eller 
bröllopsmiddag hos oss!

Bli nattvandrare du med!
Du är över 20 år och drogfri.
Vill ge stöd och vara en förebild.
Har tid att vandra 1 gång i månaden, cirka 3–4 timmar.
Anmäl intresse på hemsidan www.nattvandrarnaityreso.com  
eller ring 742 27 20.

Häng med på ”Prova-på-kväll” 
lördagen den 24 april.
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Barns och ungdomars perspektiv måste få större utrymme i samhället och 
politiken tycker Karin. Foto: gUnnar FrIsell

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

Nyheter

Byggnadsglas • Fönster-
byten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Glasmästar’n
i Tyresö

sedan 1949!

Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde

www.bolinsglas.se

Allt inom bilglas, solfilm 
och stenskottslagning

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

”Trivsamma Tyresö  får 
inte bli Tråkiga Tyresö”
kANDiDAT Många efterlyser fler 
unga i politiken. Tyresö Nyheter 
har träffat 20-åriga karin Ljung. 
Efter höstens val tar hon plats i 
Tyresö kommunfullmäktige. Här 
berättar hon vad hon vill ändra 
på i Tyresö.

Karin har bott i Tyresö sedan 
3-årsåldern. Trots att hon numera 
jobbar så bor hon, liksom de flesta 
av hennes kompisar, kvar hemma 
hos föräldrarna.

– Jag står i bostadskö i Tyresö, 
berättar Karin, men jag blir inte 
erbjuden någon lägenhet, efter-
som det inte byggts några hyres-
rätter. De enda som kan flytta 
hemifrån är de vars föräldrar kan 
köpa en bostadsrätt till sina barn. 
Möjligheten att flytta hemifrån 
har blivit en klassfråga.

Att Karin är upprörd råder det 
ingen tvekan om.

– Det blir kanske min första 
motion i kommunfullmäktige: 
”Bygg hyresrätter i Tyresö!”

Har alltid varit engagerad
Karin har gått i Kumla skola och 
bland annat sysslat med inne-
bandy, friidrott, gått målarkurs 
och sjungit i Trollkören. Men hur 
hamnade hon i politiken?

– Jag har nog alltid varit enga-
gerad. I skolan var jag ordförande 
i elevrådet. På gymnasiet var jag 
med och startade en skoltidning. 
Jag tyckte att eleverna skulle få 
mer att säga till om i skolan och 
det var frustrerande att se hur vi 
slogs om den bok som var minst 
trasig.

Vill ge unga större utrymme
Barns och ungdomars perspek-
tiv måste få större utrymme i 
samhället och politiken tycker 
Karin. Numera är hon aktiv i SSU-
Tyresö, Socialdemokraternas 
Ungdomsförbund, och hon har 

konkreta exempel där hon tycker 
att barn och ungdomar borde få 
mer inflytande.

– När kommunfullmäktige 
nyligen diskuterade skolmaten 
så talade man om att det slängs 
så mycket mat. Men ingen frå-
gade varför. Jag tror att om elev-
erna fick vara med och påverka 
så skulle det inte vara ett så stort 
problem. Barn och unga slutar 
inte äta nyttig mat av princip, det 
kan handla om hur maten är tilla-
gad, hur den serveras och massor 
av andra saker. Fråga barnen!

Tyresö måste bli roligare
Rent allmänt säger många av 
Karins kompisar att de tycker att 
Tyresö måste bli roligare att bo i.

– Trivsamma Tyresö har blivit 
lite tråkigt. Ungdomar har ofta 
massor av idéer och kan själva 
fixa massor av roliga saker, men 
då måste det finnas ”verktyg” och 

möjligheter i form av lokaler, fri-
tidsgårdar med vettig verksamhet 
och bra personal. Nu känns det 
som att det går åt helt fel håll: stu-
dieförbunden får lägga ned och 
Team Smart får inget stöd.

satsa på barn och ungdom
Lokalbristen är inget nytt. Karin 
minns när hon själv spelade inne-
bandy.

– Det var slagsmål om tränings-
tiderna. Ibland hade vi halltid 
jättesent en vardagskväll, när 
vi skulle upp till skolan dagen 
därpå. Och behöver man låna en 
lokal för att spela musik ihop ska 
man kunna göra det. Om Tyresö 
vill vara en kommun som satsar 
på barn och ungdomar så kan det 
inte fortsätta så här!

I höst kommer en ny frisk fläkt 
in i politiken i Tyresö – håll ögo-
nen på Karin!

ooo

kort om karin Ljung
Ålder: 20
Bor: hemma hos föräldrarna i Trollbäcken
Familj: Mamma, pappa och två bröder 17 och 19 år.
sysselsättning: jobbar på icA Ringen. Planerar att börja plugga igen 
till hösten.
Bästa film: Har aldrig skrattat så mycket som när jag såg The Hango-
ver
Favoritbok/författare: jonas gardells böcker borde alla läsa!
Favoritmusik: Väldigt blandat, men Ebba grön och Nationalteatern lik-
som olika indy-grupper lyssnar jag ofta på.
ser helst på TV: Dokumentärer, nyheter samt favoritserierna ”How i 
Met your Mother” och ”simpsons”.
Dold talang: Älskar att baka och laga mat. Paradrätten är lasagne, 
men hon experimenterar gärna med mer eller  
mindre lyckat resultat…
Om jag får en stund över: … tar jag gärna  
en lång-fika med några vänner.

Erbjudande 23 mars–30 april
Hamburger-meny 90 gr Ord. Pris 49:- Nu 35:- 
Dryck 33 cl med pommesfrites  

Hamburger-meny 150 gr Ord. Pris 59:- Nu 45:-
Dryck 33 cl med pommesfrites

Hamburgermeny 200 gr Ord pris 69:- Nu 55:-
Dryck 33 cl med pommesfrites

Även glutenfria pizzor

Kebab m. hembakt bröd Ord pris 50:- Nu 35:-
Kebab m. pommes el. ris Ord pris 59:- Nu 49:-
Kebabrulle Ord. pris 59:- Nu 49:-
Fläsknoisette pom. o. bea Ord. pris 69:- Nu 59:-
Kycklingrulle Ord pris 59:- Nu 49:-

Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10 • Tel. 08-798 20 77

Annonser syns!
Glöm inte att annonsera i 

nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu
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kim Löwstedt
– Som nybliven mamma vill jag 
att massor ska gå till dagis och 
skola. Men framför allt till psyk-
vården som det satsas för lite 
på. Öppenmottagningen är ju 
kommunens ansvar.

Annmari Widegren
– Det finns många hål. Skola 
och omsorg behöver prioriteras. 
Satsa på ungdomarna, det kos-
tar att ha dom springande utan 
sysselsättning!

saniullah Basharkar
– Undervisa ungdomarna i 
livets viktiga värden som inte är 
materiella. De behöver lära sig 
vikten av att studera. Att lära sig 
långsiktigt och tänka ideologiskt 
är viktigt.

kazmi Pervaiz
– Till skola och äldrevård! Det är 
de svaga punkterna.

Anna-Lena Persson
– En del till bättre snöröjning! 
Det tog tid innan den kom igång 
ordentligt i vinter. Och till skolan.

?kommunens över-
skott 2010 blir näs-
tan 70 miljoner. Hur 
tycker du pengarna 
bäst ska användas?

Rekordöverskott väntas för Tyresö 
kommun 2010 – dystrare 2011

Inget Tyresö tower Kommunen vann – Näsby 
udde kan bli ny park

De prognoser som nu gjorts pekar 
på ett plus på hela 68 miljoner 
kronor. Orsaken är i huvudsak 
bättre skatteprognoser, tillfälliga 
statsbidrag och lägre försäkrings-
kostnader.

Detta resultat kan jämföras 
med det överskott som kommu-

nen behöver (för att klara pen-
sionsskulden och avskrivningar) 
om 35–40 miljoner kronor.

Rejält överskott
Det finns alltså ett rejält överskott 
att använda till skattesänkningar 
eller verksamhetsförändringar 

men kommunen tvekar. Anled-
ningen är att utsikterna för 2011 
som redan från början varit betyd-
ligt mörkare.

Till det ska läggas att finans-
minister Anders Borg nyligen 
berättade att han och de borger-
liga partierna drar in de tillfälliga 
statsbidragen från 2011.

För Tyresös del innebär det 
att kommunen förlorar 55 miljo-
ner kronor vilket motsvarar 160 
anställda.

situationen kan förändras
Samtidigt kan situationen komma 
att förändras eftersom det är ett 
val emellan. De rödgröna parti-
erna har signalerat sitt missnöje 
med de borgerliga partiernas ned-
dragningar på skolan och omsor-
gen och lovat mer, men fram till 
den andra maj är det oklart exakt 
vad det rödgröna alternativet 
innebär för Tyresös del.

ooo

EkONOMi Mitt i lågkonjunkturen ser Tyresö kommun ut att redovisa 
ett rekordresultat. 2009 gjorde kommunen ett ekonomiskt överskott 
på 46 miljoner kronor, men de prognoser som Tyresö Nyheter nu tagit 
del av visar att överskottet för 2011 blir rejält mycket större.

ByggE De storslagna planerna 
på ett eller flera riktigt höga hus 
i Tyresö är nu lagda på is.

JM som hade tänkt bygga åtmins-
tone det första (vid Coop) har dra-
git sig ur. En kollapsad byggkon-
junktur och för höga kostnader 
i så höga byggnader antas vara 
orsaken.

Det innebär att kommunen 
nu får ta nya tag för att komma 
vidare. Eventuellt kommer de 
detaljplaner som låg till grund 
för bygget att behöva göras om. 
Därmed riskerar hela centru-
momvandlingen att förskjutas. 

Sannolikt är att kommunen nu 
försöker komma fram med något 
annat byggföretag och att bygget 
blir lägre och bredare.

Men även om det blir lägre 
innebär det inte att det blir lågt. 
Istället för tidigare planerade 22 
våningar verkar det sannolikt att 
de nya husen blir mellan 10 och 
15 våningar.

Det andra tornet som det tidi-
gare pratats om vid gamla för-
eningsgården framstår idag som 
något som ligger längre fram i 
tiden – om det överhuvudtaget 
blir ett torn.

ooo

MARk Näsby udde i sofieberg 
kan nu bli tillgänglig för allmän-
heten.

Marken som ägs av kommunen 
har under ett antal år varit svår-
tillgänglig för allmänheten. Det 
fina området på spetsen av Sofie-
bergsudden har mest använts av 
de med angränsande tomter.

Tyresö kommun har sedan 
ett par år bedrivit ett arbete för 
att göra området tillgängligt för 
allmänheten och så småningom 

rusta upp det till en park. Där-
för har en ny detaljplan antagits 
av kommunfullmäktige. Denna 
överklagades dock till regering-
en. Regeringen gick dock på kom-
munens linje vilket innebär att 
arbetet med att skapa en ingång 
till udden kan påbörjas så fort 
kommunen sätter av pengar för 
ändamålet.

Därmed skulle vattnet bli mer 
tillgängligt och ett nytt grönområ-
de kunna etableras i kommunen.

ooo

I år ser det ljust ut för Tyresö kommuns ekonomi, men nya moln lurar vid horisonten. Foto: gUnnar FrIsell

Du behövs på 

Valborg
För ju fler vuxna som är ute 

desto lugnare blir det

Vi vill skänka trygghet

Vårt motto:
Iaktta Stödja Hjälpa Larma

Kom till Pluggvägen 21 
(på gaveln) kl. 21.00

www.nattvandrarnaityreso.com 

Välkomna!
Läs mer på www.sap.se/tyreso

DEBATT OM DE
VIKTIGASTE FRÅGORNA

I VALET I TYRESÖ

 Martin Nilsson  Fredrik Saweståhl
 Socialdemokraterna  Moderaterna

Den 22 maj 2010 kl 11.30–12.00 
på scenen i Tyresö centrum.

Tyresö Jazzband spelar  
före och efter debatten.

Välkomna!
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sTöD i femton år har föreningen 
Tyresö Team smart, numera 
smart Ungdom, verkat i Tyresö. 
grundidén är, att motverka bruk 
av tobak, alkohol och andra dro-
ger och i alla fall fördröja debu-
ten. Arbetet går också ut på att 
motverka snatteri och mobbning.

Verksamheten finansieras genom 
bidrag från kommunen, spons-
ring från Tyresös företagare och 
till en liten del av medlemsavgif-
ter. Samtliga skolor ska besökas 
kontinuerligt, vilket gör att fören-
ingen skulle ha behövt en person 
heltidsanställd.

Utöver allt arbete som sker 
ideellt har kommunens bidrag 
inneburit åtminstone en deltids-
anställd person. Nu är verksam-
heten hotad, när den borgerliga 
alliansen beslutat att kommunen 
inte längre ger bidraget.

Nej trots positivt omdöme
Eftersom Smart Ungdom ofta 
ifråga sattes av alliansen, beställ-
des en utvärdering av verksam-
heten som utfördes av Öhrlings 
Pricewater Revisionsbyrå. Den 
utmynnade i positivt omdöme av 
föreningen, som ledde till beslut 
i kommunstyrelsen att fördjupa 
samarbetet. Detta sker inte. Istäl-
let beslutar den borgerliga majori-
teten några få månader efteråt att 
försöka göra en upphandling av 

drogförebyggande arbete för det 
bidrag, som Smart Ungdom tidi-
gare erhållit. Smart Ungdom var 
en av de tre sökande. Ingen av de 
sökande beviljades bidraget.

Märklig behandling
– Det är en mycket märklig 
behandling Smart Ungdom har 
utsatts för, säger Marita Bertils-
son (S), som följt verksamheten 
under många år, dels som förälder 
dels som politiker. Den positiva 

utvärderingen ignorerades totalt 
i det beslut som senare togs om 
en upphandling. De kriterier som 
ställdes upp för att bli kommu-
nens samarbetspartner var i stora 
drag en beskrivning av Smart 
Ungdom, anser jag.

Socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet motsatte 
sig beslutet och yrkade istället 
på att Smart Ungdom skulle få 
250 000 kronor i bidrag.

ooo

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

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Sjöviksbacken 17
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

Karola Jia, styrelseledamot, och Martina Hjort, verksamhetsledare i fören-
ingen Tyresö Team Smart. Foto: gUnnar FrIsell

Alliansen stoppar stödet 
till Smart Ungdom
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Anhörigcentralen 
är nedlagd

Kritik på förskolan Karlavagnen 

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

BARN Än en gång har allvarlig 
kritik riktats mot förskolan kar-
lavagnen i krusboda. Ett mindre 
privat företag tog över förskolan 
sandlådan 2005, som visade på 
stort underskott, som emellertid 
avskrevs vid övertagandet.

Ägaren har fått återkommande 
kritik från personal och föräldrar 
under åren 2007 och 2008. Nu har 
barn- och utbildningsnämnden för 
tredje gången fått brev ifrån för-
äldrar med barn på Karlavagnen. 
Det gäller särskilt en avdelning.

Måttet är rågat
Efter de tidigare klagomålen, rät-
tades en del till, men nu upplever 
föräldrarna att förhållandena för 
barnen är så dåliga, att man anser 
att måttet är rågat. Nya skrivelser 

har inlämnats till nämnden, som 
kommer att behandla frågan vid 
nämndmötet i april.

Socialdemokraterna i nämn-
den är mycket kritiska till hur till-
synen av förskolan skötts.

– Att det har fått gå så här 
långt, innan något händer är otro-
ligt, säger socialdemokraternas 
gruppledare i nämnden, Mathias 
Tegnér. Vi kommer att fortsätta 
att driva lika hårda kvalitetskrav 
på alla förskolor, enskilda som 
kommunala.

– Självklart borde det finnas 
tydliga riktlinjer kring hur tillsy-
nen ska se ut vid klagomål från 
medborgare. Det är uppenbart att 
även oannonserad tillsyn måste 
ske i situationer som dessa, säger 
Mathias Tegnér.

ooo

– Att det har fått gå så här långt, 
innan något händer är otroligt, 
säger Socialdemokraternas grupp-
ledare i nämnden, Mathias Tegnér. 
 Foto: gUnnar FrIsell

VÅRD Från och med 1 juli 2009 
är det lagstadgat att landets 
kommuner ska erbjuda anhörig-
vårdare stöd. Lagen gäller alla 
anhöriga som vårdar en anhörig, 
alltså inte bara anhöriga som 
vårdar äldre personer.

I Tyresö har det sedan ett par år 
tillbaka funnits en anhörigcentral 
med en anhörigkonsulent på plats. 

– Den borgerliga majoriteten i 
socialnämnden fattade i oktober 
beslut om att anhörigkonsulenten 
inte längre skulle finnas på anhö-
rigcentralen utan skulle placeras 
i kommunhuset, säger Susann 
Ronström (S). Vi var emot detta 

eftersom vi ansåg att stödet till de 
anhöriga skulle försämras. 

Anhörigvårdare larmade
– I ärendet sades det ingenting om 
att anhörigcentralen skulle läggas 
ned, säger Susann Ronström. Jag 
fick reda på det i ett samtal med 
en anhörigvårdare som vårdar sin 
make i hemmet. Hon var mycket 
upprörd och förtvivlad och sa att 
nu hade kommunen lagt ned det 
lilla andningshål hon tidigare haft. 

Tyresö minskar stödet
På kommunfullmäktiges sam-
manträde i mars var beskedet från 
socialnämndens ordförande Anna 
Steel Carlström (FP) att anhö-
rigcentralen fanns kvar. Susann 
Ronström menar att detta är ett 
svek mot alla de personer som av 
olika anledningar vårdar en nära 
anhörig. Överallt i landet görs det 
aktiva insatser för att öka stödet 
till anhörigvårdare, men inte i 
det borgerligt styrda Tyresö. Här 
minskar man det.

– Frågan man kan ställa sig är 
om socialnämndens ordförande 
har någon koll på vad som sker 
inom hennes ansvarsområde, 
säger Susann Ronström. För kan 
man ställa sig upp i fullmäktigesa-
len och säga att anhörigcentralen 
finns kvar, när den faktiskt är ned-
lagd, så kan man ju undra.

ooo

Nyheter

Anna Steel Carlström (FP) visste 
inte var hon hade anhörigcentralen. 
 Foto: gUnnar FrIsell
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Vi är många, unga och gamla.

SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLP

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

Linde & Järnberg Bil AB
Däcksservice-Bilreparationer

Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

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

PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

Lovisedalsväg 40 138 36 Älta

Persienner
Tillverkning

Även reparationer
Etablerad 1955

08-773 20 70
Fax 08-773 23 22

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Vi utför även jordfräsning, 
stubbfräsning, grävning 
med chaufför, m m.

Tel. 0708-57 10 23
www.tegelhissar.se

SödertörnsSödertörns
Maskinuthyrning AB

Er maskinuthyrare i området

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se

0708 - 57 10 23

Vi utför även
Jordfräsning
Stubbfräsning
Grävning med chaufför
mm.

Maskinuthyrning AB

Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Anita Engqvist 
www.silverringen.se

Tyresösmycket
Finns hos:

TYR HEM & KÖK (Tyresö C)
Hantverkskammaren (Tyresö Slott)

Clara & Co (Strandtorget)
TidÅRum (Alléplan)

Gourmethuset (Alléplan)

Bra present

för student 

och dop!

Tyresöspelet
repeteras

En glad regissör.

Delar av ensemblen tar ton.

Tyresöspelet – ett 
musikaliskt krönikespel  
om Tyresös historia
spelas 12–30 juni på Tyresö slott.
över 100 aktörer – solister, kör dansare och 
musiker från Tyresö.
Text: sven Lionell
Musik: Elisabeth sellergren
Regi och instudering: kina sellergren
Musikalisk ledning: staffan Lunden-Welden
Arrangör: Tyresö Teaterförening

Här blir det långdans.

KuLtur/NöJe

Foto: gUnnar FrIsell

Blir det bra så här? undrar Karin.
Ändringar i manus?

Tyresöspelet ett färgstarkt spel.

Biljetterna släpps
den 12 maj!
Du köper dem hos: 

The Body shop i Tyresö centrum
Arno Livs i Trollbäckens centrum

Rum för Hälsa på Tyresö slott
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TTIBK lämnar Superligan
iNNEBANDy TTiBks första 
år i innebandyns högsta liga, 
svenska superligan (ssL), gick 
inte riktigt som planerat. som vi 
nämnde i förra numret av Tyresö 
Nyheter så slutade sejouren med 
att TTiBk fick rikta in sig på att 
klara sig kvar i ssL via kvalspel.

De andra lagen i kvalet var serie-
segrarna i de tre division 1-serier-
na, Linköping, Mullsjö och Mora. 
Varje lag möttes två gånger och de 
två bästa lagen i kvalserien spelar 
nästa säsong i SSL.

ingen bra start
TT inledde mot Linköping borta, 
och detta blev en match som man 
gjorde bäst i att glömma så snabbt 
som möjligt, förlust med 9–0. För-
modligen TTs sämsta match under 
säsongen. Läget inför kommande 
matcher var därmed utsatt.

I nästa match, i Eriksdalshallen 
mot Mora, hade TT bättre geist. 
Trots att man snabbt kom i under-
läge med 0–3 så reste sig TT och 
vände matchen. Tyvärr lät man 
Mora kvittera till 5–5 med endast 
31 sekunder kvar av matchen. TT 
avgjorde sedan i förlängningen, 
men hade innerligt behövt en tre-
poängare inför fortsättningen.

Hoppet levde
Därefter följde en erkänt svår 
bortamatch mot hemmastarka 
Mullsjö, som ju TT slog ut ur förra 
årets kvalspel till SSL. TT krigade 
på och följde bra den upplagda 
taktiska planen för matchen. Det 
resulterade i ett oavgjort resultat, 
4–4, och bra möjligheter att få 
häng på Mullsjö inför kommande 
match mot dem i Eriksdalshal-
len.

I nästa match mot Mullsjö 
stod det 3–3 efter halva speltiden 
och det kändes som att TT hade 
bra koll på matchen. När det var 
knappt fem minuter kvar av andra 
perioden drabbades TT av en 
utvisning och Mullsjö kunde göra 
3–4 som innan periodpausen även 
blev 3–5.

Trots forcering i sista perioden 
så nådde TT inte ända fram utan 
förlorade med 5–6.

Nu fordrades därmed vinst för 
TT mot Mora och Linköping och 
förlust för Mullsjö i de återstå-
ende matcherna för att TT skulle 
hänga kvar i SSL.

Tåget gick
Man kan säga att SSL-tåget då 
lämnade Tyresö med TTIBK kvar 
på perrongen. Matchen mot Mora 
förlorades sedan med 15–9 och 
matchen mot Linköping ställdes 
in eftersom den var betydelse-
lös. Linköping och Mullsjö vann 
kvalspelet och återfinns nästa år 
i SSL.

Nu gäller det att se framåt
Vid ett försök till sammanfattning 
av kvalseriens matcher så kan 
man väl säga att medan TT under 
förra årets kvalspel allt som oftast 
hade marginalerna på sin sida så 

hade man inte det denna gång. Nu 
gäller det att säkra upp en slag-
kraftig spelartrupp inför nästa 
säsong och så snabbt som möjligt 
ta sig tillbaka till SSL.

På TTIBKs hemsida uppger 
sportchefen Håkan Eklund att 
det finns många anledningar till 
att laget inte klarar av att hänga 
kvar i SSL. Främst beror det på att 
man inte har en egen hall att träna 
och spela i samt att truppen sakta 
men säkert under hela säsongen 
slets i stycken på grund av skador 
och spelare som lämnade laget.

ooo

Marginalerna var inte på TTIBKs sida i år. Foto: gUnnar FrIsell

I höst får vi se spännande 
derbyn i Tyresö ishall

Större  
Lekland i 
Petterboda?
LEkPLATs Leklandet kaatach 
som nu finns i Petterboda vill 
växa. Dagens lokaler ska om 
planerna går vägen bytas mot 
ett 1 500 kvadratmeter stort 
lekland.

Kaatach kan närmast beskrivas 
som en stor inomhuslekplats där 
barnen själva bestämmer om och 
skapar aktiviteter.

Planuppdrag
Tyresö kommun har nu därför 
beslutat om ett planuppdrag där 
en stor gräsyta i Petterbodas syd-
västra del föreslås som lämplig. 
Området är idag ett stort gräs-
område och används bland annat 
som snöupplag för kommunen.

Idag är området planerat som 
parkmark och utpekat som möj-
ligt läge för en ny dagvatten-
damm. Men kanske går dessa två 
strävande att förena. Kommunen 
pekar dock på att det ställer stora 
krav på byggnadens arkitektur 
och inplacering i området. Och i 
så fall skulle ett nytt större lek-
land kunna stå klart inom några 
år.

ooo

isHOckEy Tyresö hockeys A-lag 
vann årets kvalserie och spelar i 
”nya” division 3 nästa säsong. 
Det var länge oklart men så 
hoppade ett lag av och 
Tyresö fick spela kvalse-
rie, där laget gick obe-
segrade igenom så när 
på en uddamålsförlust 
mot Roslagen.

Thomas ”Lövet” Löf-
gren som är huvudträ-
nare för Tyresös A-lag 
berättar att laget nu är 
oerhört taggat inför nästa 
säsong. Målsättningen var, 
enligt Lövet, att klara sig till 
division 3 och det lyckades man 
med.

säsongen startar i maj
Alla spelare stannar kvar men 
laget kanske utökas med några 
fler etablerade spelare. Det kom-
mer att bli en tuff serie, många bra 
lag är med.

Just nu är spelare och ledare 
lediga men försäsongen startar 
redan i maj.

Laget har även flera tränings-
matcher inplanerade. Första 
seriematchen spelas i slutet av 
oktober och självklart hoppas 
Lövet och spelarna att hemma-

matcherna kommer att spelas 
inför fullsatta läktare.

Derbymatcherna mot Hanvi-
ken lär dra mycket publik, men 
även Skarpnäck spelar i samma 
serie vilket nästan är derby det 
också. Om Bajen fans spelar kvar 
är dock inte klart.

Thomas ”Lövet” Löfgren har 
fått motta många gratulationer 
och flera hävdar att det känns 
som ”gamla Tyresöhockey” är 
tillbaka. Vi gläds med laget och 
önskar dem lycka till!

ooo

Läs mer på www.sap.se/tyreso

Allmänheten bjuds in att

TRäFFA
pOLITIKER
Möt sjukvårds
politiker Inger Ros, 
på Marknadsgränd 
i Tyresö Centrum 
den 18 maj klockan 
17.30–18.30.

Kom och prata med Inger om  
sjukvården i Stockholms län.

Landslagets 
fotbollsskola 
FOTBOLL Mellan den 16 och 20 
augusti arrangerar Tyresö FF 
landslagets fotbollsskola. Läg-
ret genomförs dagligen mellan 9 
och 15. Skolan är öppen för barn 
födda mellan 1995 och 2002. På 
ett lekfullt sätt fokuserar skolan 
på olika tekniska moment i fot-
bollen.

ooo

sökes:
Manliga förebilder
MÄN Rädda Barnen i Tyresö 
söker nu ”justa killar/män” över 
trettio år som vill vara en manlig 
förebild till pojkar i åldern 6–10 
år som lever utan en närvarande 
pappa eller annan man. Tanken är 
att tillsammans göra trevliga saker 
tillsammans en lördag eller sön-
dag i månaden. Verksamheten är 
en del av Rädda Barnens projekt 
som heter just Manliga förebilder.

ooo
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Adress: Byggnation:
Ullbergsvägen 43 Nybyggnad av fritidshus och uthus
Noretvägen 59 Tillbyggnad av fritidshus
sjöormstigen 5 Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad garage
Noretvägen 59 Tillbyggnad av fritidshus
Bergholmsvägen 19 Nybyggnad av fritidshus 

kullvägen 8 c Nybyggnad av enbostadshus 
samt stödmurar för uppfart

Ullbergsvägen 108 Tillbyggnad av fritidshus
Bergholmsvägen 7 Tillbyggnad av fritidshus
Dyviksvägen 37 Tillbyggnad av fritidshus
Ljungvägen 16 Nybygnad av enbostadshus och 

garage
stensötegången 172 Tillbyggnad av enbostadshus 

Här ska rivas
Breviksvägen 142 överträdelse av lämnat bygglov och avslag i efterhand. 4 ggr bygglovs-

avgiften samt det lovligt byggda ska tas bort mot vite
Breviksvägen 53 Vitesföreläggande om rättelse att ta bort det olovligt utförda och i 

övrigt ha rättat det olovligt utförda

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

Lima Städ Service
och Transport

Flyttstäd inkl. fönsterputs: 25 kr/kvm   •   Flytt transport:  från 3 900 kr
Kontor städ: 5 kr/kvm   •   hemhjälp: 6,40 kr/kvm.   •   Alla priser exklusive moms.

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

Bra start för Tyresö FF  
i damallsvenskan
FOTBOLL Tyresö FF har gjort 
en övertygande start i damall-
svenskan. På sina tre första 
matcher har laget sex poäng, 
lika många som förra årets tabel-
ljumbo stattena skrapade ihop 
under hela säsongen 2009!

I sin tredje match den 18 april 
besegrade Tyresö FF svenska 
mästarna Linköpings FC på borta-
plan med 2–0.

– Det är ganska kaxigt av en 
nykomling, säger Tyresös assiste-
rande tränare Peter Sjunnesson. 
Vår teknik satt perfekt och vi var 
närmare att göra 3–0 än vad de var 
att göra mål.

Bra start med full pott
Efter en bra försäsong slog laget 
till redan i första matchen. Vinst 
mot Djurgården med 2–1 i en 
match där Tyresö dominerade 
på både planen och läktaren. 250 
Tyresösupportrar förvandlade 
Östermalms IP till en ren hem-
maplan för Tyresölaget som också 
kunde starta serien med vinst 2–0 
och stabila tre poäng.

Förlust i andra matchen
Nästa match, mot KIF Örebro, 
skulle spelas på hemmaplan på 
riktigt, men den långa vintern för-
senade renoveringen av Bollmora-
vallen, som bland annat ska förses 
med nytt konstgräs och ny läktare. 
Matchen mot spelades i stället på 
Hammarby IP (Kanalplan).

450 supportrar förvandlade 
också Kanalplan till hemmaarena, 
men trots det blev det en förlust 
för Tyresö med 0–1. Bra spel var-
vades med tveksamma perioder 

och slutresultatet blev en besvi-
kelse för laget.

Vinst mot svenska mästarna
I sin tredje match ställdes Tyresö 
FF mot mästarlaget Linköpings 
FC. Den matchen slutade med 
ny vinst för Tyresö med 2–0 efter 
övertygande spel och med en bra 
defensiv med mycket kämpa och 
ställningskrig sista halvtimmen.

– På tre matcher har vi endast 
släppt in ett mål, mot KIF Örebro 
på deras enda målchans, så utan 
tvekan fungerar vi defensivt just 
nu, säger Hans 
Löfgren,  fot-
bol lsansvar ig 
för Tyresö FFs 
damlag.

– Självklart 
var vinsten mot 
LFC allra bästa 
reklam inför all-

svenska hemmapremiären lördag 
24 april mot Kristianstads DFF, 
fortsätter Hans Löfgren. Vi har en 
härlig inramning till matchen, stor 
invigning av nya Bollmoravallen 
och uppvärmning av publiken 
före matchen med Crucified Bar-
bara som också spelar sin låt från 
Melodifestivalen. Det blir med 
andra ord en skön attityd både på 
och utanför planen och vi räknar 
med rekordpublik, säger Hans 
Löfgren.

ooo

Djurgårdens försvar jagar Lisa Klinga och Jennifer Egelryd, TFF. 
 Foto: Jenny PUronne Jansson/slottstUdIon.se

tbe-VACCINAtIONS-

KAMPANJ!
28/4 och 26/5 kl 16–19

Vaccinera dig nu så har du
 ett bra skydd inför sommaren 

mot fästingburen hjärninflammation!

Vuxen 150:-
barn 300:-

(ordinarie pris)

Gäller så långt lagret räcker

www.tyresohalsan.se

SPort/frItId

Start för TyresöTV
TV Den lokala mediascenen 
kompletteras nu med ännu en 
kanal. Från den 15 april är det 
möjligt att se TyresöTV på nätet.

Kanalen tänker visa både nyheter 
och reportage.

– Vi är redan i full gång säger 
kanalens ansvarige Joachim San-
der och nämner att reportage som 
är på gång handlar om nattvand-
rarna, bygglovsveckan, korpen-

brännpunkten och mini maria 
drogprogrammet. För att bara 
några exempel.

Alltfrån sport, kultur&nöje, 
politik och allmänna intressen 
utlovas på kanalens sida.

– Jag kommer även att filma 
från Tyresö FFs damlag i allsvens-
kan i år, lovar Joachim Sander.

Kanalen nås på www.tyresotv.
se och finansieras via annonser.

ooo

Veteranvetartävling
HjÄRNgyMPA Den 9 april hölls 
Veteranvetartävlingen i Tyresö.

PRO Tyresö förlorade i Veteran-
vetartävlingen trots hemmaplan. 
PRO Handen vann på 23 poäng, 
tvåa blev PRO Kultur på 22 och 
PRO Skogås och Tyresö stannade 
på 19 poäng.

Veteranvetartävlingen är en all-
kunskapstävling som genomförts 
i PRO varje år sedan 1995.

ooo

PRO Tyresös tävlingsledare Elsie 
Inghe med PRO Riks tävlingsledare 
Inga-Lisa Nyman i bakgrunden. 
 Foto: Ingvar karlsson

Vår och vinter. Foto: gUnnar FrIsell

ÅRsTiDER sällan är gränsen 
mellan vår och vinter så tydlig. 
Här är två årstider i en bild.

Kalle och Julia kunde äntligen 
sitta på trappan och leka i solen. 
Barfota i vårvärmen med vintern 
bara ett par trappsteg bort.

ooo

Vintern rasat…
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Blomsterprakt. Foto: gUnnar FrIsell

tyreSö ruNt

På en ”historisk” plats i Trollbäcken:

Norrby Trädgård
FöRETAg Det var 2003 när 
Annelie källberg förverkligade 
sin dröm att skapa en handels-
trädgård. Och hon drömmer 
vidare om projekt som lär bli 
verklighet i framtiden.

1911 bildades Kumla Egnahems 
förening och i början av 1930-
talet ändrade föreningen namnet 
till Kumla Egnahemsträdgårdars 
förening. Syftet var att förse alla 
egnahemsrörelsens nybyggare 
med allehanda trädgårdsmaski-
ner, jord, gödsel & växter. IC som 
senare heter OKQ8 har en bensin-
station på tomten bredvid.

Under 1970-talet drevs miljon-
programmet igenom och träd-
gårdsstäderna omvandlades till 
dagens villaområden med följd 
att egnahemsrörelsen sakta dog 
ut. Det förråd som den nuvarande 
föreningen, Trollbäckens Egna-
hemsförening, använt i sin verk-
samhet upphörde med sin verk-
samhet i slutet av 1990-talet.

startade i gammalt förråd
Sedan 2003 har Annelie Källberg 
byggt upp sin trädgårdsdröm och 
skapat en trädgårdshandel på 
platsen för Trollbäckens Egna-
hems före detta förråd. 2002 bytte 
hon sjuksköterskearbetet mot en 
trädgårdsutbildning på Säbyholm 
utanför Bro och har sedan dess 
arbetat hårt och målmedvetet. 
Annelie berättar:

– När vi kom hit våren 
2004 fanns här i princip 
ingenting. Platsen 
var igenvuxen och 
huset var fullt 
med bråte. Men 
jag såg poten-
tial i platsen, 
här gick det att 
skapa en fin liten 
trädgård. Med 
makens stora tåla-
mod, stöd och hjälp 
har vi tillsammans för-
sökt att skapa en plats för 
inspiration och eftertanke men 
också till en viss del behålla lite 

av egnahemsrörelsens historia 
vid liv. Vi fortsätter vårt skapande 
för varje säsong, en levande träd-
gård som följer årstiderna.

kulturväxter finns här
Annelie vill också slå ett slag för 
1900-talets kulturväxter som var 

en del av dåtidens vardag, 
till exempel växter som 

togs från gård till 
gård och gick i arv 

i generationer. 
Tyngdpunkten i 
trädgården lig-
ger i perenner, 
rosor, frukt och 
bär. Varje vinter 

väljer Annelie ut 
ett sortiment med 

stor omsorg, att välja 
ut cirka 450 sorters 

perenner kräver både erfa-
renhet och ett intresse för växter. 
Lite nytt provas varje år, en del 

önskemål är dock svåra att få tag 
på, så förra året byggde de en egen 
plantskola där tanken är att produ-
cera eget material för framtiden.

Sedan några år tillbaka har de 
arbetat för att öka förståelsen hos 
kunderna för en minskad använd-
ning av bekämpningsmedel och 
visat på miljövänligare alternativ. 
Häromåret bidrog Sveriges träd-
gårdsägare med 50 ton miljögifter 
till vår gemensamma natur.

– Det känns viktigt för oss att 
gå i bräschen, säger Annelie. Att 
ta vårt ansvar för miljön.

Ekologiska grönsaker
– Förra året provade vi att så egna 
ekologiska grönsaker, vilket gick 
över förväntan. Så i år utökar vi 
grönsaksodlingen med cirka 1 500 
tomatplantor dessutom majs, 
purjolök, gurka, chili och den nya 
innegrönsaken Agretti, en fantas-
tisk smakupplevelse från Italien.

– Drömmen är att kombinera 
trädgårdshandeln med försälj-
ning av ekologiska grönsaker. Ett 
sommarkafé vore inte heller så 
dumt… En förebild är Rosendals 
Trädgård på Djurgården.

När TN frågar om framtidspla-
nerna så svarar Annelie:

– Norrby Trädgård har byggt till 
den gamla förrådslokalen med ett 
växthus och på tur står lökhuset 
där de under vårvintern ska driva 
tulpaner och andra lökväxter.

skördefest i Trollbäcken?
– Vi har under flera år haft jul-
marknad, men Kumla Herrgård 
har tagit över den biten. Planer 
finns att ha skördefest varje år, 
det känns närmare vår verksam-
het med en bondens marknad i 
augusti–september än att anord-
na en julmarknad, så det får bli 
framtidens melodi.

ooo

Annelie Källberg trivs i vårsolen på sin handelsträdgård. Foto: gUnnar FrIsell

Fakta: Norrby Trädgård AB
Ägare: Annelie källberg
startade: 1998
Antal anställda: 2 personer helår 2 säsongsanställda
Omsättning per 6 månader: 2,5 miljoner kronor
Lokaler: Butiksyta 120 m2, trädgård 1 500 m2

säsongsöppet: april till september
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Ett stycke 
nyskriven  
politisk poesi
Av Anders Pettersson

skatorna
skatorna bor ta mej fan
fritt och gratis mitt i stan
fast det råder bostadsbrist
kan de bygga på en kvist

utan avgifter och hyra
som vi mänskor pröjsar, dyra
lägenhet i tre etage
allt som saknas är garage

skatorna har ta mej fan
bästa utsikten i stan
högst från trädens topp de ser
på oss arma mänskor ner

jag som bor i andra hand
lever på konkursens rand
finns det ingen som har makt
ta betalt för ett kontrakt

skator äter ta mej fan
fritt och gratis mitt i stan
bakom varje gyllne krog
en container står det nog

där man efter stängningsdax
slänger tornedo och lax
överblivna rester lockar
där från prisbelönta kockar

Hur kan de förbjudas snylta
knappast hjälper det att skylta
sätta anslag där det står
att man faktiskt inte får

hota med förbud vid vite
även om man tar blott lite
utan att betala för
de containerfynd man gör

Skatorna är ta mej fan
fräckast uti hela stan
oförskämda sybariter
sitter på en gren och skiter

sen de frossat kaviar
på min fina jaguar
ställd på en parkeringsruta
skator bör man fan skjuta

ooo

Vårfint i Tyresö

ooo
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Det perfekta moss-
borttagningsmedlet 
i gräsmattan, Mossa GTI. 
Dödar mossan – gödslar gräset!

Nu 202:- 
Förr 289:- = 30% rabatt

Öppet: Vard 9–18, lö–sö 10–16. Vendelsöv. 39 i Trollbäcken. Tel 712 07 91
www.hammarlundstradgardstjanst.se • E-post: ha.gunnar@telia.com

          Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Extrapris

Erbjudand
e

Gräsmattegödsel 170 kvm.   

Nu 139:- Förr 159:-

Välkommen till OK-stämman
Distrikt 13, Tyresö/Älta

4 maj 2010 kl. 19.00
Kulturcaféet

Föreningsgården
Pluggvägen 53, Tyresö

OK ekonomisk förening

GRATIS LOTT TILL ALLA!
PRESENTKORT FÖR 2000 KR

LOTTAS UT.Gäller endast 
OK ekonomisk förening, till stöd för: 

Miljöbilar fi nns dom och vad kostar dom? 
Kom och titta och ställ frågor. Olofsson Bil I Haninge kommer  

kl. 18.30 och visar upp det senaste av Skoda, Volkswagen och 
Audi. Olika storlekar visas upp.

En fantastisk föreställning!

Tyresö Nyheter fick ett brev:

Idag är det fredag den16 april 
2010 och jag kom precis hem från 
Tyresö musikklassers underbara 
musikal ”House of Fame”.

Fick där höra att de skickat ut 
inbjudningar till skolkonserter till 
samtliga skolor i Tyresö. Ingen 
svarade utom den egna (Nyboda/

Forellen)! Snacka om konkurrens 
om eleverna…

Med detta försöker jag dra mitt 
strå till stacken för att kulturen 
i min hemkommun inte ska dö 
totalt då Tyresö Nyheter är en av 
de sista utposterna för kulturen 
idag.

För att citera André Malraux: 
”Kultur är summan av alla former 

av konst, kärlek, och tankefrihet, 
som under århundraden, har gjort 
det möjligt för människan att vara 
mindre förslavad”.

Man nu har man strypt tanke-
friheten, monterat ner de sociala 
skyddsnäten vilket gjort kärle-
ken svårare och kulturen står på 
tur… ser man helheten är förslav-
ningen på god väg.

Det ironiska i det hela är att 
musikalen handlar om just den 
fördumning som ”räknenissar-
na” och marknadskrafterna vill 
påtvinga ungdomarna idag.

Jag är tacksam om ni fortsätter 
att granska engagemang, kultur-
arbete och skolnedmonteringen 
som sker idag.
Mats Franzén

Det finns en tradition av skapande i Tyresö. Foto: gUnnar FrIsell

MUsikAL House of Fame var 
vårens satsning av Tyresö Musik-
klasser 8 och 9.

I år har de fått hjälp av Joanna 
Tåje med koreografi och Johan 
Briggert regi/manus.

TN har varit med på många 
föreställningar genom åren men 
höjningen av kvaliteten förvånar 
ständigt. Våra ungdomar är fan-
tastiskt duktiga! Det här kunde 
varit på vilken teaterscen som 
helst!

Eller som Briggert skriver i 
programbladet: ”Eleverna har 
gjort den här musikalen till sin 
egen – en ren manifestation i hur 
underbart det kan vara att bara 
vara 14–16 år om man får skapa. 
Och det gör de varenda en. Alla 
har gjort det på ett sätt som emel-
lanåt fått mig att häpna. Det finns 
en tradition av skapande i Tyresö. 
Jag kan bara hoppas att den får 
finnas kvar.”

ooo

grattis till vinnaren i 
bildgåta nr 2, 2010
1:a pris: Bosse Nilsson, Centralv.

”Bilden är tagen från Jungfruvä-
gen och stolen står på Holmgrens 
tak i Trollbäcken.

Minnena från denna plats 
sträcker sig tillbaks till 1940–50-
talet. På andra sidan Vendelsö-
vägen låg då Ringströms tvät-
teri och vi kallade viken nedanför 
Ringströmsviken. På vintrarna 
spelade Hanvikens Sportklubb 
hemmamatcher i bandy här. Vi 
bytte om under de upp- och ner-
vända roddbåtarna som låg på 
stranden.

På den tiden fick vi själva 
skotta och måla upp banan inför 
matcherna. Jag minns också en 
rutchkana i stålkonstruktion som 
någon hade byggt på berget på 
vänster sida av viken, där det idag 
ligger ett antal villor. På andra 
sidan viken startade Trollbäckens 
Trä sin verksamhet, där det idag 
ligger ett antal radhus.”

ooo
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LOkALRADiON Under sensommaren fyller Tyresöradion 91,4 MHz 
(www.tyresoradion.se) 25 år. Men redan den 22 april kl 19 görs 
återblickar på starten, då Tyresö närradioförening har årsmöte med 
ost, drycker, ja rentav ett glas vin. Det sker i kulturcaféet vid Nyboda 
skola, dit alla är välkomna.

sven lionell har sedan 25 år varit 
tyresös uppskattade teater- och 
revypappa och dessutom versma-
kare. Han berättar om teaterfören-
ingens uppsättningar och sånger.

I juni sätter teaterföreningen upp 
tyresöspelet igen. dess upphovs-
man sven lionell berättar om 
lokalhistoria från Maria sofia de la 
gardie till Bollmoran.

karin Perjus bor i Ällmora, där hon 
också tillbringade barndomens 
somrar. Hon arbetar nu som diakon 
på värmdö och berättar om sina 
arbetsuppgifter.

18/4–9/5
På sikvägen finns väntjänsten och 
om dess verksamhet berättar lis-
beth trönnberg och veteranen ruth 
norrman. där finns också röda kor-
sets Marja Palmer:

Ingenjören Hans nichau i Bollmora 
intervjuas om flykt, politik, olika 
jobb, bland annat på rako i södra 
lindalen men också om en bilolycka 
och sällskapet schlaraffia.

Folkhumorn dokumenteras med his-
torier och limerickar av Peter dicke, 
terje engh och Åke sandin.

tyresö Ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1261-62) gör skäl för 
sitt tuffa namn med ”rosor”, inter-
vjuer, krönikor med mera.

25/4–16/5
Berit Johannisson i Öringe berät-

pågång
DET HÄNDER i TyREsö

Tennis, basket, Chile, teater m m på 91,4 MHz

Det är många tusen frivilliga 
arbetstimmar som hållit vår radio 
i gång så många år. Trots att allt 
arbete för radion är oavlönat finns 
det rätt stora utgifter. Några före-
tagare sponsrar tack och lov radi-
on. De är inte bara solidariska utan 
också smarta, ty sponsring av 91,4 
är mera prisvärt än mycken annan 
uppmärksamhet: För 4 000 kronor 
hörs företagets namn tolv gånger 
per dygn under ett halvår, inte ens 
två kronor per omnämnande.

Medan tolv halvtimmespro-
gram hörs på olika tider dygnet 
runt kommer andra program på 
bestämda tider:

Tyresö kommunfullmäktige 
torsdag den 20 maj klockan 18.

Tyresö Ulands- och FredsFör-
enings Radio Tuff varannan sön-
dag klockan 17.

Nyboda skolas Radio X3M tors-
dagar klockan 15.

Hundratals tidigare program på 
Tyresöradion finns att lyssna på i 
fliken ”Arkiv” på www.tyresora-
dion.se.

traFIksÄkerHetsdag
lördagen den 24 april kl 10.00–
15.00 är det trafiksäkerhetsdag i 
tyresö centrum. det blir spännande 
aktiviteter för stora och små. Bland 
annat landar en polishelikopter, du 
kan besiktiga din moped och prova 
krocksläde.

valBorg
I Fornuddsparken den 30 april 
kafé, lotteristånd och matserve-
ringen öppnar kl 18. Brasan tänds 
vid mörkrets inbrott. Fyrverkerier vid 
kl 22.00. 
arrangör: trollbäckens scoutkår.

FÖrsta MaJ-MÖte
lördagen den 1 maj 
Forellscenen utanför biograf Forel-
len. kl 11.00 Möte med underhåll-
ning. Musikgruppen a date with 
disaster. 
arrangör: socialdemokraterna i 
tyresö.

teater FÖr BeBIsar:
BUBBla
liten och stor. På teater. tillsam-
mans. 
en föreställning för bebisar och 
deras föräldrar, fritt efter ett oänd-
ligt antal pekböcker... av och med 
teater  tre för barn 6–12 mån.  
Obs! Åldersgränsen! 
tisdag 11 maj kl 11.00 och 13.00 
Biblioteket i tyresö centrum.

tyresÖ MedeltIdsdagar 2010 
22–23 maj kl 11.00–17.00, lilla 
tyresö, kyrkvägen 5. välkomna till 
två familjedagar fullspäckade med 
aktiviteter – riddarspel, marknad och 
spektakel! 
arrangör: tyresö kommun.

KuLtur/NöJe

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en symbo-
lisk medlemsavgift på 300 kronor  
eller mer om du vill. För medlem-
marna ordnas olika träffar med 
radio som tema. avgiften sätts in 
på postgiro 491 57 21-7. glöm 
inte skriva namn och adress.

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

tar om sin uppväxt på söder, sina 
lärarjobb, bland annat på behand-
lingshem, sitt soldattorp och sin 
beundran för Bodil Jönsson

Jonas Hugosson är lärare i tyresö 
skola, intervjuas om segling, arkeo-
logi, religioner, politik, dagsverke 
för Indien och emma goldman.

gunilla Wictorin i trollbäcken har 
spelat basket för tälje och i lands-
laget. Intervjuas också om sin ten-
nis, paddlande på drevan och sina 
ekonomijobb.

(repris från 2000) ebbe Björkmans 
del 5 om skalden och nobelprista-
garen erik axel karlfeldt.

2/5–23/5
Prashanth Bhat är ung indier i krus-
boda, studerar på ktH. Berättar om 
kaster, kvinnor och religionsmot-
sättningar i sitt hemland.

Chilefödde Fårdalabon gonzalo 
Brito intervjuas om chilenskt och 
svenskt, jordbävningar, tennis, 
språk och sin beundran av Mozart.

torbjörn Bazola på Bollmoraberg 
om uppväxten i nacka, sina last-
bilar och motorcyklar, segling och 
datorer och om sina många år som 
brevbärare i Älta.

Jessica nyström, 25, berättar om 
hur hon gjorde lumpen, om studier 
i sociologi, om begreppet ”frihet”, 
om sitt nuvarande jobb som polis 
och vapen som nödvärn. 

Åke sandins halvtimmesin-
tervjuer den närmaste tiden:

4/4–25/4
Från tuffs samtalscafé Filosofika 
hörs Birgitta karlfeldt (M), Monica 
schelin (s), Åsne liedén (MP) och 
göran Flodman (socialliberal) disku-
tera privatiseringen på gott och ont.

efter många år i tyresöpolitiken 
avgick Berit assarsson (M) nyligen 
som kommunalråd och kommunsty-
relsens ordförande. Hon berättar 
också om sitt nya liv.

Bollmorabon Ulla Hoffman (v) tillhör-
de riksdagen i 12 år och var 2003-
04 tf partiledare för vänsterpartiet. 
Hon berättar om sitt liv utanför 
rikspolitiken.

ebbe Björkman (repris från 2000): 
erik axel karlfeldts hembygds- och 
naturkänsla och återspeglingen 
därav i hans diktning.

11/4–2/5
Maria ahlgren var som tonåring en 
av trollbäckens tennisklubbs duk-
tiga juniorer. Hon har jobbat som 
fritidsledare i tyresö men arbetar i 
dag på ett gymnasium.

Maria Ahlgren hörs på 91,4 MHz  
11/4–2/5.

Gunilla Wictorin, tidigare i basketlands-
laget, hörs på 91,4 MHz 25/4–16/5.

Jonas Hugosson, lärare vid Tyresö 
skola, hörs på radion 25/4–16/5.

Chilefödde Fårdalabon Gonzalo Brito 
intervjuas på radion 2–23 maj.
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Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
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Leka
vattenkrig

Sms:a BRIS50  
till 72950  
och bidra  
med 50 kr.  

Leka
vattenkrig

Sms:a BRIS50  
till 72950  
och bidra  
med 50 kr.  

Leka
vattenkrig

Sms:a BRIS50  
till 72950  
och bidra  
med 50 kr.  

Läs mer på www.sap.se/tyreso

Socialdemokraterna i Tyresö arrangerar tillsammans 

med ABF i Tyresö och LO-sektionen i Haninge–Tyresö

FÖRSTA MAJ-MÖTE
Tal av riksdagsledamot Maryam Yazdanfar

Vi får också lyssna till anförande av:
– oppositionsråd Martin Nilsson
– SSUs ordförande i Tyresö, Karin Ljung

Plats:
Forellscenen utanför biografen Forellen.

Program:
10.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
10.30 Avmarsch till Forellscenen
11.00 Möte med underhållning,  
 Musikgruppen A date with disaster
12.30 Avslutning

Välkomna!

OBS! Om du vill åka med buss till demonstrationen  
i Stockholm, anmäl dig tillpartiexpeditionen 
712 80 30 eller sap.tyreso@telia.com

14  aPrIl 2010



Rätta lösningen på kryss nr 2, 2010.
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kryss nr 3  
Första pris är tre ”glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 50 000 kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
18 maj 2010 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.

grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2010
1:a pris: Ebba Berglund, Lyckogången.
2–5: Aina Larsson, Slåttervägen.
Maria Felldin, Bollmoravägen.
Sonja Pasini, Björkbacksvägen.
Lennart Westergren, Fårtickegången.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
En vinnare får tre ”glädjelot-
ter” som kan ge vinst upp till 
50 000 kronor.

Var är den tagen, bilden som du 
ser i nyckelhålet? Har du något 
minne från den här platsen som 
du vill berätta om så skicka det 
tillsammans med ditt svar.

Märk svaret ”Bildgåta nr 3” och 
skicka in senast18 maj 2010.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

eller via e-post: 
redaktion@tyresonyheter.nu

Bildgåta nr 2, 2010
På sidan 13 presenteras vinna-
ren och svaret.

Foto: gUnnar FrIsell

Loppis, second hand eller återbruk?
BisTÅND Namnen på verksam-
heten är fler men den består i att 
återanvända bruksföremål och 
kläder i stället för att kassera 
användbart.

Pingstkyrkans Second Hand i 
Tyresö, LP rehabilitering började 
i ett garage 1991 när Evy och Ing-
var Hellberg såg hjälpbehovet i 
de forna öststaterna vid ”murens 
fall”.

Till Lettland samlades kläder 
som Evy tvättade i sin maskin 
innan de transporterades till 
behövande.

– Åren 1991–1993 stod vi bakom 
34 lastbilslass till bland annat 
Lettland och Rumänien, berättar 
Ingvar.

Var stort behov fanns fick de 
reda på genom sina kontakter 
inom pingstkyrkan. Det kunde till 
exempel röra sig om en präst vars 
familj fått försörjningsproblem då 
prästen blivit fängslad. 

– I dag, berättar Ing-
var, kan hjälpbehovet 
ibland vara större än 
efter murens fall. 
Det beror på att 
människor fått ta 
del av ”västeko-
nomin” men nu 
fått stora problem 
då de blivit skuld-
satta utan möjlighet 
att betala.

Den 10 april återin-
vigdes verksamheten i nya 
lokaler på hörnet vid ”masten”. 
Kläder, konst, möbler, porslin, 
väskor, glas, böcker – det mesta 
man behöver till låga priser. Ett 

café med mackor och annat finns 
också.

En anställd
Johanna Ibbing är den enda 
anställda och hon ansvarar för 
butiksförsäljningen som drivs av 

drygt 30 ideellt arbetande 
entusiaster.

I verksamheten 
ingår, förutom buti-
ken, rehabverk-
samhet delvis i 
form av en väv-
stuga. Att träna 
upp sin sociala 

förmåga och dator-
kunskap kan man få 

hjälp med. Caféverk-
samheten ger en viktig 

kontaktyta för många där man 
till exempel kan lära känna sina 
grannar som man knappt hälsat 
på tidigare.

Många skänker direkt till buti-

ken eller lämnar i verksamhetens 
container i Petterboda återvin-
ningsstation. Man hämtar också 
med lastbil. Att det finns mycket 
bra saker som kan användas av 
andra syntes på öppningsdagen 
då lokalerna var fyllda av både 
saker och människor. Köerna vid 
kassorna var tidvis långa.

Vinsten till behövande
Vinsten går alltid till behövande 
i olika delar av världen. Hellberg 
berättar om den enkla och raka 
vägen mellan verksamheten och 

behövande. Man kan ta snabba 
beslut om vart hjälpen ska styras. 
Veckan efter sätter man upp infor-
mation om att veckans försäljning, 
till exempel 35 200 kronor, gått till 
jordbävningsdrabbade Chile.

– Till Lettlands kyrkor har vi 
en öppen väg och i Jelgava har 
de startat en egen ”second hand”. 
Annas pepparkakor har genom 
åren varit fantastiskt generösa. 
Det är inte bara kläder och mat 
som uppskattas. Många pallar 
pepparkakor har vi skickat och 
det är väldigt uppskattat. Att få 
något gott i gommen är nog så 
viktigt för att må bra, säger Ing-
var Hellberg.

Omsättning år 2009 var cirka 
1,5 miljoner kronor. När lokalhyra 
och Johanna Ibbings lön är betald 
går resten till behövande.

Till exempel 37 000 kronor till 
Haiti, 25 000 kronor per månad 
under december–mars (totalt 
100 000 kronor) till Lettland där 
man för pengarna köpt 200 mat-
kassar varje månad till familjer, 
pensionerade och arbetslösa. Till 
rehabverksamhet i Tyresö går 
300 000 kronor. I Jordanien har en 
familj fått två getter som hjälper 
till med försörjningen.

ooo

För dig som också vill bidra
Lämna gärna ditt bidrag till butiken på Bollmora gårdsväg 6,  
i containern  i Petterboda eller som pengar på Bankgiro: 471-1727.
öppettider: Bollmora gårdsväg 6, lördag 10–14, måndag 15–18
Telefon: 08-712 90 12
E-post: johanna.ibbing@tyresopingst.se
Hemsida: www.tyresopingst.se/second-Hand.htm

Det mesta man behöver finns till låga priser. Foto: gUnnar FrIsell
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kyRkAN Malin strindberg är 
präst i Tyresö församling och 
vikarierande distriktschef i 
Trollbäcken. Hon är engagerad 
i frågor som rör kyrkans uppgift 
bland människor som inte defi-
nierar sig som tillhörande hete-
ronormen, det vill säga HBTQ-
personer.

HBTQ är en samlande förkortning 
där H står för homosexuell, B står 
för bisexuell, T står för transper-
son och Q som står för queer och 
inbegriper alla, som oavsett sexu-
ell orientering, ifrågasätter hete-
ronormen (att ett par måste bestå 
av en man och en kvinna och att 
en familj måste bestå av mamma 
pappa barn).

Regnbågsmässor i sofia 
församling 
Regnbågsmässa är en gudstjänst 
inom Svenska kyrkans ordning 
och som firas i Sofia kyrka på 
Södermalm den tredje söndagen i 
månaden från och med september 
till och med maj. Regnbågsmässan 
finns också representerad under 
sommarens årliga Pridefestival.

– Regnbågsmässan är öppen 
för alla, men de som är engage-

rade i förberedelserna anstränger 
sig särskilt för att HBTQ-personer 
ska känna sig välkomna, säger 
Malin.

– Vi använder ett tilltal som 
är inkluderande och hämtar ofta 
bilder och exempel ur den var-
dag som många HBTQ-personer 
lever i, säger Malin som själv bor 
i Sofia församling. Regnbågsmäs-
san värnar om låga trösklar och 
hög takhöjd, så att den som inte 
är så van att gå i kyrkan ändå kän-
ner sig hemma. Det visar sig bland 
annat i att vi ofta använder ”pro-
fan” musik, där pop- eller schla-
gertexter får en djup mening när 
de framförs i kyrkorummet.

– Regnbågsmässan har funnits 
i tio år, och jag har haft förmånen 
att vara präst i Regnbågsmässan 
under nästan fem av de åren, 
säger Malin.

– Jag har märkt en tydlig för-
ändring i hur kyrkan ser på HBTQ-
personer under de här åren som 
Regnbågsmässan har funnits. I 
början var mässan mycket kon-
troversiell, både inom och utanför 
kyrkan. Nu är det helt annorlun-
da, och den första maj förra året 
blev det tillåtet för par av samma 
kön att gifta sig borgerligt, liksom 

som par av olika kön. Den dagen 
hade jag glädjen att offentligt i 
Humlegården få välsigna ett av de 
första lesbiska paren som gifte sig 
i Sverige!

Ett historiskt beslut
Den första november följde 
Svenska kyrkan detta exempel 
och öppnade portarna för par av 
samma kön att ingå äktenskap i 
kyrkan, något som varit efterläng-
tat av många.

– Ibland möts jag av frågan var-
för jag som präst väljer att enga-
gera mig i detta. Hittar man inte 
bibelverser som direkt säger att 
homosexualitet är synd? På såda-
na påståenden brukar jag svarar 
att man kan finna stöd för nästan 
vilken åsikt som helst i Bibeln. 
På det viset är Bibeln en bok som 
måste läsas med förstånd, och jag 
tycker att man ska måste läsa den 
med kärleksglasögonen på. Störst 
av allt är ändå kärleken, och de 
bibelverser som kanske inte fullt 
ut uttrycker kärleken till Gud 
och kärleken till medmänniskan 
måste vara av underordnad bety-
delse.

ooo

Bilverkstad och däck

Service av
alla bilar 
– även USA

Datoriserad 
4-hjuls-
inställning

Däckhotell  
– fråga oss 
om priser

Vi släcker
era besikt-
nings-2:or

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 10–16 (april–maj)

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Sommartips:
Vi är ackrediterade 
aircondition-
reparatörer.

KyrKaN

Regnbågsmässa – en guds-
tjänst med kärleksglasögon på

– Regnbågsmässan har funnits i tio år, och jag har haft förmånen att 
vara präst i Regnbågsmässan under nästan fem av de åren, säger Malin 
Strindberg. Foto: tyresÖ kyrka
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