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NR 3 H april 2008 H 1972–2008    

Tyresö kan få närakut
n Socialdemokraterna i Stockholms 
län kommer att öppna en närakut i 
Tyresö om de vinner valet. Det var 
ett tydligt besked från landstings-
rådet Ilija Batljan när han besökte 
kommunen. Akuten som kommer 
ha öppet till 22 varje dag innebär 

en kraftig ökning av vårdens till-
gänglighet. Samtidigt blir det strid 
om akuten. De borgerliga partierna 
i kommunen vill inte driva frågan. 
För dem är det viktigare med eta-
bleringsfrihet och att sänka skat-
ten. 

– Det är förvånande att borger-
liga Tyresöpolitiker hellre driver 
sänkt skatt för boende i Danderyd 
än bra tillgång till vård för oss i 
Tyresö, tycker Martin Nilsson, soci-
aldemokratisk kommunalrådskan-
didat.   Sid 3

... avslöjar 
rollspel .
     Sid 2

Bollmoran …

NR 6 H september 2010 H 1972–2010

Martin Nilsson (S), kommunalrådskandidat, och Ilija Batljan (S), finanslandstingsrådskandidat, jobbar för en närakut i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Kalla sverige
n Söndagens val står mellan utbyggd välfärd eller fortsatta skat-
tesänkningar med lånade pengar. En försämrad sjukersättning 
och a-kassa har dragit isär Sverige och gjort det kallare. Men 
det har också blivit tydligt att de nya moderaterna inte är annat 
än det gamla högerpartiet. Ledare, sid 2

ungdomar utan arbete
n En av fyra unga saknar jobb. Moderaterna har misslyckats. 
Ingen ska behöva vänta tre månader på att få hjälp med utbild-
ning eller praktik. Därför måste aktivitetsförbudet bort. Vi Soci-
aldemokrater tar bort arbetsgivareavgiften för den som anstäl-
ler en arbetslös ungdom. Debatt, sid 4

”Vi är det enda 
partiet som pre-
senterat hur vi 
vill finansiera 
våra förslag.”
Martin Nilsson, sid 6

Bättre tillsyn
n Efter kritik från bland annat 
oppositionspartierna föränd-
ras ny tillsynen av de privata 
förskolorna. Sid 3

tillbakablick
n Vad har hänt i Tyresö de 
senaste fyra åren. Tyresö 
Nyheter visar ett axplock 
från den senaste mandat-
perioden. Sid 5

Föräldrakooperativ 
jubilerar
n Förskolan Trollebo har 
20-årsjubilerat. 1989 startade 
verksamheten i scoutstugan 
på Fornudden. Sid 7

underskott i 
äldreomsorgen 
n Äldreomsorgens budget 
räcker inte. Verksamheten 
kommer i år att överskrida 
sitt anslag med 10 miljo-
ner. Besparingar är att 
vänta. Sid 8

Målkalas
n Tyresö FF bjöd på målkalas 
i sina två senaste matcher. 
Damlaget besegrade Sun-
nanå med 6–1 och AIK med 
5–2. Sid 10

tyresöfestivalen
n Festivalen blev en stor 
succé. Föreningsliv blanda-
des med politiska partier och 
skateparksinvigning. Sid 13



NoteratOm några dagar är det dags att gå och 
rösta. Tyresöborna har flera val att göra. 
Man ska välja vem som ska bestämma 

i riket, i landstinget och vem som ska styra 
i Tyresö. Ytligt sett, verkar valet handla om 
vilket parti som är det bästa arbetarpartiet, 
ja moderaterna försöker framstå som goda 
socialdemokrater. Men i själva verket handlar 
valet om vi ska ha ett samhälle som håller ihop. 
Om vi ska behålla solidariteten oss människor 
emellan och om välfärden ska utvecklas. Det 
handlar helt enkelt om kvaliteten i barnens 
skola, de äldres omvårdnad och att skyddet när 
vi blir sjuka ska vara starkt för alla. Det är vik-
tigt att veta att varje gång som skatterna sänks, 
måste vi också ta bort något av det vi betalar 
gemensamt.

Under den borgerliga regeringens styre har 
flera grupper fått smaka på den beska medi-
cinen. Inte trodde väl den äldre generationen 
att den uppskjutna lönen, pensionen, skulle 
beskattas högre. Inte trodde väl den som fått 
cancer att den borgerliga regeringen kunde 
bestämma att man är frisk efter 180 dagar. 
Oavsett om min behandlande läkare sa att jag 

var frisk eller inte. Och inte trodde väl hotell-
städerskan att a-kasseavgiften skulle bli nästan 
fem gånger högre än för en högavlönad civilin-
genjör. Kylan har smugit sig in i Sverige under 
de senaste åren. De nya moderaterna är trots 
allt inte annat än det gamla högerpartiet.

De främlingsfientliga krafterna gör sig 
också påminda i detta val. Även i Tyre-
sö. Den som har rösträtt bär ett ansvar 
att använda den för att se till att Tyre-
sös högsta beslutande församling inte 
får ett sådant inslag.

Ett av de främlingsfientliga partierna har satt 
som mål att få mandat i just Tyresös kommun-
fullmäktige. D e försöker slå split och skrämma 
människor. De gör det i en tid då allt fler av 
Tyresös ungdomar gör delar av sin utbildning i 
andra länder. Då världen blir allt mer globalise-
rad och när även tyresöbor i olika åldrar knyter 
kontakter över ursprungs- och nationalitets-
gränser. Att rösta är inte bara en rättighet det 
är också ett ansvar för framtiden.

Utvecklingen i skolan har de senaste 
åren varit allt annat än önskvärd. Tyresö låg 

näst sist i en mätning om lärartätheten som 
Lärarförbundet genomfört. Den satsning som 
utlovades på skolan har under moderaternas 
ledning blivit ett minskat antal lärare. Det kan 
var och en själv se som har barn i skolan. Hade 
inte skolpersonalen bitit ihop och gjort allt vad 
den kan för att se till att barnen får en så god 
undervisning som möjligt hade situationen tro-
ligen blivit helt ohållbar. Men nu börjar måttet 
bli rågat. Varken barnen eller personalen kan 
vänta på reella skolsatsningar.

Den förändrade synen på arbetslösheten 
kombinerad med den allt hårdare behand-
lingen av de sjukskrivna har fått effekter med 
skenande socialbidrag i Tyresö. Under förra 
året ökade de med över 40 procent, en av de 
största ökningarna i landet. Och ökningen fort-
sätter också i år. När välfärden urholkas vidgas 
klyftorna och vi får otrygga Tyresö.

Vill vi ha ett samhälle där det finns ett inne-
håll i välfärden är det dags att skifta majoritet. 
Och det finns ett brett stöd hos svenska folket 
för bättre skola, sjukvård och äldreomsorg istäl-
let för sänkta skatter för de som tjänar mest.

ooo

Om några dagar är det dags att gå och rösta om framtidens Sverige och Tyre-
sö. Vill vi ha ett samhälle som håller ihop eller är det ok när klyftorna vidgas 
och otrygga växer till sig i Tyresö. Valet handlar om i mycket om en utbyggd väl-
färd eller en fortsatt skattesänkning med lånade pengar. De förändringar som 
dragit genom Sverige under moderaternas styre har för med sig mycket kyla. 
Förändringarna har också tydligt visat att de nya moderaterna trots allt inte är 
annat än det gamla högerpartiet.

I förra numret av Tyre-
sö Nyheter redovisades 
en undersökning där 
de olika politiska före-
trädarnas aktiviteter 
i kommunfullmäktige 
redovisades. Det är 
inte något unikt med 
detta. Sådana under-
sökningar har gjorts 
många gånger tidigare, 
också i Tyresö. Det 
unika är att undersök-
ningen utlöste sådan 
stress hos en del leda-
möter, exempelvis 
Kristdemokraten Leif 
Kennerberg, att han 
måste basunera ut sin 
tystnad genom helsi-
desannonser i Mitt i 
Tyresö.

ooo
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Välfärd eller 
skattesänkning?

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Svenskarna är i grunden socialdemokrater
det har gått upp för nya moderater
som tonar ner och silar snacket
välfärd är bra, skäller inte på facket
men gärna på direktörer.
Ja, dom är skickliga rollspelsaktörer
smyger i busken och kamouflerar
medan folkhemmet krackelerar.

S.
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ANTidRog Som komplement till 
kommunens drogförebyggande 
arbete har Smart Ungdom (tidi
gare Team Smart) verkat i sex
ton år. För detta har kommunen 
utbetalat ett bidrag, som legat 
runt 200 000 kronor. Föreningen 
har själv bidragit med drygt den 
summan.

Man använder sig av den så kal-
lade kontraktsmetoden, som går 
ut på att elever skriver kontrakt 
med Smart Ungdom, där man 
lovar att avhålla sig från tobak, 
alkohol och kriminalitet. Tyre-
sös butiksägare har å sin sida 
erbjudit rabatter på sina varor till 
dessa elever. Föreningen som har 
utvärderats av Öhrlings Pricewa-
ter Revisionsbyrå fick ett positivt 
omdöme och metoden erkändes 
som framgångsrik.

Trots detta beslutade den bor-
gerliga majoriteten att inleda ett 
upphandlingsförfarande, som 
gick ut på att föreningar som 
arbetar med drogförebyggande 
arbete skulle ”tävla” om kom-
munens bidrag. Smart Ungdom 
var den förening, som uppfyllde 
flertalet av de kriterier som ställts 
upp. Men istället för att utse 
Smart Ungdom som ”vinnare” slo-
pade den borgerliga majoriteten 

bidraget helt, vilket hela opposi-
tionen protesterade emot.

– Om vi vinner valet kommer 
vi att återinföra bidraget, säger 
Martin Nilsson, Socialdemokra-
ternas kommunalrådskandidat. 
Det är lite märkligt, att man tror 
att det bara är kommunen som 
kan bedriva drogförebyggande 
arbete.

Styrelsen som består av en 
majoritet av ungdomar tror på 
sin verksamhet och beslutade att 
kämpa vidare stödda av ett vuxen-
råd, som bildats. Men ekonomin 
är dålig och det finns inte pengar 
till lön för personal, som ska 
besöka skolor för att samtala om 
problem med alkohol och andra 
droger och värva fler medlemmar 
till att teckna kontrakt. Butiksä-
garna fortsätter att erbjuda rabat-
ter, men det finns inte resurser 
till så många populära aktiviteter, 
som man tidigare haft.

ooo

FöRSkoLA Under de senaste 
åren har kritiken varit hård mot 
flera privata förskolor i Tyresö. 
Nu visar det sig att Tyresö kom
muns rutiner för att hantera 
tillsynen har varit bristfällig. i 
dagarna har dock en ny rutin 
antagits.

På barn- och utbildningsnämn-
dens möte i augusti antogs en 
ny plan för tillsynen av privata 
förskolor. Planen har förändrats 
efter kritik från den politiska 
oppositionen.

– Det vi socialdemokrater strä-
var efter är god kvalitet i barnom-
sorgen, oavsett om det är en privat 
eller en kommunal förskola. Där-

för är det självklart att kontrollen 
av våra förskolor måste vara bra, 
säger Mathias Tegnér 2:e vice ord-
förande.

Besök varje år
Enligt de gamla rutinerna besök-
tes varje privat förskola ungefär 
var tredje år. Med det nya förslaget 
kommer ett kortare besök göras 
varje år, samt en längre inspek-
tion var fjärde år. Dessutom har 
ett krav på att inspektören också 
ska tala med slumpvis utvalda för-
äldrar tillkommit.

– Vi ser denna tillsynsplan 
som ett minimum. Kommunen 
måste bli bättre med sina kontrol-
ler, menar Tegnér. Tyresö måste 
kunna garantera en bra omsorg 
till våra barn, oavsett driftsform.

På tiden
Samtidigt är oppositionen kri-
tisk till att den nya tillsynsplanen 
antas först nu.

– Under de senaste åren har 
antalet privata förskolor ökat. Då 
är det en självklarhet att kommu-
nen måste öka sina kontrollinsat-
ser. Jag förstår inte att det krävs 
en arg opposition för att den borg-
liga majoriteten ska göra sitt jobb, 
säger Mathias Tegnér.

ooo

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

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

 

 

Vallöfte från Socialdemokraterna:

”Vi lovar närakut till Tyresö”
SjUkVåRd Ska det finnas vård 
i Tyresö efter kontorstid eller 
inte? det blir nu en av valets 
stora stridsfrågor.

Socialdemokraterna i Stock-
holms läns landsting föreslår nu 
en närakut i Tyresö. En sådan 
kommer vara öppen för jourbe-
sök mellan 17 och 22 på vardagar 
och mellan 8 och 22 alla andra 
dagar. Förutom att ge möjlighet 
till läkarbesök rymmer en närakut 
exempelvis möjligheten till rönt-
gen och lättare kirurgi.

inga ska behöva åka långt
Ilija Batljan som blir finanslands-
tingsråd om de rödgröna parti-
erna vinner valet säger till Tyresö 
Nyheter att det är en fråga om till-
gänglighet:

– Inga barnfamiljer eller äldre 
ska behöva åka långa sträckor för 
att få vård på kvällstid. Vården ska 
vara tillgänglig och tillsammans 
med barnläkarbilar kommer det 
bli den största förbättringen av 
sjukvården som skett i Tyresö. 
Samtidigt som akutmottagning-
arna avlastas och landstinget på 
sikt kan spara pengar.

Välkommet besked
Det socialdemokratiska oppo-
sitionsrådet Martin Nilsson väl-
komnar förslaget:

– Det finns inte en kommun 
utanför stockholmsregionen med 
lika många invånare som skulle 
ha accepterat att ha så dålig sam-
hällsservice. Ingen vård efter 17 

och ingen öppen polisstation. Det 
är därför ett välkommet besked.

Endast vid rödgrön seger
Men det är bara om Socialdemo-
kraterna kommer till makten som 
förslaget blir av. De borgerliga 
partierna i landstinget har varit 
minst sagt kallsinniga till näraku-

ter under denna mandatperiod. 
Inför detta val hävdar det modera-
ta kommunalrådet Fredrik Sawe-
ståhl som också är moderaternas 
toppkandidat till landstinget att 
det viktigaste är den fria eta-
bleringsrätten och att länet inte 
behöver mer centralstyrning. Vid 
en debatt på Café Ringen var alla 

de borgerliga partierna tydliga 
med att de inte tänker driva frå-
gan under den kommande man-
datperioden.

Därmed blir landstingsvalet i 
praktiken en folkomröstning om 
Tyresö ska få en närakut eller 
inte.

ooo

– För att få vård kvällstid tvingas tyresöbor åka längre än andra i kommuner utanför stockholmsregionen med 
lika många invånare, konstaterar Martin Nilsson och Ilija Batljan. Foto: Gunnar Frisell

Mathias Tegnér (S). 
 Foto: Gunnar Frisell

Läs mer om Smart Ungdom på 
www.teamsmart.just.nu.

Smart Ungdom 
kämpar vidare

Privata förskolor 
får bättre tillsyn

Vill höja stats
bidrag till skolan 
och förskolan
BidRAg De rödgröna partierna 
har i sin regeringsplattform före-
slagit höjda statsbidrag till kom-
munerna. För Tyresös del innebär 
det 38 miljoner i ökade anslag vil-
ket enligt de rödgröna partierna 
skulle kunna innebära drygt 50 
ytterligare anställda i förskolan 
och drygt 30-talet fler i skolan. 
Därtill hävdar de rödgröna att de 
vill öka utbildnings- och praktik-
möjligheterna med 178 nya plat-
ser för att bekämpa ungdomsar-
betlösheten.

ooo

Centrumnära 
lekplats 
LEkPLATS När skateparken invig-
des i Tyresö centrum försvann 
samtidigt lekplatsen för de min-
dre barnen. Såväl Socialdemokra-
terna som Miljöpartiet kräver nu 
i motioner till fullmäktige att det 
snarast uppförs en centrumnära 
lekplats för mindre barn.

ooo

klart att bygga 
nya simhallen
SiMhALL Byggföretaget NCC 
får ordern på att bygga Tyresös 
nya simhall. Ordern är värd 142 
miljoner kronor. Arbetet startar 
i september 2010 och beräknas 
vara klar hösten 2012. Totalt sys-
selsätts 50 personer.

ooo
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Ett partinamn säger så mycket
När vpk bytte namn till vänster-

partiet gjorde man det för att 
ta avstånd från kommu-

nismen. Min fråga är, 
varför bytte höger-

part ie t  namn 
till moderata 

samlingspartiet? Var det för att ta 
avstånd från fascismen och varför 
bytte centerpartiet namn från bon-
deförbundet? Det fanns ju något 
som kallades ”bondehögern”.
Nöjd socialdemokrat, som inte har 
behövt ändra partibeteckning

Tänk vad mycket gårdagens politik givit oss i dag
När jag läste signaturen ”Små-
barnspappas” insändare i nummer 
5 av Tyresö Nyheter, så erinrar jag 
mig 1960–1970-talen då jag själv 
hade småbarn och tonåringar, 
som ofta tog med kompisar och 

vi lastade bilen full och for till 
Torvalla för att bada och öva 

våra simkunskaper, för 
en ganska låg avgift. 

Så gott som varje 
lördag åkte vi 

dit under vin-
terhalvåret. 

(Kanske 
det är 

läge igen att börja samåka barn 
och pensionärer om det är så dyrt 
här i Tyresö.)

Socialdemokraterna gick då till 
val med löften och ambitionen att 
bygga simhall, idrottsplats och 
gymnasium och göra Alby gård till 
friluftsgård, senare Korpens hem-
vist. De borgerliga partierna var 
emot allt detta, men som tur var så 
ställde väljarna upp, trots risken 
för flera stora skattehöjningar. 
Simhallen invigdes 1975, om jag 
inte minns fel, idrottsplatsen och 
gymnasiet några år senare. Som 
f.d. friidrottare hade jag förstås 

önskat en IP med löparbanor och 
allt, då jag i det läget var ganska 
sugen på att jobba med det på fri-
tid. Tyresö hade då Sveriges störs-
ta barnkullar. Tyresö FF, som då 
var ganska nybildat gjorde då ett 
fantastiskt jobb med massor av 
ungdomslag och kvartersserier 
för både flickor och pojkar. Så 
detta folkets val på 70-talet, måste 
ha haft mycket stor betydelse för 
utvecklingen till det Tyresö vi har 
idag, vi tackar Ulf Lönnqvist bland 
annat för detta.
hans Felldin, Tyresöbo sedan 1962

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

Det har blivit kyligare. Hösten är här de glada student-
ropen som inledde sommaren har nu tystnat. En del 
av studenterna fortsätter nu på högskolan. Andra har 

nyss fått sitt första jobb. Men för många är framtiden oviss. 
En av fyra unga saknar jobb. Ungdomsarbetslösheten är en 
av de högsta i Europa. I ett sådant läge borde prioriteringen 
inför valet vara självklar. Ungdomsarbetslösheten måste 
ner till noll. För varje ungdom som går utan jobb är ett miss-
lyckande. För bakom statistiken döljer sig unga vuxna som 
vill och kan arbeta och som väntar på att få starta sina liv.

Regeringen har misslyckats med jobben. Skattesänk-
ningarna har inte lett till fler jobb. Och med en misslyckad, 
passiv jobbpolitik väljer man att inte se. ”Ungdomsarbets-
lösheten är en skapad synvilla” har det från Fredrik Rein-
feldts sida hetat.

Också här i Tyresö saknar Moderaterna en plan för hur 
man ska minska ungdomsarbetslösheten. I deras lokala 

valprogram nämns över huvud taget inte ungdoms-
arbetslösheten. Samtidigt är Tyresö en av de kom-

muner där socialbidragen ökat mest.

Det är inte det Tyresö Socialdemokraterna vill se. Varje 
arbetslös ungdom är en för mycket och ett stort slöseri med 
unga vuxnas vilja och rätt till arbete. Socialdemokraterna 
har därför lagt en rad förslag för att skapa fler jobb.

Satsa på utbildning. Bygg ut komvux och högskolan. 
Tyresö ska konkurrera med kunskap. Det ska vara lätt 
att komplettera sin utbildning om det behövs. Med fler 
utbildningsplatser blir det också lättare att ta sig tillbaka 
till arbetsmarknaden. För att inte fastna i passivitet krävs 
aktiva åtgärder från dag ett. Ingen ska behöva vänta tre 
månader på att få hjälp med utbildning eller praktik. Därför 
måste aktivitetsförbudet bort. Vi tar bort arbetsgivareavgif-
ten för den som anställer en arbetslös ungdom.

I socialdemokratiskt styrda Nynäshamn garanteras alla 
ungdomar på gymnasiet ett sommarjobb. Många unga har 
svårt att få jobb för att de saknar arbetslivserfarenhet. Att 
då satsa på sommarjobb är därför ett bra sätt att förebygga 
arbetslöshet.

Nationellt föreslår Socialdemokraterna 12 miljarder mer 
till kommunerna – pengar som kan användas till investe-
ringar i välfärden för fler jobb och bostäder och ökad kva-
lité i skolan. När Socialdemokraterna efter finanskrisen 
föreslog tidigarelagda investeringar för att skapa fler jobb 
och få igång ekonomin avslog Moderaterna i Tyresö det.

2006 sa Moderaterna att den viktigaste frågan var jobben. 
Summerar man ihop de fyra år som gått sedan förra valet 
står det nu klart att man misslyckats. Stora skattesänkning-
ar för de rikaste har gått före satsningar på välfärden. Det 
är dags att bryta Moderaternas passiva jobbpolitik. Därför 
måste vi minska ungdomsarbetslösheten!
karin Ljung
SSU Tyresö

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 rät-

ten 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

Ungdomsarbetslösheten måste minskas  
– men de styrande står passiva

är jag börjar skriva denna krönika 
har jag just lyssnat på en nyhets-
sändning i Dagens Eko. Där 
meddelades att allt fler funktions-
hindrade blir av med det statliga 
stödet för personlig assistans. För-

sta halvåret 2010 förlorade 143 personer stödet 
vilket är nästan lika många som under hela 
föregående år. Den här hårdare bedömningen 
inleddes redan ett år efter att den borgerliga 
regeringens tagit över makten.

Ledsagaren ökar den funktionshindrades 
rörelsefrihet. Utan ett sådant stöd blir den 
funktionshindrade, ung eller gammal, sittande 
i bostaden i stället för att kunna på något sätt 
delta i samhällslivet. Den borgerliga alliansen 
kan inte skylla på bristande resurser. Efter 
valsegern år 2006 övertog de ett överskott 
från den socialdemokratiska regeringen på 
70 000 000 miljoner kronor.

Dessa pengar, och ytterligare 30 miljarder 
kronor, har använts för bidrag, avdrag och 
skattesänkningar, varav huvuddelen har gått 
till de som redan har det bäst ställt i Sverige. 
När det gäller att förbättra för dessa grupper 
tycks resurserna vara outsinliga. Inom vården 

inrättas särskilda gräddfiler med förtur 
för folk med privata försäkringar. Men för 
arbetslösa, cancersjuka och handikappade 
införs den ena försämringen efter den andra. 
Pensionärer tvingas betala extra skatt. Mycket 
riktigt ökar antalet socialbidragstagare i de 
allra flesta kommuner runt om i vårt land.

Det här innebär naturligtvis att ganska 
många människor tycker att de fått det ännu 
bättre än tidigare. De har blivit rikare efter-
som de inte behöver konsumera mera. Så är 
det också i vår kommun Tyresö. Priset för 
denna politik är att de sociala och ekonomiska 
skillnaderna ökar dramatiskt i Sverige. Allt 
större grupper hamnar utanför gemenskapen. 
Många människor får inte följa med på resan 
mot framtiden. Undra på att de inte känner sig 
behandlade som fullvärdiga medborgare.

Jag tvivlar på att en majoritet av Sveriges 
medborgare tycker om den här utvecklingen. 
De flesta tycker nog att det har ett egenvärde 
att leva i ett samhälle där alla människor har 
rätt till ett tryggt och anständigt liv. Men då 
måste solidaritet och jämlikhet åter bli rikt-
punkten för politiken. En sådan omläggning av 
politiken kommer inte att ske under den bor- 

 
 
 
gerliga 
alliansen. 
De varken vill 
eller kan forma 
en sådan politik.

För detta krävs att 
svenska folket röstar 
fram en rödgrön regering 
den 19 september.

Carlssons hörna

N

”Vilket  
samhälle  
vill du leva i?”

”Ingen ska behöva vänta tre 
månader på att få hjälp med 
utbildning eller praktik.”

Frysa i väntan 
på bussen?
Varför finns det ingen varm plats 
att vänta när man måste byta buss 
i Tyresö Centrum på kvällar och 
nätter? Jag vill jobba för att Tyre-
sö kommun ska driva på för att få 
ett varmt bussväntrum så att vi 
slipper frysa på vägen hem.
Eija Räty, fullmäktigekandidat 
Socialdemokraterna

Syskonförtur 
I många kommuner har man sys-
konförtur när det gäller platser i 
skola och förskola. I Tyresö har 
Moderaterna tvärtom under de 
senaste åren tagit bort den. Att 
syskon kan gå på samma skola 
eller samma förskola ger trygghet 
för barnen och underlättar livs-
pusslet för föräldrarna. För mig är 
förturen och mindre barngrupper 
i förskolan viktiga frågor.
Lovisa Lagerström Lantz, 
Socialdemokrat , Tyresö Strand
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Stora idrottsframgångar
Tyresös FF tog steget upp i damall-
svenskan och verkar ha etablerat 
sig som ett topplag. Även Tyresö 
Trollbäckens innebandyklubb tog 
steget upp i högsta serien. Sejour-
en blev dock kortare. Laget åkte 
ut efter första säsongen. Kanske 
var en av förklaringen att laget 
fick spela sina hemmamatcher 
borta eftersom kommunen inte 
hade en tillräckligt stor hall.

Skolpolitiken hårt kritiserad
Tyresö ligger bland de kommuner 
som investerar minst i utbildning 
i hela Sverige. Lärartätheten är så 
låg att varje klass får tio timmar 
mindre lärarledd undervisning 
varje vecka. Under mandatperio-
den var det den stora stridsfrågan 
i Tyresös lokalpolitik. Socialde-
mokraterna kritiserade de sty-
rande moderaterna för att inte 
investera i barn och ungdomar. 

Moderaterna svarade med att 
lova stora satsningar. Men mot 
slutet av mandatperioden hade 
det ändå blivit ännu större barn-
grupper och sämre lärartäthet.

Bostadsbyggandet stod still
Det har blivit en dålig tradition 
att det bara byggs nya hyresrät-
ter när det är valår. 2006 var det 
Alléplan – 2010 påbörjas ett bygge 
på Veronikagränd. Däremellan 
har byggandet nästan stått stilla. 
Inte en enda ny lägenhet byggdes 
i Tyresö 2009. Strandängarna har 
försenats kraftigt (efter att kom-
munen inte lyssnat tillräckligt 
på de närboende) genom flera 
överklaganden. Under de senaste 
fyra åren har Tyresö tillsammans 
med Danderyd byggt minst antal 
lägenheter i hela Stockholmsre-
gionen. Tyresö Nyheter har under 
de senaste åren flera gånger berät-
tat om ungdomars svårigheter att 
komma in på bostadsmarknaden.

Framgång på musikscenen
Under de senaste åren har Tyresö 
nått stora framgångar på musik-
scenen. Erik Linder och Crucified 
Barbara får sina publika genom-
brott i samband med melodifes-
tivalen. Erik Linder är fostrad i 
Tyresös musikklasser och Cruci-
fied Barbara har repat och varit 
aktiva i Ung Musik i Tyresö. Båda 
institutionerna hotas dock under 
mandatperioden. Ung musik 
drabbas av neddragna anslag till 
studieförbunden och musikklas-
serna är utsatta för ett konstant 
nedläggningshot. Den moderata 
nämndsledningen kräver lönsam-
het för att musikklasserna ska få 
fortsätta.

Vaccinationskaos
När Tyresö ska vaccineras mot 
svininfluensan utbryter kaos. 
Kommunledningen har organi-
serat vaccinationen på det sätt 
som blir billigast för kommunen 
– men knappast bäst för kommun-
invånarna. Resultatet blir köer på 
uppemot fyra timmar och familjer 
som avstår för de långa köerna. 
Efteråt stormar kommuninvå-
narna mot organisationen. Inte 
blir det bättre av att kommunsty-
relsens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl tycker att de köande verkar 
ha det trevligt när de köar.

omvandling av östra Tyresö
Omvandlingen av Östra Tyresö har 
fortsatt. Nya vägar, större skola 
samt vatten och avlopp byggs i 
högt tempo. Brevik ska omvand-
las från fritidshusområde till per-
manentboende. Det sker dock inte 
utan kritik. När kommunen vill 
lägga upp asfalt vid Tegelbruksvä-
gen utbryter en stor proteströrelse 
bland de närboende som vill rädda 
Kalvfjärdens vattenkvalitet.

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

Valspecial:

Tyresö Nyheters tillbakablick
När Tyresö går till val handlar det om de kommande fyra 
åren. Men det är också en utvärdering av vad som hänt de 
senaste fyra åren. Tyresö Nyheter ger dig därför en tillbaka-
blick på vad som hänt i Tyresö de senaste fyra åren.

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

Moa Lindkvist, ordförande i elevrådet på Strandskolan, ger sin bild av hur 
det är i skolan för Martin Nilsson och övriga på skolforum. 
 Foto: Gunnar Frisell

Crucified Barbara. 
 Foto: linda ÅKerBerG

Vaccinationskaos – köerna var långa i Tyresö. Foto: Jan nilsson

Hur kallt är 
det i Tyresö?
Berätta på 
www.kallasverige.se

Affischer om 
fastighetsskatt 
SkATT Nu ger sig också intresse-
organisationer in i affischerings-
kampanjen i Tyresö. Senast ut är 
Skattebetalarnas förening som 
försöker skrämma med höjd fast-
ighetsskatt.

Men som Tyresö Nyheter tidiga-
re har visat är det dock väldigt få 
– 4 procent av villaägarna i Tyresö 
– som omfattas av de förslag till 
fastighetsskatt som presenterats. 
Bara de med taxeringsvärden över 
4,5 miljoner berörs och med den 
begränsningsregel som nu före-
slås kan tvärtom många komma 
att få sänkt skatt.

ooo

Tyresö natur
skyddsförening 
granskar partierna
MiLjö Inför valet har Natur-
skyddsföreningen granskat de 
olika partiernas miljöpolitik. 

Föreningen är inte imponerad 
av allianspartiernas insatser på 
miljöområdet under de tre senaste 
åren. Den uppryckning som skett 
det senaste året bidrar, enligt för-
eningen, till att mildra kritiken.

När programmen för de kom-
mande åren har granskats toppas 
listan av Miljöpartiet, Vänster-
partiet och Socialdemokraterna, 
dessa partier bedöms ha mest 
ambitiösa miljöprogram, medan 
de partier som rankas lägst är 
Centern, Moderaterna och Krist-
demokraterna. Hela granskning-
en finns på föreningens hemsida 
– www.naturskyddsforeningen.
se/tyreso.

Föreningen har bland annat 
granskat klimatmål, naturskydds-
ambitioner, värnandet av strand-
skyddet, krav vid upphandlingar 
och på vegetarisk mat.

ooo

Nyboda skola 
kommer att heta 
Nyboda skola!
NAMN Hans Lindberg (M) ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden föreslog att Nyboda 
skola skulle byta namn. Efter en 
allmän omröstning på webben, 
Tyresös hemsida, vann det väl 
inarbetade namnet som har god 
historisk förankring.

ooo
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– Vi tänker inte acceptera att Tyresö alltid hamnar i botten på skolrank-
ningar. Fler behöriga lärare, mindre klasser och barngrupper samt bättre 
uppföljning vill vi ha i kommunen. 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

Martin vill föra en politik som ser varje barn:

”Tyresö kan så mycket 
mer när det gäller barn 
och ungdomar”
kANdidAT han vill ta över sty
ret. Efter 12 år av moderat styre 
tycker han sig se trötthet och 
nöjdhet i kommunen. Själv finner 
han kraft i familjen och möten 
med människor.

Martin Nilsson är Socialdemokra-
ternas toppnamn i valet. Vinner 
partiet valet så är det han som blir 
kommunstyrelsens ordförande. 
Tyresö Nyheter mötte honom för 
ett samtal om Tyresös vägval.

Vill göra skolan bättre
Hur kommer de boende i Tyresö 
märka skillnad om Socialdemo-
kraterna vinner valet?

– Först och främst genom den 
stora investering i skola och för-
skola som vi vill göra. Vi tänker 
inte acceptera att Tyresö alltid 
hamnar i botten på skolrankning-
ar. Fler behöriga lärare, mindre 
klasser och barngrupper samt 
bättre uppföljning kommer vara 
tydliga skillnader.

– Därtill tror jag det kommer att 
märkas i att vi kommer att vara tuf-
fare när det gäller besparingar på 
det i kommunen som inte är skola, 
omsorg samt kultur och fritid. Det 
är därför vi är det enda partiet 
som på förhand presenterat hur vi 
vill finansiera våra förslag.

Skolfrågor ger röster
Som opinionsläget ser ut nu – hur 
ska du kunna skapa en majoritet 
för en sådan politik?

– Vi har pratat med rekord-
många i denna valrörelse. Vi vet 
att det finns många som kanske 
inte annars röstar på oss men som 
kommer rösta på oss i kommun-
valet för att de ser problemen i 

Tyresös skolor och förskolor och 
vill göra något åt det.

– För det andra – det är ett 
problem för Tyresö med så låsta 
politiska block. Vi är en för liten 
kommun för att inte samarbeta. 
Det hårda och slutna borgerliga 
blocket har varit dåligt för Tyre-
sö. Därför hoppas jag kunna driva 
igenom ett styre med bredare 
majoriteter. Jag ser framför mig 
ett samarbete med alla demokra-
tiska partier. Men ska man lyckas 
förändra kulturen måste man nog 
rösta på oss eller Miljöpartiet som 
jag tror är de enda partierna som 
kan bryta upp blocken.

Tidigare riksdagsledamot
Du har tidigare varit riksdagsle-
damot. Vad har du med dig från 
de åren?

– Framförallt ett brett kon-
taktnät. Jag tror inte att det är en 
slump att vi Socialdemokrater nu 
fått med oss Socialdemokraterna i 
hela länet på att öppna en närakut 
i Tyresö. Eller att polisstationen 
ska vara öppen när medborgarna 
behöver den.

– Tyresö har varit sorgligt efter-
satt när det gäller offentlig servi-
ce. Vi ska ändra det och då måste 
man ha bra nätverk.

Barnen ärligaste kritikerna
Hur hinner man som småbarnsfö-
rälder med att vara ledande poli-
tiker?

– Visst bygger det mycket på att 
man har stöd hemma och där har 
jag fördelen att ha familj och släkt 
nära. Men sedan tror jag att jag 
tar min andel av hämtningar och 
lämningar. Och jag har tillbringat 
ganska många timmar i kommu-
nens idrottshallar på träningar 
och tävlingar. 

– Det tar tid och ibland energi 
– men för det mesta ger det så 
mycket mer. Dessutom är mina 
barn mina ärligaste kritiker. Jag 
är övertygad om att det måste gå 
att förena och det är därför jag är 
glad för att vår fullmäktigelista är 
full av nya kandidater som är mitt 
i livet med barn och familj. Vi är 
verkligen ett parti av föräldrar.

ooo

kort om Martin Nilsson
ålder: 40 år.
Bor: Trollbäcken/ Sofieberg.
Familj: gift med kristina, barnen jonathan 8 och Tobias 6.
Sysselsättning: oppositionsråd i Tyresö (hoppas byta titel efter valet).
Fritid: Resor, barnens idrott, umgås med goda vänner, böcker (i sjok).
Bästa nya film: inception – spännande och mycket krävande.
Favoritmusik just nu: Alicia keys.
Senast lästa bok: 100åringen som gick ut…
Ser helst på TV: office, Solsidan, hipphipp, dokumentärer.
dold talang: gör de bästa kanelbullarna.

Cateringmenyn, kom in och
hämta ditt exemplar i butiken

eller hämta den på vår 
hemsida, se nedan.
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Näsby Udde blir tillgänglig
NATUR Vackert beläget i Sofie
berg ligger Näsby Udde. drygt en 
halv hektar kommunal mark som 
nu allmänheten får tillgång till.

Efter påtryckningar från många 
närboende håller nu kommunen 
på att göra udden tillgänglig.

Många barnfamiljer har saknat 
möjligheten att komma ner till 
vattnet, ta med en kaffekorg och 
kanske ta ett dopp. Gudöterrassen 
och villaområdet i Sofieberg ligger 
nära vatten, men de boende har 
haft svårt att komma ut på udden 
eftersom man upplevt ingången 
till området som privat mark. 

Näsby Udde var tidigare planlagt 
som ”kvartersmark för bostadsän-
damål” men är nu ändrat till ”all-
män platsmark för parkändamål” 
för att möjliggöra för närboende 
att vistas där. Ändringen överkla-
gades till regeringen som dock 
gick på kommunens linje.

Arbetet på udden är nu i full 
gång och en gångvägsslinga håller 
på att anläggas. Till nästa sommar 

kan fler glädjas åt att Näsby Udde 
finns tillgänglig.

ooo

Nyheter

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

HR KCYRT
•T REKCYR " TLLA " REPPAP ÅP •

lanigirO • orpeR •  kcyrtlatigiD •  kcyrtesffO •  irednibkoB 

HR KCYRT

 06 00 247 leT  es.kcyrthr@nrotkaf  es.kcyrthr.www 
 ÖSERYT 20 531 ,5102 xoB •  KCÄNPRAKS ,5 natagstläfgylF 

• •

Förskolechef Yvonne Nygren till-
sammans med Charlotte Wikholm, 
en av tidigaste föräldrarna i kollek-
tivet. Foto: Gunnar Frisell

– Jag vet att Näsbyvägens barnfamiljer har saknat den här möjligheten, 
säger Gunnar Frisell som varit en av de drivande för tillgänglighet. Låt 
oss bara hoppas att de närmast boende inte blir störda utan kommer att 
tycka att förändringen av udden blir bra. Foto: tyresö nyheter

Tyresös äldsta och största:

Föräldrakooperativ 
20-årsjubilerar

Föräldraprotester mot 
stora barngrupper
FöRSkoLA Är ditt barns säkerhet och trygghet på dagis viktigt för 
dig? Vill du att dagis ska vara en förvarings plats åt ditt barn eller vill 
du att det ska vara en pedagogisk miljö, där barnen lär sig en hel del?

Det är frågor som en grupp för-
äldrar från Tyresö ställer sig med 
anledning av allt större barngrup-
per. Svaren från kommunens 
politiker och skolledning uppfat-
tar gruppen som negativa då det 
de gör mest nu är att skära ner på 
dagis resurser.

Som ett exempel visar en av 
föräldrarna på hur 15 små barn i 
en grupp kan ha bara 2 pedago-
ger. 

Och att grupperna verkligen 

blir allt större visas av skolverkets 
statistik. 2006 var det i genomsnitt 
15,7 barn i en grupp i förskolan i 
Tyresö. Nu är det 17,2 barn.

Nu har föräldrarna börjat pro-
testera. Först ut är en grupp på 
Facebook som heter Sluta skär 
ner på dagis resurser. Där hoppas 
de få andra föräldrar att berätta 
om hur deras barns förskoleverk-
samhet ser ut och mobilisera fler 
för mindre barngrupper.

ooo

jUBiLEUM Föräldrakooperativet 
Trollebo har fyllt 20 år och det 
stora födelsedagskalaset gick 
av stapeln förra lördagen. Efter 
många långa år i branschen kan 
Trollebo idag skryta med att över 
100 barn har gått där.

Många av dem kom på den stora 
festen och hjälpte till med uppträ-
danden och allehanda aktiviteter 
för de lite mindre barnen.

Rosine Nilsson är en av pionjä-
rerna på Trollebo. 1989, då det var 
socialdemokratiskt styre i Tyresö, 
förhandlade Rosine och föräld-
rar med kommunens tjänstemän 
och politiker om att få starta ett 
föräldrakollektiv i Trollbäcken. 
Det var hårda förhandlingar som 
resulterade i att Trollebo kunde 
starta i Scoutstugan i Fornudden. 
På Ängsvägen byggdes senare 
lämpliga lokaler och nu huserar 
de dessutom några konstiga, och 
en del vanliga, djur i det alldeles 
nya naturrummet. Kim Olofsson 
började på Trollebo när Pyssling-
dagiset Kuben plötsligt lade ner 
och där har han fått göra spän-

nande pedagogik av sin hobby. 
Det nya rummet blev en av de 
stora attraktionerna på festen 
men stängdes inför den vuxnare 
jubileumsmiddagen på kvällen.

Tyresö nyheter säger grattis till 
en spänstig 20-åring. Läs mer om 
Trollebo på www.trollebo.org.

ooo

På 20-årsfesten deltog många barn och vuxna. Även många som slutat 
sedan länge. Foto: Gunnar Frisell

Simon The Wonderman (Simon Holte) trollade till glädje för alla besökare 
– stora som små. Foto: Gunnar Frisell

Susann Börnesson har haft sin dot-
ter Fiddelie på Trollebo i ett halvår. 
Idag har Fiddelie blivit katt. 
 Foto: Gunnar Frisell
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nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Granskningen som upprörde Kristdemokraterna.

Nyheter

Stora underskott i 
äldreomsorgen

Mindre klasser och  
fler behöriga lärare  
– ger fler stjärnor

Kom och möt Thomas Bodström 
fredagen den 17 september  
mellan klockan 18 och 19  
på torget vid Granängsringen.

Granskning  
under lupp

Så aktiva har partierna varit
Parti inlägg Motioner Frågor/inter

pellationer
Ledamöter i 
fullmäktige

S 377 38 33 16
M 361 0 0 22
MP 256 47 18 3
V 197 10 4 2
FP 142 0 0 4
kd 24 0 0 2
C 22 0 0 2

ANALyS När Tyresö Nyheter 
i förra numret granskade de 
politiska partiernas agerande i 
fullmäktige var kristdemokra
terna och Centern de två partier 
som hade gjort absolut minst. 
Nu försvarar partiet sig med dyra 
helsidesannonser.

Tydligen upprörde kartläggning-
en Kristdemokraterna så mycket 
att de valde att betala 27 000 kro-
nor för en helsidesannons i Mitt i 
Tyresö. I annonsen där de försva-
rar sig hävdar gruppledaren Leif 
Kennerberg att han gör desto mer 
i de slutna rummen när alliansen 
förbereder fullmäktiges beslut. 
Därigenom blir han, enligt annon-
sen, mer inflytelserik än de poli-
tiker som ”ränner” i fullmäktiges 
talarstol stup i kvarten.

inte unik granskning
Den granskning som artikeln 
innebar är dock knappast unik. 
Idag är det snarare mer regel än 
undantag att lokaltidningar, på 
olika sätt, granskar de lokala poli-
tikernas agerande under den man-
datperiod som föregått ett val. De  

 
 
 
flesta är nog överens om att våra 
politiker får tåla att lokalmedia 
och medborgare vill veta vad man 
gjort för tyresöborna.

Skriver att men inte vad
Och har man inte visat det i full-
mäktige men tycker sig har råd 
med helsidesannonser kan man ju 
där berätta vad man gjort eller vill 
göra för Tyresö. En sådan redo-
visning kanske kommer i nästa 
annons från Kristdemokraterna?

Rätt ska vara rätt
Samtidigt vill vi göra två förtyd-
liganden med anledning av arti-
keln. Lilian Nylinder är inte Vän-
sterpartist som vi felaktig angav. 
Hon representerar Miljöpartiet. 
Och när vi nämnde att en folkpar-
tist inte varit aktiv så handlar det 
om fullmäktiges ordförande, Jan 
Larsson, som inte förväntas vara 
aktiv i debatter eftersom han ska 
vara oväldig.

ooo

EkoNoMi Tyresö kommun visar 
stora underskott i äldreomsor
gen och försörjningsstödet (soci
albidrag). Redan förra året ökade 
försörjningsstödet kraftigt. kom
munen ökade då budgeten.

Nu räcker inte ens de höjda 
anslagen utan överskridandet vän-
tas bli ytterligare 2,5 miljoner kro-
nor. Orsaken antas vara fortsatt 
hög arbetslöshet och att utförsäk-
rade tvingas söka socialbidrag.

Efterfrågan ökar
Ännu större underskott visar dock 
äldreomsorgen. Efterfrågan ökar 
när befolkningen ökar och bud-
geten överskrids med 10 miljoner 
kronor. Därför har socialförvalt-
ningen satt igång ett arbete med 
att spara in pengar på äldreomsor-
gen. De stora problemen uppstår 
under 2011 då kommunen vid en 
fortsatt alliansregering får kraf-
tigt sänkta statsbidrag samtidigt 
som de ökande kostnaderna för 
äldreomsorgen ligger kvar. Det 
är därför besparingar måste börja 
genomföras senare i höst.

Dessa kommer dock inte beslu-
tas om den närmaste månaden. 
Sådana besparingar bedöms san-
nolikt som alltför känsliga innan 
valet.

oppositionen kritisk
Socialdemokraterna i kommu-
nen är kritiska både mot mörk-
läggningen och besparingen som 
sådan.

– Det Tyresös äldre nu betalar 
i förskott är kostnaden för Mode-
raternas stora skattesänknings-
löften. Om vi ska klara en bättre 
kvalitet i Tyresös äldreomsorg 
behöver vi en rödgrön regering, 
säger Martin Nilsson, socialde-
mokratiskt kommunalråd.

– Det är inte mindre pengar 
som behövs i äldreomsorgen. Det 
behövs mer pengar och mer per-
sonal. Då kan man inte lova bort 
stora skattesänkningar utan att 
det märks.

ooo

– Det Tyresös äldre nu betalar i förskott är kostnaden för Moderaternas 
stora skattesänkningslöften, säger Martin Nilsson (S). Foto: Gunnar Frisell
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Nyheter

Anita och Nilsgöran Weet
terberg
– Nu har vi ju Nacka och Han-
den, och Tyresöhälsan är ju väl-
digt bra. Fast mer tillgänglighet 
är ju bra, gärna dygnet runt!

åsa Carlsson
– Trygghet, snabb service. Bättre 
som småbarnsförälder med 
närakut.

Riitta Lundeqvist
– Det är inte så ofta jag behövt 
gå till akuten men det är bra att 
det finns nära.

Lars Eriksson
– Det är bra. Förslaget med jour-
läkare hem är vettigt!

ingela Larsson med Philio och 
Annika isikli med Ali
– Det skulle vara ok. Jättebra att 
vi slipper åka till Haninge. Speci-
ellt på söndagar då det inte går 
någon buss, det är viktigt för oss 
som inte har bil. När man måste 
till läkare är det ju akut även vid 
små ärenden.

?Vad skulle en 
närakut betyda  

för dig?

Peter Dicke (till vänster) tillsammans med nattvandrarvänner. Foto: nattvandrarna

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Valspurt i Tyresö

Nattvandrarna har varit 
verksamma  i Tyresö i över 10 år

Socialdemokraterna i Tyresö har gjort sitt bästa för att 
ingen ska ha undgått att det är val på söndag.

TRygghET i närmare bestämt 
13 år har nattvandrarna skapat 
trygghet i Tyresö.

– Vi vill försöka skapa trygghet 
och hjälpa människor i olika situa-
tioner genom att vara ute i Tyresö 
under fredags- och lördagskvällar 
samt vid större helger, säger Peter 
Dicke som varit engagerad under 
många år.

– Som nattvandrare gör man 
en insats. För det är ju så att ju 
fler vuxna som är ute på gator 
och torg, desto lugnare samhälle 
får vi. Vi rör oss ute bland ungdo-
marna. Vi tar oss tid att lyssna och 
finnas till hands. 

Prova påkvällar
Du som är över 20 år och vill göra 
något positivt för omgivningen 
välkomnas till Nattvandrarnas 
prova på-kvällar under hösten.

– Vi samlas i vår lokal i källaren 
på gaveln till Pluggvägen 21, för 
en fika och en kort genomgång, 
säger Peter Dicke.

– Vi utrustar oss med de ”Röda-
nattvandrar-jackorna”, plåster-
väska, mobiltelefon med mera. 
Vi går aldrig ensamma. Och vi 
har minst en erfaren nattvandrare 
med oss när vi vandrar. 

ooo

Prova påkvällar under hösten
Lördag 25 september och fredag 1 oktober, klockan 21.00.
Telefon: 742 27 20, vardagar 18.00–20.00, helger från 
21.00 och framåt.
Epost: bokaren1@yahoo.se
hemsida: www.nattvandrarnaityreso.com

Publik i Tyresö centrum under Socialdemokraternas valspurt.

Foto: Gunnar Frisell

Martin Nilsson diskuterar politik med väljare.

Erik Linder uppträder. Martin Nilsson och Ingvar Carlsson i bakgrunden.

Josefin Brink håller tal. Ilija Batljan i samtal.

Foto: Gunnar Frisell
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FoTBoLL Tyresö FF har efter 
sommaren ställt till med ett 
riktigt målkalas på Tyresöval
len. På två hemmamatcher har 
laget gjort 11 mål och i de fyra 
senaste matcherna sammanlagt 
15 mål, nästan lika många som 
under hela vårsäsongens 14 
matcher!

Tyresö hade under våren svårt att 
få till mål på hemmaplan. Det blev 
tre mållösa matcher på Tyresöval-
len innan första målet kom och 
under hela våren blev det sam-
manlagt åtta mål hemma. Och nu 
har man fullkomligt exploderat 
med 6–1 mot Sunnanå och 5–2 
mot AIK.

På övre halvan av tabellen
Hans Löfgren, fotbollsansvarig 
för damlaget, nämnde som mål-
sättning till Tyresö Nyheter inför 
seriestarten att TFF skulle vara 
bland de sex bästa när serien 
var färdigspelad. Och den för en 
nykomling tuffa målsättningen 
ser ut att hålla.

– Vi ligger just nu femma i tabel-
len, två poäng efter fyran Jitex 

och tre poäng efter Linköpings 
FC på tredje platsen, så det är full 
medaljjakt som gäller, säger Hans 
Löfgren.

Nu återstår fyra matcher i 
serien för Tyresö FF, varav tre är 
bortamatcher. På valdagen den 19 

september spelar Tyresö på Kanal-
plan mot Hammarby och söndagen 
därpå möter man Umeå IK, också 
den matchen på bortaplan.

Avslutar hemma mot Malmö
Säsongens sista hemmamatch 
spelar Tyresö FF den 9 oktober 
mot tabellsuveränen Malmö, som 
vid det laget med stor säkerhet 
redan kunnat säkra sitt guld. Det 
blir spännande att se om Tyresö 
då kan vända vårens bortaförlust 
mot Malmö och kanske också 
visa att den ännu skarpare mål-
sättningen för kommande år – 
att stanna i toppen och att vinna 
damallsvenskan 2012 – inte är 
helt tagen ur luften. 

Säsongen avslutas sedan med 
bortamatch mot Jitex, en match 
som kan vara avgörande i den 
tuffa striden om medaljer!

ooo
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Sport/fritid

Målkalas för Tyresö FF

AIK jagar förgäves mot Tyresö FF. 
 Foto: Jenny puronne Jansson/slottstudion.se

Kaleb Kahlström avled den 28 
maj 2010 i en ålder av 87 år.

Han föddes i Örebro 1923, där han 
utbildade sig till kemiingenjör och 
flyttade till Stockholm i slutet på 
40-talet. 

Under en av många cykelturer ute 
i Tyresö hittade pappa och mamma 
Ullbergstorp i Raksta. De blev 

mycket förtjusta i 
torpet, som de köpte 
1956. Där tillbring-
ade vi så mycket tid 
som möjligt. Enkelt, 
med fotogenlampor, 
pump på tomten och 

utedass, men väldigt trivsamt. På 
den tiden fanns varken riktiga vägar 
eller sommarstugor därute.

1961 köptes Raksta 1:4 (Grändals-
torpet och grönområdena i Raksta).

Pappa påbörjade byggnationen av 
villan på Körsbärsvägen i Fårdala 1964. 
Den stod klar för inflyttning i mars 
1966. Där bodde han till hösten 2009, 
då han blev för sjuk för att bo kvar.

Båda hemmen har präglats av öp-
penhet och generositet. Otaliga mid-
dagar, grillningar och fester, ofta 
med dans, har hållits där. Periodvis 
fungerade villan på Körsbärsvägen 
mer eller mindre som en ungdoms-
gård, vilket många har visat sin upp-
skattning för långt senare. 

Pappa hade många intressen och 
var en kunnig person. De största 
intressena var naturen och viltvård 
– jakt, som han, tillsammans med 

sitt jaktlag, bedrev under många år i 
Raksta. Alltid präglat av ett stort an-
svar och respekt för djuren. Han höll 
även kurser i viltvård.

Under alla år har jag, i olika sam-
manhang, träffat på damer som be-
römt pappa för hans dans. Han var 
en mycket duktig dansör och det var 
ett intresse som han tog upp på gamla 
dagar. Fotografering var också ett in-
tresse som han behärskade väl.

Något som karaktäriserade pappa 
var hans engagemang i olika frågor. 
Bland annat var han ordförande i Ty-
resö Bygdegårdsförening under en 
period, aktiv i Tyresö båtklubb och 
Folkpartiet. Medlem i fiskevårdsför-
eningen och hedersmedlem i Troll-
bäckens båtklubb.

Han var en mycket positiv och ac-
cepterande person som man sällan 
hörde beklaga sig. Att se framåt och 
inte gräma sig över saker var typiskt 
för honom. Arbetsam och envis och 
mycket omtyckt. Trots att han var 
ganska sjuk de senaste två och ett 
halvt åren förlorade han aldrig sin 
starka livsgnista. Så sent som några 
dagar innan han gick bort var han på 
utflykt. Det säger mycket om hans 
inställning till livet, eftersom han då 
var svårt sjuk. Han levde verkligen 
in i det sista.

Pappa somnade stilla in i kret-
sen av sina närmaste på Kastanjen, 
Björkbackens äldrecentrum.

Mitt sätt att hedra dig pappa
Birgitta Kahlström

Kaleb Kahlström till minne

Starkt stöd från 1 100 supportrar på läktarna. 
 Foto: Jenny puronne Jansson/slottstudion.se

Tyresö Nyheter ger alla tyresö
bor möjligheten att visa på 
brister och förtjänster som 
man upplever i kommunen. 
genom att skicka ett sms kan 
just din synpunkt komma med 
i något kommande nummer.

Tyck till  
om Tyresö!
Tyresö Nyheters 
sms-tjänst har 
nummer  
070367 63 65

Hur mycket sämre förutsättningar 
ger jag mina barn om de får gå ut 
grundskolan i Tyresö?

Att ha barn inom grundskolan 
har blivit en katastrof.

Sluta spara pengar på skolbarnen, det 
finns inga vikarier i skolan. Barnen gör 
ibland ingenting på grund av vikariebrist.

Anordna fler strandpromenader i bra skick.

Hoppa
hage

Vi värnar barnens rätt att  
vara barn. Stöd vårt arbete!

Medlemskap 100 kr,  
eller gåva PG 90 15 04-1.  

BRIS.se

Hoppa
hage

Vi värnar barnens rätt att  
vara barn. Stöd vårt arbete!

Medlemskap 100 kr,  
eller gåva PG 90 15 04-1.  

BRIS.se

Hoppa
hage

Vi värnar barnens rätt att  
vara barn. Stöd vårt arbete!

Medlemskap 100 kr,  
eller gåva PG 90 15 04-1.  

BRIS.se

annons
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Tyresö Nyheter når Barbro Lavett mitt 
under TV-inspelningen av Don Juan på 
Drottningholm.

– Jag gör min sista arbetsdag på Operan, 
sedan blir det pensionärsliv, berättar hon.

Många tyresöbor känner igen Barbro 
som en fantastisk smink-, peruk- och kos-
tymsättare i Tyresöspelet och dessutom 
ansvarig för rekvisita. Där har hon under 
samtliga uppsättningar genom åren bidrag-
it med sina gedigna yrkeskunskaper. Men 
pensionären Barbro Lavett sitter knappast 
still. Nu ger hon sig in i ett nytt äventyr.

– Jag har seglat en hel del, bland annat 
i Karibien och över Atlanten. När jag fick 
möjligheten att segla jorden runt var det en 
dröm som gick i uppfyllelse.

När detta skrivs har seglatsen redan 
påbörjats. Den 23 augusti lämnade Olydia 
II hamnen i Stenungsund.

– Det kommer att vara en ambulerande 
besättning, minst tre och maximalt sex per-
soner, berättar Barbro. Eftersom jag redan 
seglat vissa sträckor kommer jag till exem-
pel att gå av vid Skottland och sedan gå på 
igen vid Kanarieöarna så att jag får segla 
över Atlanten. Det har jag aldrig gjort.

Det är lite speciellt i och med att ni är en 
helt kvinnlig besättning?

– Ja, förutom kaptenen, han är man. Han 

har valt att bara ta med kvinnor för att han 
uppskattar att de oftast lägger mer vikt vid 
upplevelserna än män. Män är mer foku-
serade på att bara segla och komma runt. 
Besättningen är en spännande blandning 
av kvinnor från bland annat Sverige, USA, 
Australien och Spanien.

På www.olydia2.com kan den som vill 
följa Barbros segling jorden.

ooo

hoCkEy Alla som gillar hockey i 
Tyresö kan se fram emot en rolig 
och spännande hockeysäsong. 
höjdpunkterna kommer säkert 
att vara de två derbymatcherna 
mellan Tyresö hockey och han
vikens Sk hockey. Båda lagen 
finns i nya division 3, Tyresö upp 
via kvalspel och hanviken via 
nedflyttning.

Fram till 2007 hade de två klubbar-
na gemensamma senior- och juni-
orlag i hockeyn, medan de yngre 
lagen spelade i var sin klubb. Hös-
ten 2007 upphörde samarbetet 
och A-laget och juniorerna gick 
helt över till Hanviken. Skälet till 
det var ekonomiska problem för 
Tyresö Hockey. Klubben hade 
helt enkelt inte råd att betala sin 
del av vad det kostade att driva 
seniorhockey på division 2-nivå.

Nystart från scratch
Tyresö Hockey tog ett radikalt 
beslut och startade om från 
scratch med knattehockeyn och 
hockeyskolan. Samtidigt plock-
ade man ihop resterna av sina 
juniorer och startade också där 
på nytt. 

– Och det har gått riktigt bra 
hela vägen, säger Per Kristian-
sen, sedan i våras ny ordförande 
i Tyresö Hockey. Vi har idag ett 
komplett seniorlag som nu har 
avancerat till nya div. 3 och ett 
B-lag. Vi har ett A-juniorlag som 
inte kommer att spela på elitnivå, 
men går in för att ha kul och spela 
hockey. Och vi tar också emot 

B-juniorer som kan spela tillsam-
mans med A-juniorerna.

– Av yngre årgångar har vi nu 
ungdomslag från Team 99 och ner 
till våra yngsta i Team 02.

hockeyskola för alla
– Och inte minst viktigt så har vi 
vår Hockeyskola som vi kör igång 
den 3 oktober, fortsätter Per Kris-
tiansen. Där får alla nybörjare 
chansen att prova på hockeyn. 
Från i höst är den stora nyheten 
här att genom ett bra sponsor-

avtal med ADD Finans kommer 
det att finnas ett antal låneutrust-
ningar till killar och tjejer som vill 
testa hockeyn. 

– Vi är faktiskt en av Stock-
holmsregionens största hockey-
skolor, konstaterar Per Kristian-
sen. Hockeyskolan brukar starta 
med 110–120 småknattar och när 
säsongen är slut brukar 80-90 vara 
kvar.

– Och konceptet vi använder, 
Tre Kronors hockeyskola, är en 
succé. Vi försöker också bredda 
oss till nya grupper, som inte är 
uppvuxna med hockeykulturen.

hockeyfritids
– Vi fortsätter också med vår hock-
eyfritids i Tyresö ishall, poängte-
rar Per Kristiansen. Dit kan killar 
och tjejer komma ner måndag–
torsdag mellan 14.00 och 16.30 
och ha kul på isen tillsammans 
med en handledare och också 

få ett mellanmål i klubbrummet. 
Kostnad 45 kronor, klippkort 400 
kronor för tio gånger.

hur ser framtiden ut?
– Vi ska ha en självförsörjande 
seniorverksamhet, alltså en verk-
samhet som klarar sin egen bud-
get utan att behöva få stöd från 
ungdomsverksamheten, säger 
Per Kristiansen. Och ungdoms-
hockeyn ska inte kosta mer än 
nödvändigt. Vi vill att alla ska ha 
råd att spela hockey!

– Närmast nu ligger en upp-
repning av förra årets succé med 
en öppen utställning om Tyresö 
Hockey vid torget i Tyresö Cen-
trum, avslutar Per Kristiansen. 
Lördagen den 16 oktober får alla 
barn chansen att prova på plast-
is, testa puck och klubba i speed-
shooting och en hel del annat. Det 
är bara att komma ner och kolla!

ooo

Adress: Byggnation:
Brakmarsvägen 19 Tillbyggnad av fritidshus
Väpnarstigen 27 Tillbyggnad av fritidshus
Simvägen 2A Nybyggnad av simhall
Björndalsvägen 49 Nybyggnad av fritidshus
Strandvägen 103B Nybyggnad av enbostadshus 

samt garage
Muskotgränd 4 Nybyggnad av enbostadshus
Alby Sjöväg 11A Nybyggnad av enbostadshus
Bollvägen 4 Tillbyggnad av enbostadshus
Bryggvägen 1 Tillbyggnad av enbostadshus

klövervägen 4B Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum

Bruksbacken 5 Tillbyggnad av enbostadshus
Lyckogången 34 Tillbyggnad av radhus
Sandstigen 4B Tillbyggnad av enbostadshus
Stupvägen 2A Tillbyggnad av enbostadshus

Tidsbegränsat bygglov för paviljong till Fornuddens skola. gäller längst till 31/8 2011

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

Sport/fritid

Barbro Lavett. Foto: Gunnar Frisell

Hallå där Barbro Lavett:
Tyresöprofil som seglar jorden runt!

Tyresö Hockey satsar framåtMålkalas för Tyresö FF

Per Kristiansen, sedan i våras ny ordförande i Tyresö Hockey. Foto: Gunnar Frisell

Fakta om Tyresö hockey
Bildad: 1973
Antal medlemmar: cirka 300 inkl. hockeyskolan
ordförande: Per kristiansen
kansli: Tyresö ishall
Tel: 08742 22 12, mobil 076052 10 35
hemsida: www.tyresohockey.se

Som en raket

MoToRCykEL Nu har Rocket 
Robin börjat träna på vår 07:a 
inför finalen på Mantorp 1–2 okto-
ber. Rocket som kör 250 som ju är 
tvåtakt och nu ska lära sig 1 000 
fyrtakt. Det kommer att ta några 
träningstillfällen att lära sig det.

ooo

Motionsspår invigt
LöPNiNg Torsdagen 9 september 
invigdes ett nytt motionsspår runt 
Barnsjön. Spåret, som är elbelyst, 
består av två olika sträckningar, 
3,5 km och 2,3 km. 

Enligt Tyresö kommuns hem-
sida hade ett 50-tal nyfikna entu-
siaster sökt sig till starten av 
motionsspåret för att vara med 
på invigningen och delta på den 
första officiella löprundan kring 
Barnsjön.  

Först i mål på premiärdagen var 
17-åriga Aris Miglis från Tyresö 
Friidrottsklubb. På frågan om vad 
han tyckte om spåret blev svaret 
kort och koncist: ”Skönt!”

Skid- och orienteringsklub-
ben Söder SOL deltog också på 
invigningen genom eldsjälen Olle 
Johansson. 

– Mycket trevligt spår och per-
fekt placering för både krusboda- 
och trollbäckenbor eftersom spå-
ret erbjuder start ifrån alla väder-
streck, säger Olle Johansson. 

En annan som deltog i loppet 
var idrottsprofilen Bernt Wester-
lund, 62 år, som i 16 år varit ledare 
i Tyresö Friidrottsklubb.

–Perfekt bana och lagom svår, 
säger Bernt som tycker att detta 
är en perfekt bana att förlägga 
terräng-DM på 2011.

ooo
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SVERIGE KAN BÄTTRE
LÄS MER PÅ WWW.LO.SE/VAL2010 

Den här kvinnan ansvarar för 

att det ska skapas fl er jobb. 

Men arbetslösheten bland 

ungdomar har ökat, så att snart 

saknar var tredje ung arbete. 

Hennes lösning är inte fl er jobb, 

utan otryggare jobb för unga. 

Det är dunderdumt.
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FESTiVAL årets omgång av 
Tyres öfestivalen blev en stor 
succé, både till antalet besökare 
och yta.

I år hade festivalområdet ökats ut 
från ängen utanför Bollmorada-
lens kyrka upp till området kring 
Tyresö kulturcentrum, Kvarnhju-
let. Det fanns mycket att titta och 
prova på. Tyresös rika förenings-
liv fick chansen att visa upp sina 
olika föreningar och alla politiska 
partier fanns på plats.

På stora scenen lockade bland 
andra Erik Linder och Dogge Dog-
gelito med sin musik och invig-
ningen av den nya Skateparken 
drog till sig många skateåkare.

Mångfald och omtanke
För tredje året i rad arrangerades 
festivalen, som är en familjedag 
där det mesta är gratis. Årets tema 
var ”mångfald och omtanke”, som 
infriades med råge. Lions hade 
loppmarknad till förmån för sin 
välgörenhetsverksamhet och Röda 
Korset hade insamling till de över-
svämningsdrabbade i Pakistan.

Hos Friluftsfrämjandet kunde 
man tälja barkbåtar, gå en tips-
promenad och äta pinnbröd. Tyre-
sögymnastiken hade flera olika 
populära hoppattraktioner för 
barn. Kulturskolan visade upp sin 
verksamhet dels genom musikkå-
ren som paraderade längs Nyboda 
områdets gångbanor, dels genom 
att barnen fick prova på att spela 
cello.

Utanför Café Bonzas ungdoms-
café bjöds den äldre publiken på 
Tyresö Jazzband, medan Erik Lin-
der sjöng svenska poplåtar enkelt 
ackompanjerad av en gitarrist på 
stora rockscenen.

Skateparkens invigning välkomnades av åksugna ungdomar.PRO berättade om sin verksamhet.
GK Trollbäckens ungdomar visade 
prov på sin gymnastik.

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

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

KuLtur/NöJe

Tillverkning & reparationer
PERSIENNFABRIKEN

CEHÅ Industrier
Lovisedalsväg 40, 138 36 Älta

Etablerad 1955

08-773 20 70
Mobil  0708-773 207

PERSIENNER

pågång
dET hÄNdER i TyRESö

Mitt tyresö  
– KonstutställninG
elever från Forellskolan tolkar sitt 
tyresö i bild och form. utställningen 
pågår till och med 25 september 
och har samma öppettider som bib-
lioteket. 
öppettider huvudbiblioteket i tyresö 
centrum: 
Mån–tor  9–19 
Fredag  9–18 
lördag 11–15

toMMy lindBohM  
– FotoutställninG
tibet – människor och landskap på 
världens tak. utställningen pågår 
till och med 22 september och har 
samma öppettider som biblioteket. 
öppettider biblioteket i trollbäcken: 
Måndag och torsdag 10–19  
tisdag och onsdag 10–17  
Fredag 12–17  
lördag 11–15

Bio: inception
tisdag den 21 och onsdag 22 sep-
tember, 19.00–20.30 
drömmar blir verklighet i chris-
topher nolans stora drömfilm. Med 
leonardo de caprio, Michael caine 
och tom Berenger. Från 11 år. 148 
minuter. 70 kr. Biljettkassan öppnar 
30 minuter innan föreställningen. vi 
tar inte kortbetalning. 
plats: Bio Forellen 
arrangör: tyresö filmförening 

tuMMetott – drop in
torsdag den 23 september, 10–11 
rim & ramsor för barn upp till 1 år. 
plats: Biblioteket i tyresö strand 
arr: tyresö kommun

tyresö JazzcaFé
tyresö jazzbandet med gäster under-
håller med klassiska, svängiga låtar 
att dansa och stampa takten till. 
onsdag 6 oktober kl 14.00–16.00 
Föreningsegården Kvarnhjulet, 
nyforssalen, hus B, pluggvägen 53 
i tyresö 
entré 50 kr inkl kaffe och kaka 
cd utlottas på entrébiljetten 
arr: tyresö Jazzband och aBF tyresö

storyville creepers
ett verkligt veterangäng från skoljaz-
zens dagar. Förstklasig tradjazz. rolf 
ekelund, kornett, ulf dreber, sopran-
sax, henrik sampe, trombon, Kjell 
söderqvist, banjo, alf sjöblom, bas, 
allan sjöstedt, trummor. 
torsdag 7 oktober 
restaurang Fairway inn, Bäverbäcks-
vägen 14. 19.30 Bordsbeställning 
tel  742 80 00. 
entré 100 kr, 80 kr för medlem,  
30 kr för gäst under 30

Full rulle på Tyresöfestivalen

Dogge Doggelito uppträdde på stora scenen.

invigningen av Skateparken
Dagens första och kanske största 
höjdpunkt var invigningen av Ska-
teparken. Det blev genast fullt av 
åkare, som fick köa för att kunna 
få visa sina fina trix på både ska-
teboard och bmx-cyklar.

För att sprida sitt budskap slogs 
de olika partierna både om plats 
och olika sätt att få uppmärksam-
het inför valet. Medan Kristdemo-
kraterna hade en hoppborg för 

barn, sålde Miljöpartiet ekolog-
sikt fikabröd och Socialdemokra-
terna hade en spiktävling, där vin-
sten var – Bygg en egen fågelholk, 
ett inslag i hyresrättsdebatten. 
Enda smolken i bägaren var att 
Nationaldemokraterna försökte 
tränga sig in i Tyresö kommuns 
informationstält för att på ett mer 
legitimt sätt sprida sina flygblad. 
De motades aktivt bort.

ooo

Foto: Gunnar Frisell

Rundmars gård anordnade ponny-
ridning – populärt för de yngre.
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Unga måste ha samma rätt 

till ett bra jobb, en schyst lön 

och trygghet. Unga behöver 

riktiga jobb och stöd för 

att komma dit. Alla måste 

dessutom få en andra chans. 

Satsa på komvux. 
Det är dunderrätt.

RÖSTA PÅ 
SOCIALDEMOKRATERNA 

DEN 19 SEPTEMBER

E
T
C

SVERIGE KAN BÄTTRE
LÄS MER PÅ WWW.LO.SE/VAL2010 
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Bildgåtan
En vinnare får tre ”glädjelot
ter” som kan ge vinst upp till 
50 000 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 6” och 
skicka senast 8 oktober 2010.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

eller via epost: 
redaktion@tyresonyheter.nu

Bildgåta nr 5, 2010
Bilden föreställde taket i cen-
trum och det fick vi från Barbro 
Nordlöf, Sandvägen.

Foto: Gunnar Frisell

skrubba,sovjet blir ryssland etc

nina Brogärd, anders Gullberg, 
terje engh och peter dicke: histo-
rier, limerickar, elakt glammande

19/9–10/10
Kalevi & Marja-liisa leppänen: 
nytorp>Björkbacken, jobb, sång, 
båtliv, tampere, Mandela, lenin

håkan eklund:tyresö>älta, säljare, 
usa, innebandyklubbenttiBK, 
arenor, pengar, juniorer, turkiet

sven Blume och tomas sjögren om 
filmer ”ofog”, flyktingar, heroinister, 
bakgrund, utbildning, jobb

Gunnar säfsund: lappland, älta, 
Magic Bar, garderob och scen, 
låtar, gitarr, imitationer, historier

26/9–17/10
ritva ahola: Finskt/svenskt, mara-
ton, kroppsbygge, dn, friskvård, 8 
barn, tyresöföretag, aktiviteter

Marina larsson: ekbacken, nyboda, 
Gotland, olika jobb, städning, Mar-
git sandemo, Mike Jackson

ebbe Björkman om erik axel Karl-
feldt, dikter som ”hösthorn”, ”den 
gamle drängen”, ”kornknarr” m fl

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1273-74) med 
”rosor”, intervjuer, krönikor m m

Så här före valet hörs många halv-
timmar med fem olika partier (se 
nedan), som får erlägga en liten 
avgift till närradioföreningen. 
Bara kristdemokraterna och 
moderaterna har valt bort radion 
i årets valkampanj.

Programledaren Åke Sandin 
säger:

-- Visst finns det massor av val-
plakat överallt, som visar bilder 
på olika partiers kandidater. Men 
självklart är det mycket bättre att 
väljare får höra olika politikers 
röster och åsikter än att bara 
ytligt se deras förskönande nyl-
len. Synd att moderaterna den 
här gången uteblivit på radion. 
De har vid tidigare valkampanjer 
tack vare Berit Assarsson, Sven A 
Svennberg och andra berömvärt 
varit med. Nu förklarar det ”nya 
arbetarpartiet (!?)” att de inte har 
råd med småsummorna till när-
radioföreningen. Konstigt av ett 

LokALRAdioN Vi Tyresöbor har haft förmånen att i drygt 25 år haft en 
närradio på 91,4 Mhz och på www.tyresoradion.se. i över 15 år har 
denna radio hörts dygnet runt och därmed minskat den medieskugga 
som förorter typ Tyresö drabbas av.

och riksdagsledamoten Kerstin 
lundgren om centerns politik

Grön ungdoms ajda, Frida, viktor, 
Moa, anna och viktor om varför 
rösta på Miljöpartiet de Gröna

5/9–26/9
Åke sandin om 4 statsministrar: 
Karl staaff, ingvar carlsson, arvid 
lindman och rickard sandler

tyresös centerpartister Bengt Berg-
ström och henrik Gustavsson om 
partiet inför valet den 19 sept.

helena oddbjörn, Jens Wahlberg: 
släktforskning, reklam, luftballong, 
tv, radio, tc 40 år, mäkleri

tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1271-72): Krönikor, 
intervjuer ”veckans rosor”

12/9–2/10
Barbro & terje engh: stadsmis-
sionen, kajak-tur, pilgrimsvandring, 
Maldiverna, musikresa till usa

Jimmy & rita linnér: strul, pingst-
kyrkan, fritidsledare, tyresö Musik, 
cowerboyz, ledvärk, dans m m

Jan & natalia sundvall: luleå, 
Moskva, konst, ikoner, att jobba på 

Rätta lösningen på kryss nr 5, 2010.
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kryss nr 6  
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  
8 oktober 2010 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2010
1:a pris: 
Björn Malmberg, Gudöterrassen.
2–5: Gunnar Runsten, Kumla Allé.
Margareta Olsson, Lindalsvägen.
M-L Larsson, Lindalsvägen.
Gunnar Rydberg, Korallvägen.

Alla partier hörs på 91,4 MHz utom (M) och (KD)

KuLtur/NöJe

parti som i Tyresö har det största 
partibidraget från oss skattebe-
talare och knappast de fattigaste 
sympatisörerna. Hoppas att de 
inte är provocerade av folkrörel-
ser såsom närradioföreningen, 
där människor arbetar utan tanke 
på privat vinst eller lön.

I fliken ”Sagt om 91,4” på hem-
sidan www.tyresoradion.se kan 
man läsa många hundra lyssnar-
omdömen.

Programmen i korthet:
29/8–19/9
elisabeth hedlund (v) är emot ökan-
de klyftor, egoism, privatisering 
men för solidaritet och rättvisa

Kommunalrådet anna steele Karl-
ström (Fp) i samspråk med utbild-
ningsminister Jan Björklund (Fp)

Martin nilsson (s) samtalar med 
partikamraterna tomas Bodström, 
Kjell andersson, ilija Batljan m fl

Jordbruksminister eskil erlandsson 

Terje Engh, Peter Dicke. Nina Brogärd och Anders Gullberg med sina förfär-
liga historier på radion till den 3 oktober.

Bollmoratjejen Marina Larsson hörs 
på 91,4 MHz 26/9–17/10.

Håkan Eklund om bland annat Tyre-
sös innebandy hörs på radion 19/9–
10/10.

septeMBer 2010 15



Estetiska programmets 
musikinriktning räddas 
kvar vid Tyresö gymnasium

Bilverkstad och däck

Service av
alla bilar 
– även USA

Datoriserad 
4-hjuls-
inställning

Däckhotell  
– fråga oss 
om priser

Vi släckerera 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

Tips: BilCert – Testa bilen innan köp. Fr 1395 kr.

tyreSö ruNt

gyMNASiE i våras försvann 
plötsligt musikinriktningen från 
estetiska programmet när gym
nasie och arbetsmarknadsnämn
den planerade den kommande 
verksamheten vid Tyresö gym
nasium. Men nu räddas inrikt
ningen kvar.

Vid nästa sammanträde kommer 
Gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden att riva upp det tidigare 
beslutet om att avveckla musikin-
riktningen.

Förslaget om nedläggning 
som kom från nämndens ledning 
och förvaltningen var aldrig tyd-
ligt uttalat i beslutsunderlaget. 
När konsekvenserna blev kända 
väckte de protester såväl bland 
elever som lärare och den poli-
tiska oppositionen.

Protesterna blev inte mindre 
efter den misstro som finns mot 
hur det nuvarande styret i kommu-
nen hanterat framtiden för Nybo-
da skolas musikklasser. Dessa har 
när det gäller att starta upp en ny 
årskurs, som Tyresö Nyheter tidi-
gare rapporterat om, varit under 
konstant hot det senaste året.

Kristjan Vaigur som är vice ord-
förande för gymnasie- och arbets-
marknadsnämnden tycker det är 
bra att Moderaterna nu ändrat 
sig:

– När det blivit så mycket osä-
kerhet om framtiden för den kva-
lificerade musikundervisningen i 
Tyresös skolor är det nu viktigt 
att kommunen, oavsett majori-
tet efter valet, tydligt uttalar att 
denna undervisning är viktig, 
säger Kristjan Vaigur.

ooo

– Bra att Moderaterna har ändrat 
sig, säger Kristjan Vaigur. 
 Foto: Gunnar Frisell

Martin Nilsson, 
kommunalrådskandidat

Gör ditt val 
på söndag!

Vi är Tyresös 
skolparti
Vi är Tyresös 
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