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Nya broar byggs i Tyresö
n Redan nästa år kan bygget påbör-
jas av en ny gång- och cykelbro 
över Nyforsviken. Då kommer tyre-
söborna lätt kunna ta sig från Alby 
friluftsområde till Tyrestaskogen 
utan att behöva ta omvägen via 
Krusboda och Nyfors.

Bron är tänkt att utgöra en ny 

huvudentré till Tyresta. Det blir 
ett bra komplement till den enda 
nuvarande huvudentrén som lig-
ger i Tyresta by i Haninge. Just 
tillgängligheten till skogen och att 
locka fler besökare till national-
parken är syftet med en ny bro.

Att bron, som diskuterades 

redan för 20 år sedan, äntligen kan 
bli verkliget beror på en överens-
kommelse mellan Liberalerna och 
Socialdemokraterna i kommunfull-
mäktige. Kan hända får vi se fler 
exempel på politiska broar som 
byggs över de traditionella block-
gränserna i Tyresö framöver.  Sid 7

… hyllar en 
gammal  vän.
     Sid 2

Bollmoran …
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Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) ser fram emot den nya gång- och cykelbron som kommer att byggas längt bort i Nyforsviken innan Albysjön. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

För dyrt för de unga
n Bostadskön blir bara längre och länger i Tyresö. Trots flera 
nya bostadsprojekt räcker det inte till. Och det som byggs är 
nästan alltid omöjligt att efterfråga för de unga tyresöbor som 
söker sin första egna bostad. Det vi ser är ett 18-årigt misslyck-
ande av borgerlig bostadspolitik. Ledare, sid 2

Beklagliga tendenser
n Nu kan vi skönja vissa beklagliga tendenser även inom vår 
kommunpolitik. Den resoluta linjen börjar vittra bort. Ett kom-
munalråd, tillika ordföranden för Moderaterna, poserar obehind-
rat med en Sverigedemokrat på deras Facebook-sida. Det fram-
går tydligt att båda företräder respektive parti. Debatt, sid 4

”Det skulle vara 
mycket tuffare att 
jobba i en kom-
mun med avfolk-
ning.”
Åke Skoglund, sid 11

Ministerbesök
n Det var finbesök i Tyresö 
härförleden. Finansminister 
Magdalena Andersson del-
tog i Socialdemokraternas 
dörrknackning på Granängs-
ringen. Sid 5

Utbildad personal 
n Det behövs utbildad perso-
nal i förskolorna kräver Soci-
aldemokraterna i en motion. 
Den borgerliga majoriteten 
avslog detta krav. Sid 6

Kontor på Söder
n Tyresö kommun har öppnat 
ett kontor på Södermalm. Det 
är stadsbyggnadskontoret 
som på detta sätt vill effekti-
visera möten och samarbeten 
i Stockholm. Sid 7

Affären stänger
n Efter 77 år stänger Nygrens 
Järn. Oenigheter mellan 
fastig hetsägare och butiksä-
garna är orsaken till att 
Tyresös äldsta affär stänger 
för gott den sista novem-
ber. Sid 9

Kvinnor flyr politiken
n Efter halva mandatperioden 
kan konstateras att 17 leda-
möter lämnat kommunfull-
mäktige i Tyresö. Hela 14 av 
dessa är kvinnor. Sid 12

Tog sista chansen
n Tyresö FF krossade FC Kru-
kan hemma och har därmed 
fortfarande chansen till avan-
cemang. Sid 13

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort. 

Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen. 

LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.



ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Så var hösten här igen. I bostadsbristens 
Sverige börjar många unga sitt desperata 
sökande efter ett eget hem. I Tyresö byggs 

det som aldrig förr. Det är bra.
Men även om det byggs är det alldeles för 

många unga vuxna som saknar en egen bostad. 
Bara för ett par år sedan kunde många högsko-
leorter lova bostadsgaranti. De platserna är få 
i dag. Ett längre andrahandskontrakt betraktas 
av många som ett säkert boende. Det är förvå-
nande hur snabbt vi anpassar oss.

Det har blivit normalt att vara inneboende. 
Att dela lägenhet. En egen bostad är plötsligt 
ouppnåelig. Hur blev det så? Och varför är inte 
fler mer arga och upprörda? Varför protesteras 
det inte mer? Vi har haft bostadsbrist tidigare. 
Men då var alla upprörda över att samhället och 
att politikerna inte tog sitt ansvar.

I dag är det många föräldrar till vuxna barn 
som känner sig tvingade att ordna någonstans 
att bo för sina barn. Som om det inte längre är 
ett gemensamt ansvar. Att ha ett tryggt boende 
är en del av vår välfärd. Lika viktiga som andra 
delar av vår välfärd till exempel rätt att få utbil-
da sig. Att tillgången på bostäder är viktig kon-
staterar även FN.

De har beslutat att år 2030 ska alla i hela värl-
den ha rätt till trygga, ekonomiskt överkomliga 
bostäder. Vi har 14 år på att nå det målet. Då 
måste vi alla hjälpas åt. Störst ansvar har politi-

kerna. De kan skapa förutsättningar för att det 
byggs mer och att det som byggs inte blir för 
dyrt. De måste också lova att aldrig mer överger 
bostadsfrågan. 

För resultatet blir förskräckande. Det 
ser vi nu – i Tyresö och runt om i hela 
landet. Men vi som redan har en egen 
bostad har också ett ansvar. Det ansva-
ret handlar om att vara med och påver-
ka. Vi måste sätta frågan om att bo i ett 
större sammanhang.

Det handlar inte enbart om det egna hemmet, 
utan även om grannskapet och kommundelen 
där jag bor. Frågan är faktiskt så viktig att den 
till och med finns inskriven i grundlagen:

”Den offentliga makten ska utövas med 
respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och 
kulturella välfärd ska vara grundläggande mål 
för den offentliga verksamheten. Särskilt ska 
det allmänna trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Det är hög tid att alla politiska nivåer tar sin 
del av ansvaret för bostadsförsörjningen. Kön i 
Tyresö får inte bli längre.

ooo

En egen bostad ska inte vara ett näst intill ouppnåeligt mål. Men så är 
det i dagens Tyresö för väldigt många unga. Även om det byggs på många 
ställen så räcker det inte. En ansvarsfull bostadspolitik innebär inte bara 
fler bostäder. Den innebär också att bostäderna ska vara reellt möjliga att 
efterfråga för de som köar. Tyvärr saknas det perspektivet i Tyresös bor-
gerliga bostadspolitik.

Blockpolitiken skapar många låsningar. Det har noterats 
vid otaliga tillfällen. Förslag som Socialdemokraterna lagt 
har av den borgerliga majoriteten det ena året dömts ut 
som helt orealistiska. Något år senare kommer det fram 
igen men då som ett helt genomförbart borgerligt förslag. 
Kan inte vara rationellt att skjuta på viktiga och riktiga 
beslut bara för att de kommer från fel parti eller konstella-
tion. Hur gynnar det invånarna. Nu verkar dock det finnas 
ett visst ljus i tunneln. Genom ett samarbete över de tradi-
tionella blockgränserna kommer pensionärerna att slippa 
avgifter för sina trygghetslarm och tillgängligheten till 
markerna söder om sjösystemet ökar med en bro. Block-
politiken är fördummande. Tack Socialdemokraterna och 
Liberalerna.

ooo
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Alla politiska nivåer
har ett ansvar 

Kommunfakta: Alltfler anmälningar till Skolinspektionen
När skolan inte klarar att ge eleven det stöd eller den trygghet som varje elev har 
rätt till har barn och föräldrar möjlighet att anmäla skolan till Skolinspektionen. Det 
har blivit allt vanligare i Tyresö. 2013 gjordes 18 anmälningar, 2015 hade det stigit 
till 43 och hittills i år har skolinspektionen avgjort 34 anmälningar. 2015 fick kom-
munen kritik i 16 fall. Oftast handlar det om uteblivit stöd till elever med särskilda 
behov eller uteblivna insatser kränkande behandling mellan elever.

Det suckas i skog, det suckas i lund
Åke Skoglund.
Du som varit vår fasta grund
i Tyresös marker och tegar
du kung utav bygge, gator och vägar
som vet hur man gräver ett dike
blev teknisk chef i vårt tyresörike.
Vilade aldrig på spaden
byggde upp Bollmorastaden
men sparde en bit utav skogen
och blev alltid Tyresö trogen.

S.
(Tyresöprofilen Åke Skoglund slutar  
efter 45 år i kommunens tjänst)

Antal anmälningar Antal förelägganden
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Drömreselotteriet
/ Kombispel
c/o Fru Olsson

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Frankeras ej 
Kombispel 

betalar portot.

SVARSKORT

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du på 
www.dromreselotteriet.se/resor eller ring 08-5800 1234 

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked om 
storvinst)

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2016-12-20 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Erbjudandet gäller 
även befintliga kunder. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL). Kombispel 
lagrar kunduppgifter elektroniskt i upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra 
partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att kontakta Drömreselotteriets kundservice. För fullständiga 
villkor och vinstplan, se www.kombispel.se 

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse 
och är sedan med i 4 dragningar under en månad. Jag betalar bara 49 kr* för välkomstpaketet och får 4 st Mon Amie-skålar och 2 Femman-
lotter– utan extra kostnad. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv 
när jag vill avsluta min möjlighet att vinna drömresan.
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Beställ din lott redan IDAG så att du är med i nästa dragning!
Beställ NU på www.dromreselotteriet.se/resor
ring 08-5800 1234 eller fyll i svarskortet

VI SKA DELA UT ÖVER 240 MILJONER I 
RESECHECKAR, KONTANTER OCH MYCKET MERA.

Drömreselotteriet firar 60 år!
Alltid störst chans att bli miljonär!

2 st Femmanlotter 
med chans att 
skrapa fram en 
halv miljon 
direkt! 
(värde 10 kr)

1 st Drömreselott med  fyra chanser att vinna 
en miljon eller din drömresa (värde 200 kr)

4 st Mon Amie-skålar 
från Rörstrand 

(värde 556 kr)

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.
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Erbjudandets 
totala värde: 

766:-

49:-För 
endast

Bästa erbjudandet någonsin!

*
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Det är uppenbart att förändringens vindar blåser på 
den politiska kartan, frågan är hur starka de glid-
ningar vi ser egentligen är. Moderaterna har sedan 

en längre tid luckrat upp den tuffa linje mot Sverigede-
mokraterna som Reinfeldt stod för, vi ser det på riksnivå 
men kanske starkast på lokal nivå. Vi ser det i Gävle där 
Moderaterna i slutet av 2015 tog makten med hjälp av aktivt 
stöd från Sverigedemokraterna. Vi ser det nu när samma 
Gävlemoderater stoppade Seppo Laine (V) i kommunfull-
mäktiges talarstol när han uttryckte kritik mot just SD och 
förklarade varför han aldrig skulle kunna stötta en motion 
inskickad av det partiet.

I början av året svarade hela femtiofyra procent av de 
ledande kommunpolitikerna inom Moderaterna att det är 
ett bra förslag att regera med stöd av Sverigedemokraterna, 
endast en dryg tredjedel svarade att det var en dålig. Mode-
raterna i Tyresö med Fredrik Saweståhl (kommunstyrelsens 
ordförande) i spetsen har dock hela tiden kraftfullt tagit 
avstånd från sådana lösningar i Tyresö och förhoppnings-
vis var han med i den senare kategorin. Den tydlighet som 
Saweståhl med emfas har representerat har varit förtjänst-
full för att väljarna ska kunna bilda sig en uppfattning om 
vilka samarbeten som kan formas och vilka partier Modera-
terna kan tänka sig att styra kommunen tillsammans med.

Men nu kan vi skönja vissa beklagliga tendenser även 
inom vår kommunpolitik, där den resoluta linjen i Tyresö 
börjat vittra bort. Ageranden som väcker frågor, bland 
annat har ett kommunalråd, tillika ordföranden för Mode-

raterna i Tyresö, poserat obehindrat tillsammans med en 
Sverigedemokrat på deras officiella Facebook-sida. Detta 
i officiella sammanhang där det framgår med all önskvärd 
tydlighet att båda parter företräder respektive parti.

I samma veva försvarade en av de politiska sekreterarna 
som jobbar för Moderaterna i Tyresö Sverigedemokratiska 
företrädare som uttalat sig klandervärt, för att inte säga för-
kastligt. Det handlar om höga företrädare som bland annat 
uttryckt en vilja att stoppa media, anser att invandring är 
cancerframkallande och anser att kvinnor som blir slagna 
inte ska gnälla så mycket. Att lyfta korkade och obehagliga 
uttalanden som exempelvis Kent Ekeroth (riksdagsleda-
mot) och Anna Hagwall (även hon riksdagsledamot) gjort 
är enligt den politiska sekreteraren ”att ge en demonise-
rande och ej rättvisande bild av Sverigedemokraterna”.

Det här kan förstås ses som enskilda fall av omdömes-
löshet och behöver inte betyda att Fredrik Saweståhls ben-
hårda motstånd mot partiet undergrävs. Det kan ju till och 
med vara så att berörda parter inte ens insett vilka reak-
tioner handlandet kan få och i viss mån också fått. Men 
ändock är det tillräckliga indicier för att väcka frågan:

Är Moderaterna i Tyresö beredda att styra kommunen 
med stöd av SD ifall valresultatet inte går deras väg?
Christoffer Holmström

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Hur viktig är makten för Moderaterna i Tyresö?
Femtiofyra procent 
av de ledande kom
munpolitikerna inom 
Moderaterna tyckte 
att det är ett bra för
slag att regera med  
stöd av Sverige
demokraterna.

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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Färgen försvinner och rosten kommer. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rusta upp utegymmet i Alby
Tyresö kommun placerade ett 
utegym i Alby för flera år sedan. 
De blev snart populärt bland var-
dagsmotionerande tyresöbor, 
då många klarar av att lyfta sin 
egen vikt, vilket är principen för 
just dessa utegymmaskiner. Det 
innebar att vuxna, pensionärer 
och ungdomar använde gymmet i 
hög utsträckning. Under åren som 
gått har kommunen istället valt 
att bygga andra typer av utegym, 
där man ska lyfta timmerstockar 
på olika sätt, vilket gynnar motio-
närer på en högre nivå.

För att öka folkhälsan och få fler 
att börja motionera finns det inget 

som hindrar kommunen från att i 
fortsättningen bygga fler utegym, 
liknande det i Alby friluftsområde. 
Då tillgängligheten till dessa gym 
är viktig både för de äldre och per-
soner med olika funktionshinder, 
är även placeringen av utegym-
men viktigt. De borde finnas i när-
heten av olika bostadsområden, 
förslagsvis vid Wättingestråket 
eller vid Kolardammen.

Men det mest akuta just nu är 
att utegymmet i Alby måste rus-
tas upp. I dagsläget börjar flera av 
maskinerna att rosta och färgen 
flagnar.
Kaijsa Keusch

Matteus 7:15
Att ha en kristdemokrat som 
ordförande i vårt allmännyttiga 
bostadsbolag Tyresö Bostäder är 
väl som att göra vargen till fåra-
herde.
Bää

Urspårat
Stadsbyggnadsplaneringen i Alli-
ansens Tyresö går som tåget!

Man tutar innan man kör över 
medborgarna!
Tut

Dagens ros …
… till alla sångare, dansare, 

musiker och skådespelare 
som medverkade Tyresö-

spelet! Alla vi som kom 
till Bollmoradalens 
kyrka i helgen fick 
vara med om en fan-
tastisk föreställning. 
Tack till alla er som 
uppträdde och gav 
oss i publiken en före-

ställning som jag länge 
kommer att minnas. 

Tacksam åhörare

Stor kulturupplevelse
I helgen kunde tyresöborna återi-
gen få uppleva Tyresöspelet. 
Tyresö teaterförening bjöd till-
sammans med Tyresö församling 
in till Bollmoradalens kyrka, där 
över 150 personer stod på scenen. 
Kulturella folkdansgillet, Tyresö 
kulturskola och Tyresökören 
fanns med bland dessa.

Fyra föreställning blev snabbt 
fullbokade. Folk köade för att få 
tag på återlämnade biljetter. Tack 
var ett stort antal eldsjälar blev 
denna helg en stor kulturupp-
levelse av mycket hög kvalitet. 
Genom att Bollmoradalens kyrka 
kunde ställas till förfogande fanns 
det en plats för detta evenemang. 
Men självklart borde en sådan 
här föreställning ges i en lokal 
anpassad för teater-, dans- och 
musikföreställningar. Tyresö har 
ett mycket rikt kulturliv, men få 
platser där det kan utövas. Vi har 
gott om eldsjälar. I kulturen kan vi 

till exempel förenas över genera-
tionsgränser på ett sätt som inte 
sker så ofta i dagens samhälle.

Helgens föreställningar visar 
vilken kraft och vilka resurser vi 
har här i Tyresö. Det är dags att 
ge kulturen förutsättningar att få 
blomma ut!
Amatörmusiker i Tyresö

Snart omsluter höstfärgerna slottet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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ENGAGEMANG Det ligger myck-
et ideellt arbete bakom den fina 
bollplanen vid Koriandergränd i 
Farmarstigsområdet. Förra hel-
gen rensades hela planen från 
ogräs som vuxit genom gruset 
och ett par lass nytt grus slad-
dades av.

– Planen hade en del ojämnheter 
som vi behövde ta bort, säger Jan 
Håkansson som är ordförande i 
den lokala hyresgästföreningen 
i kvarteret. När vi kan jobba till-
sammans för våra barn och unga 
i området känns det riktigt roligt.

– Nu kan fotbollen fortsätta tills 
snön och kylan kommer. Då är det 
dags att börja spola isen. Förra 
säsongen blev isen väldigt bra och 
uppskattad. Med det arbete vi nu 
gjort är förutsättningarna inför 
vintern ännu bättre, säger Jan 
Håkansson. Vi har jämnat till och 
fått bort stora delar av den lutning 
planen haft så nu ser vi riktigt fram 
emot att börja vintersäsongen.

Hyresgästföreningen Korian-
dern är mycket livaktig och har 

många aktiviteter på och runt 
bollplanen. Förutom bollspel 
och isbana tänds också Valborgs-
mässoelden där som samlar upp 
emot 500 besökare. Familjefester 
med ponnyridning, hoppborg, 
tipspromenader och grillningar 
är också aktiviteter på gräsytorna 
i anslutning till planen.

ooo

NYHETER

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Uddby Gård är 
KRAV-certifierad
MÄRKNING Uddby gård har blivit 
en certifierad KRAV-gård, för djur-
hållning och växtodling för håll-
bart jordbruk. KRAV är Sveriges 
mest kända miljömärkning med 
särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimat-
påverkan.

ooo

Kommunen söker 
privata bostäder
HYRA Enligt den nya bosätt-
ningslagen från 1 mars behöver 
kommunerna kunna ta emot de 
flyktingar som anvisas. Tyresö 
kommun behöver fler bostäder 
till nyanlända personer med per-
manent uppehållstillstånd.

Därför söker man nu via hemsi-
dan och sociala medier privatper-
soner som hyr ut hela bostaden, 
gäststugan eller ett rum med egen 
toalett, och kommunen garante-
rar hyran.

ooo

Praktikplatser för 
akademiker
PRAKTIK Tyresö kommer tillsam-
mans med Stockholms universitet 
som driver utbildningen ”Korta 
vägen”, en arbetsmarknadsutbild-
ning med kvalificerad praktik för 
akademiker med utländsk bak-
grund, att erbjuda praktikplatser.

Utbildningen pågår under 
26 veckor och de kvalificerade 
praktikplatserna återfinns inom 
många områden; ingenjörer, 
jurister, ekonomer, socionomer. 
Projektet medför inga kostnader 
men handledning måste erbjudas.

ooo

Busstorget upplevs som en otrygg plats. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Magdalena Andersson  
knackade dörr på Ringen

Det var de boende på Granängs-
ringen som fick detta besök och 
som gavs möjlighet att ställa frå-
gor till Sveriges finansminister.

Förvånade ansikten
Många förvånade ansikten och 
en hel del uppskattning blev det 
när finansministern knackade på 
dörren.

Magdalena Andersson berät-
tade att i regeringens budget till-
delas Tyresö nästan 100 miljoner 
kronor i kommunala satsningar 
för att förstärka kommunen.

17 välfärdsmiljoner
I de pengarna återfinns bland 
annat de 17 välfärdsmiljoner, en 
del av välfärdsmiljardssatsning-

en, som är tänkt att gå till fler hän-
der inom vården och fler anställda 
inom förskola och skola.

Politik gör skillnad
– Vi har en regering som visar 
att politik gör skillnad. Förstärk-
ningen till Tyresö i regeringens 
höstbudget ger oss chansen att 
utveckla välfärden och den svens-
ka modellen utifrån lokala förut-
sättningar.

– Att bygga fler förskolor, 
anställa fler pedagoger och se till 

att våra äldre kan bo kvar i kom-
munen, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd.

Tyresö har under 2015 gjort ned-
skärningar med 18 helårstjänster 
och under 2016 måste ytterligare 
fyra grundskolor och fem försko-
lor effektivisera.

Det på grund av att skol- och 
barnomsorgspengen inte räkna-
des upp som motsvarade löneök-
ningarna. Detta har bidragit till 
generellt ökade besparingskrav.

ooo

Anita Mattsson, Mathias Tegnér, Alfonso Morales och Barbro Nordlöf samtalar med Magdalena Andersson på Granängsringen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

DEMOKRATI En kväll i september, bara någon dag efter det att reger-
ingen lagt sin budget för 2017, deltog finansminister Magdalena 
Andersson i en dörrknackning med Socialdemokraterna i Tyresö.

Trygga tyresöbor Koriandergränd

Tyresö kommun har tillsammans 
med lokalpolisen och Malmö hög-
skola genomfört en trygghetsun-
dersökning i kommunen, med syf-
tet att arbeta för ökad trygghet och 
minskad brottslighet. Resultatet 
visar att de flesta tyresöbor känner 
sig trygga i det egna bostadsom-
rådet och i Tyresö. Men det finns 
platser som sticker ut. Tyresö 
centrum, Alléplan och Granängs-
ringen är de ställen som flest sva-
rande upplever som otrygga.

Fler kvinnor än män känner sig 
otrygga och är också mer oroliga 
för att bli utsatta för brott. Däre-

mot har fler män blivit utsatta för 
någon typ av brott som underök-
ningen omfattar. Unga män har en 
högre risk än andra i befolkning-
en att bli utsatta för vissa typer av 
brott. 

Brottsförebyggande rådets 
nationella trygghetsundersök-
ning, som genomförs varje år, 
visar att var fjärde kvinna känner 
sig otrygg och var tionde kvinna 
känner sig så otrygg att hon inte 
vågar gå ut på kvällen. Otrygghe-
ten bland unga tjejer ter sig i lik-
nande mönster.

ooo

MILJÖ En majoritet av tyresöborna känner sig trygga i det egna 
bostadsområdet och i kommunen, det visar en ny trygghetsundersök-
ning. Men det finns fortfarande platser som upplevs som otrygga.

Jan Håkansson pekar på gjorda 
förbättringar. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Det finns många saker som var fantastiskt med att 
växa upp i Tyresö. En sak som jag minns med 
glädje från min uppväxt är de dagar då skolan 

genomförde Operation dagsverke. I grund och botten 
handlade det om att alla elever hittade en plats att arbeta 
på för att samla in pengar till ett välgörande ändamål. 
Som jag minns det krattade vissa barn löv hos sina gran-
nar medan andra var på någon bekants arbetsplats. Jag 
vill också minnas att någon form av demokratisk process 
genomfördes för att ta fram vilket välgörande ändamål 
som gällde ett visst år.

Även om vi elever var olika engagerade och moti-
verade, så vill jag minnas att uppslutningen var ganska 
stor. Så här i efterhand tror jag att en del av det vinnande 

konceptet var att eleverna gavs möj-
ligheten att vara delaktiga i valet av 
välgörande ändamål.

En av utmaningarna i dagens Sve-
rige är att avståndet mellan medbor-
gare och politiker har ökat. Väldigt 
få känner sig delaktiga i de beslut 
som tas i exempelvis riksdagen. En 
annan utmaning är att det inte all-
tid är tydligt hur beslut i riksdagen 
påverkar medborgarna exempelvis 
en genomsnittlig tyresöbo.

Samtidigt vet vi ju att beslut tagna 
i riksdagen påverkar oss medbor-
gare här i kommunen. Den största 

satsningen på den offentliga sektorn på decennier, de tio 
välfärdsmiljarderna, ihop med en rad andra satsningar på 
kommunsektorn blir totalt för Tyresös del runt 100 nya 
miljoner kronor, vilka naturligtvis påverkar välfärden. 
Under de senaste två åren har de anställda i skolan ökat 
med 13 000 personer fler i hela landet. Det kan jämföras 
med åren då de borgerliga hade makten, då över 10 000 
personer försvann från skolan. Enligt mig, kan det inte 
råda någon tvekan om att det gör skillnad vem som håller 
i budgetårorna.

Men politiken i riksdagen påverkar också oss tyresö-
bor på andra sätt, även i frågor som är större än Tyresö 
kommun. Den kanske största framtidsutmaningen är 
ändå klimatfrågan. Jag tänker verkligen inte sticka under 
stolen med att jag är glad att regeringen har sjösatt den 
största satsningen någonsin på klimatet. Samtidigt tycker 
jag att frågan inte får den uppmärksamhet den förtjänar, 
då det är en ödesfråga för vår jord. Jag tror att en av 
anledningarna till att delaktigheten inte är lika stor som 
elevernas delaktighet i Operation dagsverke var, den där 
gången på Forellskolan, är att det är så svårt att få frågan 
konkret och handfast. Dock måste vi orka bära frågan, 
för den löser inte sig själv. Samtidigt finns det lösning-
ar. Jag är övertygad om att framtiden är ljus, om vi bara 
vågar agera. Det tror jag är nyckeln, det vill säga att vi alla 
människor vågar vara delaktiga i lösningen.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Det är inte alltid 
tydligt hur beslut 
i riksdagen påver-
kar exempelvis en 
genomsnittlig tyre-
söbo. Beslut tagna i 
riksdagen påverkar 
oss medborgare här 
i kommunen.”

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

Krav på utbildad 
personal  i förskolan
KOMPETENS Lämnar du in din bil 
till en verkstad som inte har per-
sonal med rätt utbildning, eller 
vill du anförtro din elinstallation 
till person som inte är behörig? 
Detta är frågor som socialdemo-
kraternas Anita Mattsson och 
Jannice Rockstroh ställde i en 
motion till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna konstate-
rar, att det inom förskolan finns 
många anställda som saknar 
utbildning. Det finns heller inga 
formella utbildningskrav, vilket 
motionärerna vill råda bot på. 
Men det finns däremot ett peda-
gogiskt krav för förskolorna, som 
blir svårt att möta, om persona-
len inte har den kompetens som 
erfordras.

Mer attraktivt yrke
Socialdemokraterna menar, att 
det finns inte bara pedagogiska 
skäl att bifalla förslaget.

– Tyresös föräldrar måste 
också kunna känna sig trygga 
när de lämnar sitt barn på för-
skolan, dels att det är tillräckligt 
med personal men också att de är 
utbildade, säger Anita Mattsson 
(S) oppositionsråd. Det är också 
ett strategiskt sätt att höja värdet 
av barnskötaryrket, och därmed 
göra yrket mer attraktivt. Det 
måste finnas ett värde i att utbilda 
sig, i dag kan nästan vem som 
helst få jobb som barnskötare

Likvärdighetssynpunkt
I dagens lagstiftning medges att 
fristående förskolor med särskild 
pedagogisk inriktning får anställa 
personal som inte uppfyller kra-
ven. Men motionärerna menar, 
att kommunen i sitt regelverk ska 
poängtera vikten av utbildnings-
kraven.

– Om kommunen är tydlig med 
sin ambition kommer detta att få 
genomsyra all förskoleverksam-
het. Vi ser också frågan ur likvär-
dighetssynpunkt. För att kommu-
nen ska finansiera verksamheten 
måste kraven vara samstämmiga, 
säger Jannice Rockstroh, (S) 
gruppledare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Vid kommunfullmäktiges möte 
i september avslogs motionen. 
Den borgerliga alliansen var över-
ens med oppositionen om vikten 
av utbildad personal, men moti-
verade sitt avslag med att det är 
osäkert vad som är ”en adekvat” 

utbildning och att lagen inte med-
ger att man ”tvingar” verksamhe-
terna att kräva utbildad personal. 
Socialdemokraterna å sin sida 
pekade på att lagen stödjer det 
som motionen efterstävar.

ooo

Barnen behöver utbildad personal. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Susanne Kuylenstierna, 
Björkbacken 
– Det skulle kunna vara bättre 
med tvärkommunikationerna 
mellan Tyresö centrum och Troll-
bäcken. Det borde gå fler buss-
turer på den sträckan. Jag har 
lite svårt att se att det kommer 
en T-bana till Tyresö, men det är 
inget problem för mig, bara den 
inte går till centrum.

Tuula Salo, Granbacken
– Jag åker oftast buss mellan 
Tyresö centrum och Vattugatan. 
Det funkar bra. Men de senaste 
åren har det blivit problem med 
långa köer på Nynäsvägen från 
Gullmarsplan in till centrala 
Stockholm. Någon T-bana till 
Tyresö vill jag inte ha. Aldrig i 
livet!

Martyna Pogoda, 
Granängsringen 
– Jag åker buss varje dag och det 
funkar bra, men det skulle vara 
mycket lättare att åka T-bana.

Stefan Jonsson, Ekbacken
– Jag har alltid tycket att det är 
bra med buss. Det är onödigt 
med T-bana, då busstrafiken 
fungerar så pass bra och tids-
besparingen med T-banan är 
marginell.

Gustav Rasmusson, Vendelsö
– Det går smidigt att åka direkt-
buss från Vendelsö till Tyresö, 
men det går inte så många bus-
sar på kvällar och nätter. T-banan 
är bra särskilt om det blir en 
förlängning på Gröna linjen från 
Skarpnäck till Tyresö.

?Vad tycker du om 
kollektivtrafiken 
i Tyresö? Buss? 

T-bana?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Bro över Nyforsviken

En gång- och cykelbro över 
Nyforsviken kommer att bilda en 
ny huvudentré till Tyrestaskogen 
och påtagligt att öka möjlighe-
terna för tyresöbor och andra att 
besöka nationalparken. Entrén 
kommer att förbättra tillgänglig-
heten för alla som söker äventyr 
eller stillhet.

– Därmed kan vi äntligen skapa 
den huvudentré till Tyresta natur-
reservat och nationalpark som 
tyresöborna så väl förtjänar. 
Denna entré blir också för regio-
nala besökare ett mycket starkt 
komplement till den enda nuva-
rande huvudentrén i Haninge. 
Kollektivtrafiken är ju väsentligt 

bättre här än i Tyresta by, säger 
kommunalrådet Mats Lindblom 
(L).

Politiska broar
Förslaget att komplettera investe-
ringsplanen 2017 med en bro togs 
fram gemensamt av Liberalerna 
och Socialdemokraterna, och 
stöttades i kommunfullmäktige 
av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna.

– Jag är glad över att vi ibland 
också kan bygga politiska broar 

över de traditionella blockgrän-
serna, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd. Det här förslaget 
gynnar tyresöborna, som på ett 
mycket lättare sätt kommer att 
kunna ta del av den fantastiska 
nationalparken som faktiskt finns 
runt hörnet. Jag hoppas att fler 
kommer att hitta dit.

Kan öppnas inom ett par år
Om allt går som planerat kommer 
den nya entrén att kunna öppnas 
inom ett par år.

ooo

Anita Mattsson (S) oppositionsråd. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mats Lindblom (L) kommunalråd. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Exempel på hängbro, höjd pylontorn: 15 meter, höjd brobana: 0,4 meter, höjd över vattnet: cirka 2 meter – kan anpassas. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

-

BYGGE Nästa år kommer en gång- och cykelbro att börja byggas över 
Nyforsviken. Därmed kommer Alby friluftsområde knytas ihop med 
Tyresta naturreservat och nationalparken. Tack vare en uppgörelse 
mellan Liberalerna och Socialdemokraterna i Tyresö blir den 20-åriga 
tanken verklighet.

Tyresö kommunkontor på Söder
ANNORSTÄDES I dagarna invigs 
ett nytt kontor hos Tyresö 
kommun. Men det ligger inte i 
Tyresö , utan på Högbergsgatan 
på Södermalm i Stockholm.

Det nya kontoret hyrs av stads-
byggnadsförvaltningen och kom-
mer att användas som tillfälliga 
arbetsplatser som ett komple-
ment där medarbetarna kan boka 
in sig någon gång i veckan.

Långt till Stockholm
Lokalen kommer att inrymma åtta 
arbetsplatser och ett mötesrum. 
Tanken är att kunna underlätta 
medarbetarnas vardag och mini-
mera restiden, då många möten 
sker i Stockholm.

– Vi har mycket möten och 
samarbeten inne i Stockholm. I 
och med den här lokalen kan vi 
utveckla och effektivisera vårt 

arbete där ytterligare. Det är 
också ett sätt att erbjuda någon-
ting extra för personalen och öka 
attraktiviteten vid rekrytering, 
säger Sara Kopparberg, chef på 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Så småningom är tanken att 
även andra förvaltningar ska 
kunna använda sig av lokalen, till 
exempel genom att boka mötes-
rum.

Tvärtom mot förr
Tidigare ville kommunen istället 
locka personal till Tyresö genom 
att marknadsföra närheten till 
Stockholm.

I en film på kommunens hem-
sida vill man locka fler att bo och 
arbeta i Tyresö genom att beskri-
va de goda kommunikationsmöj-
ligheterna. Filmen ligger fortfa-
rande kvar på hemsidan.

ooo

Tyrestasidan

Tyrestasidan

Albysidan

Albysidan

Möjligt läge  
för en bro

Spann
70,5 meter

Tyresö kommuns lokal på Högbergsgatan 91, Stockholm. FOTO: TN
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Trollbäckens bryggeri,  
från köksbryggeri  
till mikrobryggeri
Historien började egentligen för flera år sedan, men 
vid årsskiftet så insåg makarna Örjan Hansson och 
Lise-Lott Asp Hansson att det inte längre fungerade 
att brygga öl hemma. Bryggeriet hade helt enkelt 
vuxit ur bostaden och valet stod mellan att lägga 
ner verksamheten eller börja leta bättre lokaler.

Valet blev enkelt och snart hade 
paret hittat ändamålsenliga loka-
ler i Skrubbaområdet och i april 
startade bryggeriet igång på 
allvar. Sedan dess har man, vid 
sidan av målsättningen att brygga 
god kvalitetsöl, försökt hitta olika 
samarbetspartners i närområdet.

– Dels har vi ju inlett ett sam-
arbete med Syrrans Lanthandel i 
Öringe, berättar Örjan. Där kom-
mer man kunna köpa två av våra 
alkoholsvagare öler, dels en Ber-
liner Weisse på 2,8 % och dels en 
traditionell folköl, med 3,5 %, där 
målet har varit att den ska smaka 
som en starköl.

– Vi har också precis haft ett 
samarbete med Kumla Herrgård, 
Trollbäcksöl, tillsammans med 
PKLK-bryggeriet. Där vi tillsam-
mans har kombinerat öl med mat, 
för att hitta fantastiska smakupp-
levelser.

Just smakupplevelser är prio-
riterat för Trollbäckens bryggeri, 
att öka kunskapen kring öl och 
mat. Att hitta de rätta kombina-
tionerna för att, likt vinets roll vid 
middagar, kunna maximera upp-
levelsen av maten och drycken. 
Den andra tanken med bryggeriet 
är att det ska finnas lokala alter-
nativ i Tyresö.

– Kommer man till Tyresö och 
vill dricka öl, då ska man kunna 
dricka ”the local beer”, precis 
som i Tyskland, Frankrike eller 
England, förklarar Örjan. Man ska 
inte behöva dricka en Carlsberg, 
Mariestad eller något liknande 
om man inte vill.

Det ekologiska och närprodu-
cerade är hela tiden närvarande 
när Örjan och Lise-Lott brygger öl. 
Bryggeriet samarbetar med Hum-
legården som har det ekologiska 
tänket och försöker hela tiden att 

köpa råvaror producerade så nära 
som möjligt. Istället för att köpa 
ingredienser från Kalifornien, så 
handlar man med producenter 
från Finland och Tyskland.

Den explosion av mindre bryg-
gerier i Sverige de senaste åren 
har gett resultat även på den 
svenska marknaden, det har bör-
jat komma producenter av till 
exempel humle i Sverige. Men 
enligt Örjan finns det ingen egent-
lig konkurrens mellan de olika 
mikrobryggerierna.

– De flesta bryggerierna är på 
många sätt vänner och hjälper 
varandra istället. Det är mer ett 
”vi mot dem”, mikrobryggerier-
na mot storproducenterna, där 
intresset för kvalitetsöl snarare 
hjälper hela branschen. Det hand-
lar ju om att få kunderna att inse 
värdet i dyrare öl som har högre 
kvalitet, än att konkurrera med 
lägre priser, för där har vi mindre 
aktörer inget att hämta.

Tack vare det ökade intresset 
för hantverksöl så har Trollbäck-
ens bryggeri ljusa framtidsplaner. 
Främst handlar det om att etable-
ra ölen på olika krogar i Tyresö, 
men på längre sikt även att ölen 
ska finnas på Systembolaget, även 
om det med dagens hårda krav är 
svårt att komma in i hyllorna.

Förhoppningen bland bryggar-
na är att ölkulturen från Söder-
malm ska sprida sig till Tyresö, 
där många är beredda att lägga 
lite mer pengar på bättre öl med 
större bredd.

Med både mer etablerade 
PKLK och numer även Trollbäck-
ens bryggeri så har Tyresös resa 
mot en finölskommun börjat och 
inget tyder på att utvecklingen 
kommer stanna av.

ooo Örjan Hansson vill kunna servera ett lokalt kvalitetsöl i Tyresö. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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AVSLUT Efter 77 år stänger 
Nygrens Järn i Trollbäcken. 
Därmed upphör en klassisk järn-
handel och förmodligen Tyresös 
äldsta affär, grundad av Harry 
Nygren år 1939, samma år som 
Andra världskriget bröt ut.

Harry Nygren drev sedan Nygrens 
järn fram till 1976. Efter 37 år över-
togs järnaffären 1976 av Christer 
Breander, som vid det tillfället var 
en yngling på 25 år.

Han drev sedan järnaffären 
fram till 2006, när sönerna Joa-
kim och Jonas i sin tur tog över 
Nygrens Järn.

– Vi har alltså haft ansvaret för 
verksamheten de senaste tio åren, 
konstaterar Joakim Breander. Vi 
var i och för sig inte helt nya i 
branschen när vi tog över, efter-
som vi före det redan hade jobbat 
en del i affären, framför allt på 
somrarna.

Oeniga med fastighetsägaren
Men nu är det alltså dags för slut-
final i historien om Nygrens Järn i 
Trollbäcken.

De nuvarande ägarna till järn-
affären kommer inte överens med 
fastighetsägaren om en fortsätt-
ning av verksamheten i lokalerna. 

Den sista november stängs buti-
ken för gott och vid årsskiftet är 
lokalen helt tömd.

Stor slutfinal i november
Förutom en stor utförsäljning av 
allt i affären, planerar Joakim och 
Jonas – på förslag av kunderna 
– att arrangera en speciell avslut-

ningskväll i mitten av november, 
med en auktion på allt som då 
finns kvar i affären!

Planer för framtiden
– Vi lämnar inte branschen genom 
att stänga affären, konstaterar 
Joakim. Vi går över till att sälja 
olika reservdelar online, alltså via 

nätet, och kommer efterhand att 
på det sättet bredda verksamhe-
ten.

– Vi har en ny hemsida klar 
om några veckor och utöver det 
andra planer som vi håller på att 
konkretisera. Men Nygrens Järn 
stänger efter 77 år!

ooo

TYRESÖ RUNT

Joakim Breander, delägare i Nygrens Järn. FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Nygrens Järn – en butik som de flesta tyresöbor känner igen.  FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Matavfall hämtas 
varannan vecka
SOPOR Under sommarhalvåret 
hämtas hushållens matavfall 
varje vecka. Nu kommer kallare 
tider varför kommunen hämtar 
matavfallet varannan vecka, det 
vill säga från den 1 oktober till 
den 30 september.

ooo

Fortsatt brist på 
förskoleplatser
BARN Tyresö kommun har brist 
på förskolplatser i många kom-
mundelar. Antalet inskrivna barn 
går ner något under hösten för 
att öka rejält till våren. Tillfälliga 
förskolelokaler behöver skapas 
inför vårens intag av barn för att 
hålla den lagstadgade platsgaran-
tin om fyra månader. Från och 
med februari kommer därför en 
barack att ställas på skolgården 
på Stimmets skola. En lösning 
som fått blandad kritik.

ooo

Pengar till Tyresö
SKOLA Regeringens satsning för 
fler lärare i grundskolan, genom 
”lågstadiesatsningen”, presten-
terades föregående vecka. För 
Tyresös grundskolor innebär det 
ett tillskott på över 10 miljoner 
under läsåret 2016/2017. Nytt för 
i år är även att fritidshemmen till-
delas pengar för att möjliggöra 
fler anställda. Tyresös fritidshem 
tilldelas en förstärkning om över 
tre miljoner kronor.

ooo

Tyresö i jämställd-
hetsrapport
JÄMSTÄLLDHET SKL har rankat 
landets 290 kommuner när det 
gäller jämställdhet mellan kvin-
nor och män. De tre kriterier man 
har undersökt är politisk repre-
sentation, arbetsvillkor och ser-
vice till invånare. När det gäller 
politisk representation placerar 
sig Tyresö på plats 173, arbets-
villkor plats 39 och när det gäller 
service som kommunen erbjuder 
inom utbildning, kultur och fritid, 
individ- och familjeomsorg samt 
äldreomsorg plats 7.

ooo

Halverat koldioxid-
utsläpp
MILJÖ Tillsammans med andra 
Södertörnskommuner har Tyresö 
lyckats halvera koldioxidutsläp-
pen genom samordnade varutran-
sporter. Efter bara ett år av pro-
jektet har målet uppnåtts. Annat 
mål med samarbetet var att öka 
trafiksäkerheten utanför våra 
skolor och förskolor. Sex gånger 
färre lastbilar, som dessutom kör 
på förnyelsebara drivmedel, leve-
rerar till dessa verksamheter.

ooo

Efter 77 år:

Tyresös äldsta affär stänger

HJÄLP SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48 eller sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr.
Genom att sms:a eller swisha godkänner du att bli kontaktad av Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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AVTAL Företaget Omsorgshu-
set i Stockholm AB vann upp-
handlingen om de personliga 
assistenterna i Tyresö. Tyresö 
kommun kommer inte längre att 
driva verksamheten i egen regi, 
och nu hotar sämre villkor för de 
anställda.

Som Tyresö Nyheter tidigare rap-
porterat har den moderatledda 
alliansen beslutat att privatisera 
verksamheten personlig assis-
tans.

Anledningen, som går att läsa i 
socialnämndens handlingar, är att 
de anser att kollektivavtalet är för 
kostsamt för kommunen. Privati-
seringen har kritiserats kraftfullt 
av brukarna och även av fackför-
bundet Kommunal.

Nu har kommunen tecknat ett 
avtal med företaget Omsorgshu-
set i Stockholm AB. De kommer 
att ta över verksamheten den 1 
februari 2017. En så kallad inrang-
ering av kollektivavtalet kommer 
att förhandlas, men trots att det 
inte är klart än så tyder mycket på 
försämringar av arbetsvillkoren 
för de anställa.

Fackförbundet Kommunal är 
fortsatt kritiska till upphandling-
en och menar att det blir en stor 
försämring för deras medlemmar 
och man ifrågasätter också den 
eventuella vinsten för kommu-
nen.

– Våra medlemmar är oroliga 
för sina villkor, de riskarer sämre 
arbetstidsmått och jourersättning 
bland annat. Det är frågan om 
en mycket lojal och kompetent 
arbetsgrupp, de flesta har över 10 

år i yrket. De är otroligt besvikna 
på det politiska beslutet att priva-
tisera verksamheten, säger Fer-
nando Pereira, förhandlingsan-
svarig för Kommunal.

Brukarna ska innan 31 oktober 
meddela om de vill gå över till den 

nya utföraren. Om de väljer att 
gå över och behålla sin assistent 
kommer de som är tillsvidarean-
ställda att erbjudas anställning 
hos företaget. De som är timan-
ställda kommer att sägas upp.

ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Nybyggnad
Regnbågsgatan, Vårflodsgatan, Rimfrostgränd och Simgatan 

flerbostadshus (Riksbyggen)

Fasanvägen 30 rivning och nybyggnad  
av enbostadshus

Krusbodavägen 4 komplementbyggnad
Noretvägen 54 komplementbyggnad
Berganäsvägen 12 A komplementbyggnad
Brakmarsvägen 28 komplementbyggnad
Brinkvägen 7 komplementbyggnad
Kyrkogränd 14 skylt/ljusanordning
Bollmora torg skylt/ljusanordning
Björkbacksvägen 12 skylt/ljusanordning
Vintervägen 10 skylt/ljusanordning

Utvändig ändring
Bollmoravägen 12 flerbostadshus
Vidablicksvägen 11 enbostadshus
Diamantgången 1–327 flerbostadshus
Nytorpsvägen 21 enbostadshus
Herrgårdsvägen 5 B enbostadshus

Tillbyggnad/påbyggnad
Herrgårdsvägen 5 B enbostadshus
Ekstigen 19 enbostadshus
Stjärnvägen 34 enbostadshus
Solstensvägen 6 enbostadshus
Rågvägen 3 enbostadshus
Ängslyckevägen 8 A enbostadshus
Jungfruvägen 2 B enbostadshus
Pärlröksgången 309 enbostadshus
Skogsängsvägen 15 B enbostadshus
Linblomsvägen 8 enbostadshus
Talgoxevägen 22 enbostadshus
Skogsängsvägen 45 A enbostadshus
Långsjövägen 107 enbostadshus

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: LENNART JÖNSSON

Hösten är en bra tid läsning, kräver bara en lampa och en 
skön sittplats. Det finns att välja på, barnböcker, serier, 
romaner, lyrik, deckare, faktaböcker, kokböcker, reselit-

teraturlistan blir lång.
Själv har jag för ögonblicket snöat in på medicinhistoria. Jag 

fick två tjocka band av min man. Så nu pendlar jag mellan pest 
och kolera, mellan märkliga behandlingsmetoder och läkeme-
delsblandningar av saker du inte ens kan tänka dig. Emellanåt 
måste jag ta en paus bara för att fundera. Hur kunde man tänka 
så konstigt? Varför trodde man så blint på den tidens auktori-
teter? Och viktigast Hur tänker vi i dag? I mitt yrkesliv har jag 
passerat flera s.k. paradigmskiften. Ett paradigmskifte är som en 
jättepudel. Ena dagens sanning är nästa dag bara värt att skratta 
åt. Minns du kortvågsbehandling som var en tröst för onda leder 
men numer anses som bluff och humbug. Magneter och mag-
netism, elektricitetsbehandlingar 1800-talet vimlade av sådant. 
Åderlåtning var standard, hjälpte mot allt. Blodiglarna! Jag har en 
bok om hur man föder upp dem, var de skall placeras i munnen 
mot tandvärk. När synen på magsår ändrades, ska jag erkänna att 
jag var skeptisk. I min grundutbildning fick jag till livs att magsår 

berodde på rökt mat och jag satt 
av många timmars föreläsande 
om hur befolkningen på Island 
och i Japan jämfördes beroende 

på kost och magsår. Sen kom upptäckten att det var en bakterie 
som orsakade magsår. Innan dess hade man opererat tusentals 
patienter med olika stympande metoder, magsäcken skulle redu-
ceras, styrande nerver skars av. Plötsligt var det antibiotika som 
botade. Hur skulle man kunna förstå och ta in så revolutione-
rande tankar? I svallvågen på detta kom alla saltsyredämpande 
läkemedel. Svenskt läkemedelsbolag gjorde storkovan. Nu är 
patentet för länge sedan utgånget. Av det svenska bolaget återstår 
tomma lokaler i Södertälje Trots att magsår beror på en bakterie 
och behandlas med antibiotika har fortfarande saltsyredämpan-
de medel stort utrymme på apotekslagret. De står dessutom på 
receptfria hyllan. Nu är ju inte apoteket en godisaffär och just 
de saltsyredämpande medlen är bekymmersamma. De är svåra 
att sluta med. De lurar kroppen att reglera upp produktionen av 
saltsyra till max och när man försöker att inte ta dem forsar den 
brännande syran fram. Det kan ta 3 till 6 månader att få kroppens 
inställning rätt igen. Vi behöver saltsyran i magsäcken inte enbart 
för att kunna smälta maten utan lika mycket för att kunna tillgo-
dogöra oss viktiga ämnen ur maten. Andra mediciner kolliderar 
med de saltsyrehämmande och skapar nya komplicerade pro-
blem. Paradigmskiften är aldrig så enkla som de först verkar vara.

Och nu väntar nya åsiktsändringar i en orolig värld. Är Ryss-
land en fiende igen? Vad händer i USA efter presidentvalet? Kom-
mer det att byggas fler murar runt olika länders gränser? Jag får 
nog hålla i hatten i höststormarna och fortsätta filosofera över 
den medicinska historien.

ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare 
med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

TN-doktorn:

Paradigmskiften? 

”Nu väntar nya 
åsiktsändringar.”

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

Rivning och nybyggnad av nätstation
Stallvägen 2 Tranbärsvägen 3 Akvarievägen 65
Slåtterv/Korallv Rönnbärsvägen Morellvägen

Startbesked för nybyggnad av Attefallshus
Resedavägen 9 Tjärnstigen 45 Herrgårdsvägen 2 B
Lönnvägen 3 A Noretvägen 54 Brinkvägen 7
Strandvägen 10 Fornuddsvägen 91

Startbesked för tillbyggnad enligt Attefallsregler
Solstensvägen 6 enbostadshus
Vendelsövägen 20 F enbostadshus
Gärdsmygsvägen 13 fritidshus
Riddarstigen 20 enbostadshus
Johan Micksels väg 4 enbostadshus
Ällmoravägen 51 enbostadshus
Breviksvägen 131 enbostadshus
Lönnvägen 3 A enbostadshus
Önskegången 85 enbostadshus
Skälsätravägen 30 enbostadshus
Mårdstigen 9 fritidshus

Fernando Pereira berättar att det finns en stor oro och besvikelse hos 
personalen . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Personliga assistenter privatiseras
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PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
 250 kr/tim
 800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Utvecklingen fick 
Åke att stanna

Sedan 1971 har Åke Skoglund 
arbetat i kommunen och avslu-
tade sin karriär som chef för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Han 
har på olika sätt utvecklat Tyresö 
både vad gäller nya skolor, för-
skolor, bostäder och vägar.

– Jag började som ”pinnpojke” 
på Byggnadskontorets anlägg-
ningsavdelning, säger Åke Skog-
lund skrattande och fortsätter. 
Den finare titeln är väl mättek-
niker. Det första jag fick göra 
var att mäta ut Krusboda. Då var 
kommunen underentreprenör till 
Konstruktör som byggde husen 
i hela området. Vi utgick från en 
byggbod i Krusboda, det var både 
kontor och lunchmatsal för oss. I 
kommunhuset var jag väldigt lite 
den första tiden som anställd.

Sett kommunen växa fram
Det andra uppdraget blev att få 
Bergfotens skola på plats. Sedan 
skedde kommunens expansion 

snabbt. När Åke Skoglund börja-
de i Tyresö hade kommunen drygt 
27 000 invånare och i dag har vi 
växt till närmare 47 000. Åke har 
alltså bokstavligen sett kommu-
nen växa fram.

Fyrtiofem år är en lång tid. Att 
han stannat så länge beror att det 
hela tiden har funnits möjlighet 
att utvecklas och han fått chansen 
att pröva nya uppdrag.

– Från början var det den lilla 
kommunens charm, med korta 
beslutsvägar och nära till den 
politiska ledningen. Men att kom-
munen expanderat och vuxit har 
också varit viktigt för att han velat 
fortsätta jobba som tjänsteman. 
Även om beslutsprocesser blir 
längre och man lätt tenderar till 
att hamna i långbänkar.

– Även om det är jobbigt att 
bygga skolor, så är det mycket 
roligare än att lägga ned verksam-
heter. Det skulle vara mycket tuf-
fare att jobba i en kommun med 
avfolkning. Utveckling är mer 
positivt, säger Åke Skoglund.

Ett landmärke
På frågan om vilken som är den 
mest häftiga byggnaden han varit 
med om att förverkliga, kommer 
svaret snabbt.

– Tyresö View, 23-våningshuset 
i Tyresö centrum. Ett landmärke. 
Ett projekt som tagit lång tid. 
Men som varit viktigt för Tyre-
sös nutida utveckling, menar Åke 
och fortsätter. Diskussionerna 
började för tio–femton år sedan. 

Första handlade det om att över-
tyga politikerna att våga bygga 
och sedan att få någon att bygga. 
Många byggföretag tackade nej, 
av ekonomiska skäl. Men sedan 
fick vi en entreprenör som ville 
pröva och huset blev också en 
dörröppnare för annat byggande 
i kommunen.

Åke växte upp på Tyresö Bre-
vik och har flyttat tillbaka dit. Han 
säger precis som många andra 
inbitna tyresöbor att kombinatio-
nen av naturen och närheten till 
Stockholm är det bästa men till-
lägger,

– Jag bor väldigt fint på halvön 
och har förutom naturen också 
närheten till skärgården. Det är 
fantastiskt. Och ska jag vara ärlig 
så räcker Tyresös kulturutbud för 
min del väldigt bra.

Ger två kvinnor bäst betyg
Om man jobbar under så lång tid 
i en kommun hinner man som 
tjänsteman avverka flera ordfö-
randen för kommunstyrelsen. De 
två som får bäst betyg, är två av 
Tyresös starka kvinnor. Den ena 
representerar det röda laget och 
heter Birgitta Nådell och i det 
blåa laget är det Berit Assarsson. 
Men så tillägger han, Sven Lionell, 
som var socialdemokratisk ordfö-
rande på åttiotalet får ett heders-
omnämnande, som den mest folk-
käraste kommunpolitikern.

Åke Skoglund lämnar kom-
munhuset och rollen som tjänste-
man men inte kommunen. Nu är 
det barnbarnet, trädgårdsarbete, 
resor och båtturer ut i skärgården 
som väntar. Jag kommer fortsatt 
följa Tyresös utveckling men nu 
blir det som vanlig kommunmed-
borgare, säger Åke Skoglund.

ooo

Åke Skoglund i stadsparken framför Tyresö View. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Åke Skoglund
Familj: Hustrun Gun, dottern 
Susanne, svärsonen Jonas och 
barnbarnet Philip.
Gjort: Pensionerad Samhälls-
byggnadschef i Tyresö kommun.
Senaste sedda bion: Oj, det var 
länge sedan. Da Vincikoden.
Senaste lästa boken: Svarta 
lådan av Michel Connelly.
Favoritplats i Tyresö: Min tomt 
ute på Tyresö Brevik.

PORTRÄTT Åke Skoglund är både en doldis och en känt tyresöan-
sikte. Han är en person som är väldigt glad, lättsam och som gärna 
ser lösningar istället för låsningar när problematiska frågor ska redas 
ut. Han har vuxit upp i kommunen och var i elev i Forellskolan när den 
var nybyggd och fick avsluta sin tid i kommunen med att verkställa 
rivningen av skolan för att ge plats för nya bostäder i Tyresö centrum.

Hundrastgård i Wättinge
DJUR Efter många års väntan får Tyresös hundägare sin efterlängtade 
hundrastgård. Den 21 oktober invigs Tyresös första kommunala hund-
rastgård straxt intill Dalhallen, där Wättingestråket korsar Örtstigen.

Nöjda hundar och hundägare på plats. FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Det är onekligen en hett efter-
längtad rastgård som nu blivit fär-
dig att utnyttjas av kommunens 
många hundägare. Här finns möj-
lighet att släppa hunden utan kop-
pel, för att den ska få en chans att 
springa fritt och också leka med 
andra hundar.

Den nya rastgården verkar 
fungera bra, med både en skogs-
backe med träd och buskar och 
en stor öppen yta där gruset bytts 
ut mot stenmjöl som är mycket 
mjukare och bättre för tassarna. 
Tyresö Nyheter har ingen uppgift 
på storleken men vi uppskattar 
den till cirka 4 000 kvadratmeter, 
varav kanske en tredjedel skogs-
backe.

Redan i full gång
TN besökte hundrastgården några 
dagar före invigningen och kunde 
konstatera att den redan var i full 
gång med hundar och hundägare 
på plats. På en knapp halvtimme 

hann vi träffa ett tiotal hundägare 
och alla var rörande överens om 
att det var en mycket efterläng-
tad hundrastgård som nu blivit 
klar. Det var också en stor enig-
het kring att det behövs fler hund-
rastgårdar i Tyresö, eftersom alla 
inte har lika lätt att ta sig till Wät-
tingestråket.

Tyresös hundägare är bara att 
gratulera till den nya rastgården. 
Vi hoppas att det inte dröjer allt-
för länge innan hundägare i andra 
delar av kommunen också har 
rimligt nära till en hundrastgård.

ooo

Märta, Dexter och Bamse kollar in 
den nya rastgården. 
 FOTO: KRISTJAN VAIGUR
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SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

Kvinnor lämnar politiken
NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu

hemsida: www.tyresonyheter.nu

Ann Sandin Lindgren (S)
Jag brinner för att förändra sam-
hället, men det finns ingen dialog 
i fullmäktige. Hur bra förslag man 
än lägger från oppositionen är 
det omöjligt att få igenom. Mode-
raterna röstar kategoriskt nej. 
Demokratin urholkas eftersom 
det är viktigt med fler perspektiv. 
Jag skulle önska mer samtal och 
mindre positionering.

Marie Åkesdotter (MP), 
språkrör
Mitt beslut att lämna mina poli-
tiska uppdrag i Tyresö har mog-
nat fram under en längre tid. Jag 
har suttit i fullmäktige sedan 
2006, och som gruppledare ännu 
längre. Nu är det tid att gå vidare 
och göra något annat. Jag vill helt 
enkelt inte vara politiker längre, 
utan äga min tid själv.

Ida Antonsson (M), vice ord-
förande kommunfullmäktige
Jag hade svårt att få tiden att 
räcka till. Uppdraget som fri-
tidspolitier är tidskrävande och 
att kombinera det med jobb och 
familj är en utmaning. Om politi-
ken ska kunna locka och behålla 
fler unga kvinnor måste partierna 
tillsammans diskutera förutsätt-
ningarna och se över former.

DEMOKRATI Halva mandatpe-
rioden har gått, och sedan valet 
2014 har 17 förtroendevalda 
i kommunfullmäktige valt att 
lämna sina uppdrag, av dessa 
är 14 kvinnor. Avhoppen ökar 
underskottet av kvinnor, en 
grupp som redan innan var under-
representerad i fullmäktige.

Mönstret att fler kvinnor än män 
hoppar av är inte unikt för Tyresö, 
det ser lika ut i många kommuner 
och har gjort det länge. Tidigare 
undersökningar visar att många 
slutar av privata skäl: hälsa, famil-

jeförhållanden, nytt jobb eller 
flytt från kommunen. I en rapport 
från SCB efter förra valet framgår 
att politiska skäl har varit helt 
eller delvis avgörande för 4 av 10 
avhopp, bland exemplen nämns 
otrevligt debattklimat, tandlöst 
fullmäktige, känslor av maktlös-
het eller för hård styrning inom 

partiet. Hårdast drabbade av 
avhoppen i Tyresö är moderater-
na, där 8, i princip alla unga, kvin-
nor valt att lämna politiken. Ande-
len kvinnor i kommunfullmäktige 
har därmed sjunkit under man-
datperioden från 47,5 procent till 
40 procent.

ooo

Så många lämnar sina uppdrag i Tyresö kommunfullmäktige

Kvinnor 8 3 3
Män 1 1 1

Tyresöbo 
prisad, igen

Ny liten park tar form
PARK I Trollbäcken finns sedan 
10 år tillbaka en liten men okänd 
park, Näsby udde. Det är få som 
vet om dess existens, mycket 
på grund av att den hittills långt 
ifrån sett ut som en park. Näsby 
udde har varit rejält igenvuxen 
med stora buskar och högt gräs 
och helt omöjlig att röra sig i.

Första initiativet 2006
Parken är vackert belägen, längst 
ut på Näsbyvägen, med strand och 
mjuka klippor längs Drevviken. 
Tanken på att förvandla udden 
till en liten park föddes 2006, på 
initiativ från bland andra Tyresö 
Nyheters medarbetare Gunnar 
Frisell, som själv bodde en bit in 
på Näsbyvägen.

Beslut om Näsby udde 2008
Hösten 2006 uppdrog planbered-
ningen åt stadsbyggnadskontoret 
att ta fram en detaljplan för områ-
det som skulle förvandlas från 
kvartersmark till park. Nästan 
två år senare, i juni 2008, klub-
bade kommunfullmäktige beslu-
tet om ny detaljplan för området 
och några månader senare kunde 
byggnadsnämnden besluta att 
parken skulle döpas till Näsby 
udde.

Beslut utan resultat 2010
Två år senare, i april 2010, kon-
staterade kommunstyrelsen att 
Tyresö hade fått ökade skattein-
täkter och att kommunen skulle 
satsa 17,5 miljoner av dessa skat-
tepengar på olika projekt och 
åtgärder. Bland annat beslutade 

kommunfullmäktige att satsa 3 
miljoner kronor av pengarna till 
olika klimat- och energiåtgär-
der och till åtaganden i Tyresös 
parker och närmiljö. Ett sådant 
exempel som togs fram var just 
den planerade parken vid Näsby 
udde.

Beslutet lämnade tyvärr inga 
spår efter sig och parken fortsat-
te att vara rejält igenvuxen och 
omöjlig att utnyttja.

Nästan i mål efter 10 år!
Men via informella kontakter med 
ansvariga på kommunen hölls frå-
gan vid liv och för någon tid sedan 
inträffade det oväntade. I sam-
band med städning och röjning 

av parker och grönområden fick 
även Näsby udde sin chans.

På en vecka rensades åtskilliga 
kubikmeter med höga buskar och 
ogräs bort från udden, som nu för-
vandlades från djungel till öppet 
grönområde, med chans att med 
tiden kunna formas till en fin liten 
park, med egen strand och utsikt 
över Drevviken!

Tyresö Nyheter har redan fått 
positiva kommentarer från närbo-
ende och kan konstatera att man 
här har lyckats med något som är 
raka motsatsen till hanteringen av 
Fornuddsparken – att värna och 
ta hand om en park. Även om det 
gick tio år från tanke till handling!

ooo

En djungel av höga buskar och ogräs har rensats bort och det går att ana 
en framtida öppen park. FOTO: KRISTJAN VAIGUR

KONST I september vann tyresö-
bon Jenny Ivarsson SM i porträtt-
fotografi, nu har den 32-åriga 
fotografen återigen prisats för 
kvaliteten på sitt hantverk.

Under den internationella täv-
lingen WPPI Awards, som arrang-
eras av Wedding and portrait 
photographers international, så 
placerade sig Ivarsson som tvåa 
i kategorin nyfödd. I stenhård 
konkurrens, mot några av värl-
dens främsta nyföddfotografer, 
lyckades hon nå en milstolpe i 
karriären.

– Att placera sig så högt upp 
i resultatlistan bland så många 
fantastiska fotografer har länge 
känts som en ouppnålig dröm, 
berättar Jenny Ivarsson. Därför 
kom det som en stor överrask-
ning när jag fick beskedet om att 
jag kom tvåa i den kategori som 
ligger mig närmast om hjärtat.

– Den här tävlingen betyder jät-
temycket för mig, kanske främst 

för min personliga utveckling, 
säger Jenny Ivarsson. Att få vara 
med i samma sammanhang som 
så många fantastiska fotografer 
ger stora möjligheter för att för-
bättra mitt hantverk och ger även 
en enorm boost till självförtroen-
det.

ooo

Jenny Ivarsson har erövrat ytter-
ligare ett pris. FOTO: JULIANA WIKLUND
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Gammal är äldst i Tyresö Handboll

Tyresö FF tog sista chansen

HANDBOLL I lördagens match 
mot Amo Handboll (fd. Alstermo) 
visade sig den gamla klyschan 
vara sann. Mikael Eriksson, född 
1988, är en av de spelarna som 
varit med på resan från division 
2 då klubben fortfarande hette 
Tyresö IF. Micke fick priset som 
matchens lirare, efter en lysande 
insats och åtta mål på sitt 
konto.

Amo kom till Tyresöhallen med en 
meriterande seger mot favorittip-
pade OV Helsingborg, från förra 
omgången. Tyresö å sin sida hade 
bottennappet från Linköping, att 
hantera.

Tyresö startade i ett rasande 
tempo och hög effektivitet, 4–1 
efter fyra minuter. Tyresö fort-
satte att vara effektiva och hade 
ledningen till minut 20. Fram till 
dess hade också lagets målvakt, 
av många ansedd som allsvenskas 
bästa, Gustav Skagerling, stått för 
flera kvalificerade räddningar.

Efter detta var det Amo som 
stod för det bästa spelade och 
gick fram till en tremålsledning 
i 27:e minuten. I samband med 
detta tog Toni Johansson Tyre-
sös andra time out på tre minu-
ter. Han lyckades rätta till en del 
och ställningen i paus var 15–16 i 
Amos favör.

Tyresö började bäst i andra och 
hade en tvåmålsledning efter sju 
minuter. Efter detta följdes lagen 

åt målmässigt. Det skiljde aldrig 
mer än ett mål i resten av match-
en. Den förra Tumbaspelaren 
Nicklas Andreasson kvitterade 
till 28–28 efter 57.28 och kokade 
av nervositet. Inte minst med 

förra årets match, i Tyresöhallen, 
lagen emellan i färskt minne.

Tyresös storskytt Johan Brun 
dundrade in 29–28 efter i 58:e 
minuten. En minut senare kvitte-
rade återigen Amo. Därefter följ-

de varsin time out för lagen men 
inga fler mål.

Med facit i hand var det ett 
rättvist resultat som den hitres-
ta Amoklacken säkert är nöjda 
med. Som matchens lirare i Amo, 

Daniel Steen, sa direkt efter 
matchen:

– Det inte många tillresta lag 
som kommer ta poäng i den här 
hallen.

ooo

FOTBOLL En kall och underbar 
hösteftermiddag, som gjord för 
kvalfotboll. Mycket stod på spel 
för båda lagen, Tyresö FF och FC 
Krukan. En förlust skulle inne-
bära att man var helt borta från 
promovering.

Ett taggat hemmalag som kom till 
matchen. Matchen mot Enhörna, 
förra veckan slutade med en 0–4 
förlust och två mycket underliga 
utvisningar. En protest har läm-
nats in till förbundet som inte haft 
tid att sammanträda angående 
detta. Matchen startade i ett högt 
tempo som mattades redan efter 
20 minuter.

Utmärkt läge
Tyresö skapade en del men inget 
som känns värt att skriva hem 
om. Gästernas Philip Halvossar 
hade ett utmärkt läge att ge söder-
malmslaget ledningen men Mat-
tias Levin gjorde en grym parad 
och returen rensades undan av 
Kevin Salomonsson. Jesper Falk, 
frestade Krukan med ett hårt 
inlägg efter 33 minuter som så 
när nådde fram till Johan Holm-
ström. Det var nu hemmalaget 
som hade greppet om matchen 
även om chanserna var få. Kevin 
Salomonsson höll så när på att 
skalla in ett ledningsmål efter en 
bra slagen hörna men bollen ham-
nade strax utanför. En relativt 
stor mängd före detta storspelare 
i TFF satt på läktaren, ivrigt sup-
portande sitt forna lag. Både stort 
och fint ska tilläggas.

I den första halvlekens döende 

sekunder så slog Mpia Momo till. 
Ett inspel från kanten touchade 
på en Krukanförsvarare och Mpia 
placerade snyggt bollen i nät. 
Att få ett ledningsmål i tilläggs-
minut 4 är väldigt psykologiskt. 
Att sätta 2–0 i andra halvlekens 
andra minut i ännu högre grad. 
Niclas Thomasson som gjorde sin 
första match sedan sitt benbrott i 
somras, visade sig vara en otrolig 
vitamininjektion med sin snabb-
het och företagsamhet.

Bombardemang av målet
I andra halvlekens andra minut 
skickade han in ett dödligt inspel 
till Lukas ”Torkel” Pettersson som 
enkelt ökade hemmalagets led-
ning. Därefter följde ett bombar-
demang av målchanser. Ett skott 

i ribban, en styrning i gavelns 
kryss, chanser som var värda ett 
bättre öde. Christoffer ”Stoffe” 
Nyberg dunkade en frispark i stol-
pen när 25 minuter återstod och 
hade även ett lurigt inlägg som 
hamnade precis ovanför överlig-
garen. FC Krukan fortsatte dock 
att spela, och de spelade bra. Det 
var en match helt i publikens 
smak där båda lagen bjöd till. När 
Niclas Thomasson gjordes ner i 
ett friläge så gick dock luften ur 
Södermalmslaget. 2–0 underläge 
och en man mindre, ja då var 
matchen körd.

Sju minuter från slutet så satte 
mittfältsgeneralen Lukas Brikell 
3–0 efter ett inspel från höger. 
Bollen satt otagbart i målvaktens 
högra gavel. Alexander Lemon, 

Tyresös ”gubben i lådan” fastställ-
de slutresultatet till 4–0. Efter en 
smått excellent anfallsrörelse av 
Tyresö då de efter snyggt klapp-
klapp spel, inte helt olikt den 
ryska superfemman i ishockey, 
satte Lemon i ett läge som han säl-
lan missar. Andreas Bäckström i 
FC Krukan sa eftermatchen:

– Vi kommer ge allt i sista 
matchen. Utvisningen gör att vi 
luften går ur oss, men vi ska göra 
allt i sista matchen. Vi har ett par 
ordinarie spelare som kommer 
tillbaka dessutom.

Nöjd med matchen
Målskytten Lucas Brikell var nöjd 
med matchen:

– Vi gör en av våra bästa match-
er för året. I första gick det lång-
samt, men vi ville försöka rulla 
boll så mycket vi kunde och i 
andra så fick vi upp farten.

Huruvida hans mål var en pärla 
svarade Brikell:

– Jag vet inte om det var speci-
ellt snyggt, men den satt i alla fall.

Istället för att framhäva sig 
själv så ger han istället kredit till 
Niclas Thomassons inhopp:

– Han ger oss en spets i anfallet. 
Allt blir farligt. Hans första touch 
är en målgivande passning.

Även Christoffer Nyberg som 
gjorde en utomordentlig insats, 
tyckte att det ska bli kul att åka 
till Gotland och försöka vinna. 
Kanske var det Nyberg, Brikell 
och försvarsgiganten Kevin Salo-
monsson som var bäst för dagen, 
tillsammans med Tarek Aloui.

ooo

Matchens spelare Mikael Eriksson. FOTO: THERESE BACK

Grått, kyligt och riktigt bra fot boll var det när Tyresö FF kvalspelade. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Älg på 
bensinstationen 
NATUR Älgjakten pågår, och det 
är många som mött älgar på cykel-
banor och andra skogsområden, 
främst i gryningen. I veckan sågs 
en älg även i centrala Bollmora 
vid Circle K. Förmodligen inte för 
att tanka.

ooo

Arbetskläder 
införs i förskolan
ARBETE Nu införs i arbetskläder 
i Tyresös kommunala förskolor, 
något som tidigare efterfrågats 
av Kommunal och anställda. För-
mången införs under hösten. Där-
med får även kommunala försko-
lor, likt många enskilda, tillgång 
till arbetskläder.

ooo

Här mås det

På jakt efter ett skrovmål bland 
spillda sopor att fiska upp. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

SAGOLEK VICKE VIRE
21/10, kl 10–11. En annorlunda 
sagolek med dans och musik på bib-
lioteket i Trollbäcken. För alla barn 
1–3 år med föräldrar och syskon. Vi 
bjuder på fika! Föranmälan till Anita 
Lindqvist senast 14.00 dagen innan: 
08-57827163.  
Arr: Tyresö kommun.

BARNTEATER
22/10, kl 11.30 och 13.00. Före-
ställningen Jag rymmer! På biblio-
teket i Tyresö C. Ett får känner sig 
bortglömt och rymmer från sin flock. 
Men ingen märker att det är borta! 
Cirkus Tigerbrand för barn 3–7 år. 
Entré: 30 kr. Förköp på www.tyreso.
se/biljetter eller på Servicecenter i 
kommunhuset i Tyresö centrum.  
Arr: Tyresö kommun.

TEATERGRUPP
24/10–12/12, kl 18–19. Bränn-
punkten startar en teatergrupp för 
barn och ungdomar från 8 år. Ledare 
är Hanna Lindgren. Drop in. Kostnad 
50 kr/tillfälle. Plats: Granängsringen 
60. Information: www.brannpunkten.
se. Arr: Brännpunkten.

JAZZ I TYRESÖ
Tisdagen den 25 oktober har Tyresö 
Jazzclub sin årliga jazzsångtävling på 
restaurang Spis o Vin vid golfklub-
ben. Tid 19.30. Inträde 150 kronor, 
120 kronor för medlemmar, under 
30 år gratis. Medan juryn samman-
träder spelar Ophelia & the Black-
birds. Bordsbeställning 742 80 00. 
Arr: Tyresö Jazzklubb

TUMMETOTT
25/10, kl 10–11. Läs, rimma, 
ramsa och sjung med ditt lilla barn 
under lekfulla former på biblioteket 
i Tyresö C. Ålder 0–8 månader. Vi 
bjuder på fika. Föranmälan till Anita 
Lindqvist senast 14.00 dagen innan: 
08-57827163. Arr: Tyresö kommun.

STICKCAFÉ
25/11 och tisdagar fram till 20/12, 
kl 13.30–16.30. Välkommen att 
sticka, fika och umgås några timmar 
på Trollbäckens bibliotek.  
Arr: Tyresö bibliotek.

KULTURTIMMEN
27/10, kl 12–13 på biblioteket i 
Tyresö C. Föreläsning på temat forn-
tid i Tyresö. Från säljägare till viking-
ar. Fynd och fornlämningar i Tyresö., 
Föredrag av arkeolog Roger Wikell. 
Fri entré. Arr Tyresö kommun

Visste du att räddningstjänsten 
i Tyresö har specialkompetens 
på räddningsklättring? Det och 
mycket annat får vi höra om i 
första delen i programserien Blå-

ljus Tyresö när vi besöker Tyresö 
brandstation och styrkeledare 
Björn Vigström. Programledare: 
Jerker Pettersson.

Vad talar seglare om när de 
möts på sjön? Segling förstås! 
Möt Mona Wirström Nilsson och 
Benny Nilsson i deras Hallberg 
Rassy och vad de berättade när 

Gunnel Agrell Lundgren plötsligt 
äntrade deras båt. Om sina kapp-
seglingar, båtbyggande, seglar-
kompisar och Harstenas historia.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Ny serie: Blåljus Tyresö Seglarsnack

Mörkret tätnar både ute och inne 
i biosalongen när Lena Hjelmérus, 
Maria Mellin och Marcus Löwin 
från Tyresö Filmförening presen-
terar höstens filmer på Bio Forel-
len. Romantik, action, Western, 
barnmatinéer och torsdagsbio 
med specialfilm. Du är välkommen 
till vår alldeles egna tyresöbio.

Film i höstmörkret
I det här programmet samtalar 
Naturskydds-föreningens ordfö-
rande Johanna Sandahl med Leif 
Bratt om föreningens mål och de 
medel de använder för att förverk-
liga sina strävanden. Det handlar 
om opinionsbildning i forma av 
både information och kampanjer, 
men även att agera som lobbyist 
så att politiken tar rätt steg.

Naturföreningens mål

Kommunpolisen Kenny Bungss 
och säkerhetssamordnaren Malin 
Jonsson beskriver för Ann San-
din-Lindgren om hur kommunen 
och polisen jobbar för att förebyg-

ga brott. Hur ser det ut i Tyresö? 
Vilka åtgärder jobbar man med? 
Minskar brotten? Vad gör man åt 
droganvändningen?

Hur förebygger vi brott? 

Vigseln ägde rum i Tyresö 
Kyrka den 26 oktober 1946. 

Hjärtliga gratulationer på 
bröllopsdagen!  
Vi önskar er allt gott.

Ing-Britt   Yngve   Sonja

Inga och Gunnar Persson 
firar 70 år som gifta

I serien ”Uppdrag Tyresö” med 
Ann Sandin-Lindgren och poli-
sen Thomas Magnusson har den 
tidigare närpolisen Claes Stjern-
ström bjudits in till studion. Han 
berättar om hur man kan förhin-
dra inbrott och vad man ska tänka 
på. Claes ger sin syn på polisens 
situation i dag.

Vår närpolis Claes

I nästa tidning är det 
kanske ditt företag 

som syns här?

annons@tyresonyheter.nu

Bandet säljs på ICA, Lindex 
och Apotek Hjärtat

Köp årets 
rosa band
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Kryss nr 6  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
31 oktober 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2016
1:a: Kerstin Norell, Stensötegången.
2–5: Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Stig Johansson, Stensötegången.
Solveig Palbring, Långsjövägen.
Christina Jansson, Lyckogången.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 6” 
och skicka senast 
den 31 oktober 
2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Carina!
Carina Lemberg, Sleip-
nervägen, såg att bilden 
föreställer, fyren i rondel-
len Breviksvägen–Nytorps-
vägen. ”Minnet är ifrån 
i somras när vi kommer 
körandes med vår nyin-
köpta båt på trailer, på väg 
att sjösätta. Så lämpligt är 
denna fyr placerad mitt i 
”farleden” nära havet i en 
skärgårdskommun.”

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 5, 2016.
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Tyresöradions ”melodikryss” nr 6

MUSIK Första pris i musikkryss 5 fick Christina 
Jansson, Lyckogången, Tyresö, som får tre Triss-
lotter. En lott var får Svante Nielsen, Sköndal, 
och Kerstin Norell, Stensötegången, Tyresö. 
Grattis till er!

Musikkryss 6 ger dig lite nytt huvudbry för mörka 
höstkvällar. Det är Marie Öquist och Björn Malm-
berg som konstruerar Tyresöradions och Tyresö 
Nyheters egna musikkryss. På Tyresöradions 
hemsida kan du också fylla i krysset och skicka 
in din lösning till: info@tyresoradion.se.

Eller så skickar du din lösning till:
Björn Malmberg,  
Gudöterrassen 622
135 53 Tyresö

Krysset hörs på 91,4 MHz. Skicka in svaret så vi har 
det senast den 31 oktober så har du chans att vinna 
tre Trisslotter i första pris eller en Trisslott i andra 
eller tredje pris. Miljonvinster väntar! Lycka till!

ooo

Kryssmakarna Marie Öquist  och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION
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Tyresö Nyheters mångåriga 
tecknare Berno Billing har 
avlidit i en ålder av 94 år. 
Bernos teckningar återfanns 
på tidningens ledarsida 
och roade med sina kluriga 
gubbar  och funderingar. 

OKTOBER 2016 15



AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (15/10-30/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Succé för Tyresöspelet

1 000 tyresöbor vallfärdade i helgen till Bollmoradalens kyrka då Tyresöspelet återuppstod. Nära nog ett mirakel. Maria Sofia De la Gardie och Markis Lagergren muttrade visserligen något om 
att det hellre spelats på slottet och gamla kommunalrådet Gyllnert tyckte det varit bättre om Tyresö haft ett kulturhus att uppföra spelet i. Nu fick Bollmoradalens kyrka fungera som ett fullgott 
alternativ. Många fick tyvärr förgäves knacka på porten för det blev tidigt fullsatt. Kanske pockar den stora anslutningen på en fortsättning. Men det är upp till arrangörerna Tyresö Teaterfören-
ing och Tyresö församling att avgöra. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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