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Protest mot nedläggning
n Socialnämnden beslutade på sitt 
senaste möte att avveckla Björk-
backens vård- och omsorgsboende, 
istället för att rusta upp lokalerna. 
Före mötet hölls en manifestation 
som samlade närmare 150 personer 
för att protestera mot nedlägg-
ningen.

Björkbacken är det enda kvarva-

rande äldreboendet som både ägs 
och drivs av kommunen.

Frågan om Björkbackens äldre-
boendes vara eller inte vara har 
varit en obesvarad fråga som orsa-
kat oro en längre tid tillbaka. Allt-
sedan Arbetsmiljöverket påtalat 
brister i  lokalerna har anhöriga, 
de boende och personalen svävat i 

ovisshet kring Björkbackens fram-
tid.

Nu är dock beslutet fattat, vilket 
upprört många berörda. Äldreboen-
det ska enligt beslutet avvecklas i 
två steg. I den första etappen våren 
2018 flyttas demenssjuka på två 
avdelningar till Villa Basilika. 40–50 
personer blir övertaliga. Sid 5

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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150 personer demonstrerade för att visa sitt missnöje mot nedläggningen av Björkbacken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ekonomin oroar
n Stora underskott ledde till ordförandens avgång i socialnämnden. 
Men det är mycket allvarligare än så. Tyresö kommun klarar inte 
kravet på en god ekonomisk hushållning. Med ett sådant bagage 
borde fler borde fundera på att avgå. Men det kan tyresöborna 
ordna om mindre än elva månader. Ledare, sid 2

Höjd hyra löser inte bostadsbrist
n Moderaterna vill införa marknadshyror. Det leder inte till fler 
hyresrätter, men väl till dyrare hyror. Redan idag har hälften av 
Stockholmsregionens invånare svårt att klara hyran för nyprodu-
cerade lägenheter. Varför införa marknadshyror när det leder till 
trångboddhet och ökat bidragsberoende? Debatt, sid 4

”Jag har tränat  
i högre värme, 
också på att  
dricka mycket  
vatten.”
Jonathan Rydberg, sid 3

Tyresö i Yrkes-VM
n Jonathan Rydberg från 
Tyresö tävlar i Yrkes-VM. Han 
ska jobba med en bil som 
bara säljs i mellanöstern och 
som han aldrig kunnat öva 
på. Sid 3

Skoltapp
n Tyresö tappar i lärarför-
bundets ranking över bästa 
skolkommun samtidigt som 
kommunens egen statistik 
visar lägsta skolresultaten 
sedan 2012. Sid 6

Tjejjour på skolor
n Tyresö tjejjour vill besöka 
skolorna i kommunen för att 
prata om ämnen som porr, 
sexuella övergrepp och nor-
mer. Samtalen grundas i det 
jouren möter i sin veckovisa 
chat. Sid 7

Ridskolan utvecklas
n När ridhuset byggs om 2019 
blir det med en manege med 
två volter och en stor läktare 
för 100 åskådare. Sid 8

Miljoner till Tyresö
n Regeringens budget ger 
Tyresö 18,8 miljoner kronor i 
olika statsbidrag. Höjda kun-
skapsresultat genom stärkt 
likvärdighet är en viktig 
del. Sid 9

Ökat valdeltagande
n I kyrkovalet var det fler 
Tyresöbor än på länge som 
utnyttjade sin rösträtt. Valet 
innebar en klar framgång 
för Socialdemokraterna som 
fick drygt 47 procent av rös-
terna. Sid 10

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.



Kommunfakta: Allt mindre resurser till skolan i Tyresö
När den styrande alliansen beslutade om budgeten för 2017 var det under hård kri-
tik för att skolan inte fick kompensation för löne- och prisökningar. Det skulle inne-
bära besparingar på skolan hävdade Socialdemokraterna. Nu får de stöd av Lärar-
förbundets undersökning Bästa skolkommun som sänker Tyresös satsningar på 
skolan. Från plats 87 i början av mandatperioden till plats 198. Några glädjeämnen 
finns dock. När lönerna stiger i Stockholmsregionen dras Tyresö med och avancerar 
till plats 39 av landets kommuner. Men kombinationen av små resurser och höga 
löner gör också att Tyresö hamnar på en föga hedrande plats 281 när det gäller 
lärartäthet. Därmed kvalar Tyresö in på 10 i botten-listan bland landets kommuner.

Resurser till skolan, placering av landets kommuner

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Socialnämndens ordförande Andreas Jons-
son (M) har tvingats avgå från sitt upp-
drag. Skälet ska ha varit att socialnämn-

den inte lyckats hålla sin budget under flera år. I 
år prognostiseras ett underskott på över 40 mil-
joner kronor för den verksamhet som ger viktig 
omsorg till våra äldre och barn och ungdomar i 
behov av stöd. Men är det inte i själva verket en 
systematisk underbudgetering som synliggjorts 
i boksluten?

Oppositionen har länge krävt att krafttag 
måste till för att rätta till verksamheten. Genom 
att ständigt få dras med för lite pengar har 
nämnd och förvaltning stressats till kortsiktiga 
besparingar som senare visat sig bli dyra. När 
tyresöbornas omsorg ska tillgodoses har all-
deles för många kostsamma lösningar hittats 
i andra kommuner. Det är inte bra vare sig för 
ekonomin eller för de som behöver omsorg. Det 
blir dessutom ytterst besvärligt att besöka en 
anhörig som har plats i Malmköping eller Boll-
näs. Det behövs alltså lösningar på hemmaplan, 
i Tyresö, inom både individ och familjeomsor-
gen och äldreomsorgen. Tidigare har situatio-
nen varit i det närmaste varit kaotisk med för 
få socialsekreterare och för många ärenden. 
Det har renderat i böter i mångmiljonklassen 
eftersom utredningar och åtgärder inte har 
kunnat komma igång i tid. Nu verkar det vara 
bättre beställt med bemanningen men fortsatt 

dras kommunen med kostsamma lösningar. Om 
budgeten för nästa är avpassad för behoven och 
verksamhetens storlek vet väl ingen med det 
kommer nog att framkomma rätt snart på nyår-
et. Ett är dock säkert. Den som tillträder som 
ny ordförande i socialnämnden efter årsskiftet 
lär få jobba hårt om det ska bli någon ordning 
på torpet.

Men är det verkligen socialnämnden 
och dess ordförande som man ska sätta 
fingret på?

Högst ansvarig för ekonomin som helhet är 
Andreas Jonssons partikamrat kommunalrådet 
Fredrik Saweståhl. Och läser man Tyresö kom-
muns delårsbokslut efter augusti är kritiken 
svidande från både kommunchefen och ekono-
michef.

”Kravet på god ekonomisk hushållning inne-
bär att kommunen ska leverera en verksamhet 
med god kvalitét till rimliga kostnader. Den 
samlade bedömningen är att kommunen inte 
uppfyller kravet på en god ekonomisk hushåll-
ning.”

Det finns all anledning att känna oro inför 
framtiden. Men det finns också möjligheter 
nästa år. Då kan tyresöborna välja att byta ut 
det moderata styret i Tyresö.

ooo

För mycket besparingar i socialnämnden har undergrävt möjligheten 
att tillgodose omsorgsbehoven i Tyresö. Det har tvingat fram köp av 
dyra lösningar i andra kommuner. Nu behövs lugn och ro för att få ord-
ning på verksamheten. Frågan är om moderaterna kan klara av det. De 
har pressen på sig när man i kommunen som helhet misslyckats med 
att uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning.

När beslutet om den nya ishallens placeringen skulle fat-
tas höll det på att gå riktigt fel enligt somliga. Men med en 
diskussion och grupparbete mellan alla partier lyckades 
den svåra knuten lösas upp. Ett par timmars resonemang 
över kartorna och en placering där i stort sett samtliga var 
överens blev resultatet. Blockpolitikens dagar kanske trots 
allt kan se sitt slut. Så ska en slipsten dras.

ooo
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God ekonomisk
hushållning saknas

Under över alla under

nu har vi alla blivit kunder.

Kundanpassad skola, kundanpassat dagis

men om du är pank och inte har ett bagis

så får du nog gå nån annanstans

för nu råder valfrihet och konkurrens.

S.
Ur Verser och väsen.
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Tyresö dåliga på 
att ställa krav
ETIK LO-distriktet i Stockholms 
län har jämfört länets kommuner 
för att se vilka som är bäst på att 
ställa krav på att leverantörer följer 
lagar och avtal. Tyresö hamnade på 
plats 18 av 25 undersökta kommu-
ner. LO har granskat om kommu-
nerna exempelvis följer upp sina 
avtal och ställer krav på lönevillkor 
i nivå med kollektivavtal.

ooo

Bostadsmarknaden 
stannar upp
BOPRISER Efter att nästan ha 
nått ett snittpris på tre miljoner 
för bostadsrätter i Tyresö visar nu 
senaste statistiken från Svensk 
mäklarstatistik att priserna stan-
nat upp. Det senaste året har pri-
serna stigit med en procent. Detta 
får nu också fler aktörer att dra 
öronen åt sig. Wallenstam som 
bygger bostadsrätter i Tyresö har 
nu beslutat att omvandla ett av 
sina projekt med bostadsrätter 
i Solberga till hyresrätter. Något 
motsvarande besked för lägenhe-
terna i Tyresö finns inte.

ooo

Förslag om mer 
idrott avslås
HÄLSA Kommunstyrelsen före-
slår att en motion från Social-
demokraterna om mer under-
visningstid i hälsa och idrott i 
skolan avslås. Bakgrunden är att 
regering och riksdag, efter det att 
motionen lades, beslutat att utöka 
tiden för idrottsundervisningen i 
grundskolan med 100 timmar att 
gälla från 2019.

ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Peter Hansen

Tel. 070-795 56 27

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

 

 

PROFFS Just nu pågår Yrkes-VM 
(WorldSkills) i Abu Dhabi. Det 
kommer att bli en bokstavligt 
het medaljjakt för de 27 ungdo-
mar från Yrkeslandslaget som 
representerar Sverige i 26 olika 
yrken. Konkurrensen är stenhård 
och värmen är tryckande. Jonat-
han Rydberg från Tyresö tävlar i 
klassen personbilsteknik. 

Jonathan har gått Fordon och 
transportprogrammet med inrikt-
ning personbilsteknik på Tyresö 
gymnasium och arbetar idag på 
Bilia i Nacka. 2015 tävlade han i 
Yrkes-SM, förra året var det EM 
och i år VM.

Lång förberedelse
Jonathan Rydberg berättar för 
Tyresö Nyheter att han har förbe-
rett sig och tränat målmedvetet 
sedan EM, de sista månaderna 
har han legat i hårdträning och 
hoppas givetvis på en medalj. 

– Jag har tränat i högre värme, 
också på att dricka mycket vat-
ten.

– Det måste gå på rutin för att 
inte drabbas av vätskebrist. 

Vilka specifika moduler som 
kommer att användas har bara 
varit känt i 3 veckor.

Det kommer att handla om en 
bilmodell som bara säljs i mel-
lanöstern och delar av Ryssland, 
och en mekanisk motor från Kina 
och en elkopplingsstation från 
Kanada.

Jonathan har fått papper och 
kopplingsscheman, och generala-
genterna har hjälp till så gott de 
kan men en aktuell bil har han 
inte kunnat träna på.

Fördel med bra utbildningar
Jonas Ivman, lagledare för Yrke-
slandslaget, tror att Sverige tar 

hem minst 3 medaljer på torsdag 
men det kan bli fler. Marginalerna 
är väldigt små och konkurrensen 
är stenhård. 

– Nackdelen för oss är värmen, 
temperaturen som ligger kring 40 
grader är vi ovana vid. Fördelen 
för oss är att informationen kring 
vilka bilmodeller inom är aktuella 
släpps sent. I vissa länder skruvar 
man mest med ett märke, medan 
de nordiska länderna har en bre-
dare kompetens eftersom vi har 
hög kvalitet på våra yrkesutbild-
ningar. Ju mer oförberedd uppgif-
ten är desto mer gynnas de svens-
ka tävlande, säger Jonas Ivman.

ooo

Direkt från Abu Dhabi:

Jonathan från Tyresö 
tävlar i Yrkes-VM

Jonathan visar vad han kan. FOTO: VIKTOR J FREMLING/WORLDSKILLS SWEDEN

Detta är Yrkes-VM
Yrkestävlingarnas syfte är att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna 
och att väcka intresse till att välja gymnasieskolans yrkesutbildningar. 
WorldSkills Competition är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för 
ungdomar under 23 år och har arrangerats sedan 1950. Över 1 200 
unga yrkesverksamma från 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar. 
Tävlingen anordnas vart annat år och 2017 går tävlingen den 14–19 
oktober i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Besökarantalet brukar 
ligga på hundratusen till tvåhundratusen personer.Jonathan Rydberg. FOTO: VIKTOR J FREMLING/WORLDSKILLS SWEDEN

Regnbåge över Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Regnbåge
Regnbågen har skapat folktro, 
myter och annan diktning i de 
flesta kulturer. I Första Mosebo-
ken (9:12–17) beskrivs regnbågen 
som ett Guds förbundstecken och 
ett löfte om att ingen ny syndaflod 
ska komma. Hos många folk upp-
fattas regnbågen som en bro mel-
lan jorden och himmelen (eller 
dödsriket, så till exempel Bifrost 
i den nordiska gudasagan). I 
hela Europa möter talesättet att 
det finns en skatt där regnbågen 
berör marken.
Källa: Nationalencyklopedin, regnbå-
ge. http://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/regnbåge (hämtad 
2017-10-16)
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Tyresös moderata toppolitiker, Fredrik Saweståhl, dri-
ver tillsammans med MUFs ordförande en kampanj 
inom Moderaterna för marknadshyror och mot den 

”nuvarande hyresregleringen”. De menar att om bara fast-
ighetsägarna får sätta vilka hyror de vill kommer bostads-
bristen att försvinna. Det är inte sant. Att vi i Sverige har 
hyresreglering är inte heller sant.

Hyresregleringen försvann på 1970-talet. Däremot vill 
många hyresgäster bli företrädda i sin hyresförhandling. 
Systemet med kollektivt förhandlade hyror är ett kostnads-
effektivt rationellt system som kan jämföras med det löne-
förhandlingssystem som finns på arbetsmarknaden. 

Marknadshyror finns redan vid nyproduktion. En under-
sökning som Hyresgästföreningen gjort visar att hälften 
av Stockholmsregionens invånare inte har råd att bo i en 
nyproducerad lägenhet på 60 kvadratmeter. 

Och varför skulle marknadshyror ge fler bostäder? På en 
marknad där bostäder är en bristvara, vilket stockholmsre-
gionen med en halv miljon i bostadskö är, skulle marknads-
hyror få förödande konsekvenser. Mängder av människor 
skulle tvingas flytta från sina hem för att de inte skulle ha 
råd att bo kvar. 

Men förslaget om marknadshyror är feltänkt av flera 
skäl:

 ■ Marknadshyror innebär att kommuner skulle bli skyldi-
ga att tillhandahålla särskilda boenden för låginkomst-
tagare. Vilket innebär ökad segregation.

 ■ Marknadshyror innebär att bostadsbidragen måste öka 
kraftigt, vilket innebär att skattebetalarna ska stå för 
notan när fastighetsägarna ökar sina vinster.

 ■ Marknadshyror innebär att fler blir trångbodda.
 ■ Marknadshyror innebär att hushållen får minskad köp-
kraft i och med att en betydligt större del av lönen går till 
hyra. Detta hotar Sveriges ekonomi.

Vad Fredrik Saweståhl dessutom helt glömmer bort är att 
bostaden inte är vilken vara som helst. Rätten till en bostad 
är grundlagsskyddad.

Vi behöver därför inte fler dyra lägenheter, vare sig i 
Tyresö eller i resten av länet. Vi behöver fler hyresrätter 
till rimliga hyror.
Hyresgästföreningen Tyresö
Gm Tina Norrström, ordförande

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Feltänkt av Saweståhl
Varför skulle 
marknadshyror 
ge fler 
bostäder?

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
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Vackra  
men 
farliga
Visst är de 
vackra där 
de står. Men 
var försiktig i 
svampskogen. 
De röda och 
vita är ju lätta 
att känna igen 
men det finns 
många lömska 
som varje år 
hamnar fel.
Mykologen

Dagens ros …
… till alla fantastiska medarbe-

tare på Solgläntan, kommu-
nens dagverksamhet för 

dementa. Tack för att ni 
på ett så professionellt 
och fint sätt tar hand om 
vår förälder eller maka/
make och ger dem en 
omvårdnad som inne-
bär att de känner trygg-

het och glädje. Det ni gör 
betyder oerhört mycket 

för de som får vara hos er, 
men minst lite mycket för 

oss som är anhöriga.
Anhörig

Grattis TFFs damer och herrar!
Både vårt damlag och vårt herrlag har gjort en fantastisk säsong. Dam-
laget har som nykomlingar i division 1 etablerat sig som ett av lagen på 
övre halvan. Herrarna vann sin serie och går därmed upp till division 
3 nästa säsong. Tack för härliga fotbollsupplevelser på Tyresövallen 
under den gångna säsongen!
Gul och glad supporter

Det moderata kommunstyret tar inte arbetet 
med Tyresös välfärd på allvar
Vi socialdemokrater har i flera år 
tagit upp moderaternas passivitet 
vad gäller budget- och ekonomi-
styrning inom socialnämndens 
politikområde. Underskotten 
de senaste fem åren är nu uppe 
i drygt 135 miljoner kronor. Det 
brister i hanteringen av Tyresös 
skattebetalares pengar. Detta har 
varit känt även för kommunsty-
relsens moderata ledning.

Kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl anger i Mitt 
i Tyresö den 21 september att 

”… det kommunala äldreboendet 
Björkbacken är ett slukhål som 
kostar mycket pengar i onödan.”. 
Det stämmer inte. Underskotten 
under åren fördelas över de flesta 
verksamhetsområdena. Uttalan-
det saknar verklighetsförankring 
och signalerar okunnighet om 
kommunal välfärd. Verkligheten 
är den bästa plattformen för ana-
lys och borde studeras av vissa 
moderata företrädare i kommu-
nen.

Förklaringen i samma artikel 

”Vi ska vända på varje sten …” 
känns krystad då Fredrik Sawe-
ståhl själv är den som har det 
yttersta ansvaret för den ursprung-
liga ”stenläggningen”. Påståendet 
förmedlar att frågan inte tagits på 
tillräckligt stort allvar.

Att som ytterst ansvarig under 
flera år endast betrakta passivite-
ten hos socialnämndens ledande 
moderata politiker indikerar en 
total brist på politiskt ledarskap.
Carl Johan Karlson (S)
2:e vice ordförande socialnämnden

Mystisk 
klädinsamling 
Under hösten har det kommit upp 
nya containrar för klädinsamling 
på flera av återvinningsstatio-
nerna i Tyresö. På containern 
står det ”Kläd Bank”, men när jag 
letar efter mer information om 
vilka som står bakom, vart klä-
derna går etc så hittar jag bara en 
e-postadress. Dessutom står det 
på containern att de förutom klä-
der även tar emot parfymer, vil-

ket för mig låter 
väldigt märkligt. 
Det vore intres-
sant att veta 
vilka som ligger 
bakom denna 
insamling. Vilka 
behövande får 
ta del av insam-
lingen? Någon 
som vet?
Fundersam 
återvinnare 

Bästa skolkommun nästa år
Vi måste gemensamt jobba för 
att lyfta Tyresö som skolkom-
mun. Det visar Lärarförbundets 
ranking Bästa skolkommun 2017. 
Tyresö hamnar långt ned i rank-
ningen, först på plats 194 bland 
landets 290 kommuner. Tyvärr en 
försämring med 13 platser från 
förra året.

Vi lärare är nyckeln till att 
förbättra elevernas kunskapsre-
sultat. Tyresö har duktiga lärare 
och skolledare med stort driv och 
engagemang, vilket de relativt 
höga studieresultaten visar (plats 
90 av 290), men skolan måste 
prioriteras högre. Dock är det 
problematiskt att jämförelsevis få 
av Tyresös elever klarar av gym-
nasiestudierna (plats 232 av 290).

Det som skiljer vår kommun 
från de topplacerade kommuner-
na i rankingen är att där har kom-
munledningarna på allvar bestämt 
sig för att sätta skolan först. Det 
borde Tyresö också kunna göra. 

Vi lärare måste få en rimlig 
arbetsbelastning. Får vi ägna oss 
mer åt elevernas lärarande, så 
kommer resultaten att bli bättre. 
Vi lärare ska inte tvingas vara rast-
vakter och administratörer mm. 
Det behöver finnas tillräckligt 
med stödfunktioner för att lärare 
ska orka med sitt huvuduppdrag. 

Rensa bort alla onödiga arbets-
uppgifter som bara stjäl lärartid 
från eleverna idag. Låt oss lärare 
vare lärare, helt enkelt. 

Framförallt visar rankingen 
att Tyresö har få behöriga lärare 
(281 av 290), låg lärartäthet (plats 
243 av 290) och detta leder till 
de mycket höga sjuksrivningstal 
(plats 255 av 290) som finns inom 
skolan och förskolan i Tyresö.

Lärarlönerna har länge släpat 
efter akademikerlönerna. Man 
kan tycka att plats 39 av 290 är 
en bra placering men jämför man 
med våra grannkommuner som 
konkurrerar om samma lärare så 
är det inte så bra längre, Haninge 
ligger på plats 1, Stockholm på 
plats 2 och Nacka på plats 4 av 290 
kommuner. Det här håller inte om 
Tyresö ska vara en attraktiv skol-
arbetsgivare. I lärarbristens spår 
slåss kommunerna om de behöri-
ga lärare som finns. Därför måste 
politikerna här i Tyresö ge våra 
skolledare möjlighet att erbjuda 
bra förutsättningar för att behålla 
och rekrytera behöriga lärare.

Vi ser fram emot att tillsam-
mans med Tyresös politiker och 
tjänstemän jobba för att vi nästa 
år ska bli Bästa skolkommun.
Lärarförbundets avdelningsstyrelse 
i Tyresö
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PROTEST Istället för att rusta 
upp lokalerna vill allianspartierna 
avveckla äldreboendet Björk-
backen. Innan Socialnämndens 
senaste möte ordnades därför 
en manifestation av fackförbun-
det Kommunal, där medlemmar, 
boende, anhöriga och represen-
tanter från Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet deltog.

Förslaget från socialnämndens 
moderata ledning har väckt 
mycket oro bland allmänhet, 
boende och personal. Kommunal 
som organiserar de flesta anställ-
da riskerar nu stå inför att flera av 
deras medlemmar förlorar jobben 
samtidigt som behoven i äldre-
omsorgen är stora.

– Vi inleder övertalighetsför-
handlingar inom kort. Men vi 
tycker inte att politikerna tar sitt 
arbetsgivaransvar, säger Fernan-
do Pereira, förhandlingsansvarig 
för Kommunal i Tyresö, som hell-
re hade sett att personalen kunde 
följa med i övergången.

Bjöd in politikerna
Kommunal bjöd in politikerna 
i socialnämnden till manifesta-
tionen och representanter från 
Socialdemokraterna och Vänster-
partiet deltog. Moderaterna och 
Kristdemokraterna hänvisade till 
interna möten och tackade nej till 
att komma.

– Björkbacken är ett populärt 
och bra äldreboende, som många 
är trygga med. Vi vill att det rustas 
upp och utvecklas istället för att 
avvecklas, sa Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd. Idag får inte alla 
plats i Tyresö, vi har äldre som 
deporteras långt utanför vårt län, 
det är oanständigt. Björkbacken 
behövs, både idag och framöver.

Förvärrar sjukdomstillståndet
Även anhöriga och representan-
ter från Demensförbundet deltog 
i manifestationen och ifrågasatte 
flytten av svårt demenssjuka per-
soner, som man menar ytterligare 
förvärrar sjukdomstillståndet.

ooo

NYHETER

Kritik mot Björkbackens avveckling
NEDLÄGGNING Trots stora pro-
tester (se artikeln ovan) beslöt 
socialnämndens alliansmajori-
tet att Björkbackens vård- och 
omsorgsboende avvecklas i två 
etapper fram till år 2020.

Inledningsvis flyttas vård- och 
omsorgsplatserna på avdelning-
arna Syrenen och Näckrosen till 
vård- och omsorgsboende Villa 
Basilika under våren 2018. Res-
terande boendeplatser flyttas till 
vård- och omsorgsboende som 
planeras uppföras i Tyresö centr-
um under år 2020.

– Vi tycker att detta är ett dåligt 
beslut och vi har reserverat oss 
mot det. Den moderata ledningen 
underlåter allt oftare att sörja 
för löpande renovering av kom-
munal egendom. De synpunkter 
som Arbetsmiljöverket lämnat 
beträffande arbetsmiljön här-
rör från många år av försummat 
underhåll. Dessutom finns i detta 
ärende stora brister i beredning-

en. Exempelvis är det oklart var 
siffran 35 miljoner kronor, avse-
ende påstådd kostnad för renove-
ringen, kommer från, säger Carl 
Johan Karlson (S) gruppledare i 
socialnämnden.

– Ett sådant här viktigt ärende 
skulle, efter en godtagbar bered-

ningsprocess, ha gått till Tyresö 
kommunfullmäktige för beslut. 
Detta är ett grundkrav för en 
anständig demokratisk process, 
men tyvärr har den moderata led-
ningen i socialnämnden struntat i 
det, säger Carl Johan Karlson.

ooo

Carl Johan Karlson (S) gruppledare i socialnämnden. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Anita Mattsson (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kommunal arrangerade. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nedläggningsbeslut upprör

Personal, boende och allmänhet protesterade mot nedläggningen av Björkbacken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Pennan gick varm. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kraftiga nedskärningar att 
vänta för Tyresös grundskolor

Tyresös grundskolor har under 
många år visat underskott och 
har sedan 2015 haft svårt att hålla 
given budget. Enbart under åren 
2015–2017 har grundskolorna i 
Tyresö effektiviserat 24 miljoner 
till följd av ökade kostnader för 
hyra, städ och löner samt utökad 
undervisningstid. Inga uppräk-
ningar har gjorts av budgeten 
motsvarande ökade och pris och 
lönekostnader.

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen skriver i sin delårsrapport 
för 2018 att personalkostnaderna 
är högre än budgeterat och att 
verksamheterna ytterligare måste 
anpassa sina verksamheter. Vilka 
områden som kommer att drab-
bas av nedskärningar avgöras i 

november när barn- och utbild-
ningsnämnden tar beslut om sin 
budget.

ooo

Ekonomiskt 
bistånd på lägsta 
nivån sedan 2012
BIDRAG Socialstyrelsen infor-
merar om att det ekonomiska 
biståndet, det som tidigare kalla-
des socialbidrag, minskade 2016 
jämfört med 2015. Det är dock 
fortsatt stora regionala skillnader. 
Nivån är nu nere på lägsta sum-
man sedan 2012.

ooo

Inga bullerplank 
längs Tyresövägen
MILJÖ Via ”Tyresöinitiativet” har 
det inkommit önskemål om att 
sätta upp ett bullerplank längs 
Tyresövägen. Förvaltningen 
menar dock att de bullerriktvär-
den som finns underskrids och 
förordar istället att man arbetar 
med vegetation av estetiska skäl.

ooo

Tyresö sprang in 
mest pengar till 
cancerfond
INSAMLING Välgörenhetsloppet 
Run of Hope samlade i år in 1,7 
miljoner kronor till Barncancer-
fonden.

Loppen arrangeras över hela 
landet och startavgifterna från 
deltagarna går till forskning för 
att fler barn ska kunna överleva 
cancer. Det lopp som samlat in 
mest pengar i år är Gudö – Run of 
Hope i Tyresö med över 125 000 
kronor.

ooo

Inga fyrhjulingar i 
Tyrestaskogen
TERRÄNG En rörelsehindrad 
person i Vendelsö har ansökt om 
dispens för att få köra fyrhjuling 
och kunna fotografera i naturen. 
Tyresö rekommenderar Länssty-
relsen att säga nej till detta. Skä-
len är främst att det skadar natur-
marken och att det kan verka 
störande för djurlivet och övrigt 
friluftsliv.

ooo

EKONOMI Under de senaste åren har Tyresös skolor haft svårt att 
hålla sin budget och tvingats till nedskärningar samt vikarie- och 
inköpsstopp. Inför 2018 tvingas nu Tyresös rektorer skära ned ytterli-
gare nära 7 miljoner i sina verksamheter.

Mörka moln över skolornas 
ekonomi . FOTO: JONATHAN NILSSON
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Äldre människor har alltid funnits nära under min 
uppväxt. Det är också så det ska vara i ett samhälle 
som håller ihop. Jag tänker på allt ifrån farmor och 

mormor till de äldre som under någon period fanns närva-
rande på skolgården på Forellskolan, när jag växte upp. I 
Tyresö centrum möter en ofta äldre för att det är så enkelt 
att ta sig dit från Björkbackens äldreboende.

Jag tänker att det är så ett fungerande samhälle ska 
se ut, ett samhälle där det finns många kontakter mellan 
generationerna. Där äldre får det erkännande de är för-
tjänta av, för att de under generationer byggt vårt land och 
för den erfarenhet de besitter.

Kort sagt har dagens pensionärer inte bara byggt upp 
Sverige, de har också uppfostrat oss som lever i landet 
idag. Bland pensionärerna finns helt enkelt de dagisfrök-
nar, lärare och idrottsledare som gjort oss till dem vi är.

Därför är det glädjande att budgeten som regeringen 
nyss presenterat innehåller satsningar på de äldre. Det är 
med stolthet som jag lyssnar på vår ytterst kompetenta 
finansminister Magdalena Andersson, när hon berättar 
om att vi nu ska ta bort pensionärsskatten för dem som 
tjänar upp till 17 000 kronor i månaden. Jag tänker också 
på höjningen av bostadstillägget som innebär mycket för 
de pensionärer som har det sämst. Det kan handla om 
nästan 500 kronor mer i plånboken varje månad.

Andra viktiga frågor som berör pensionärer är kvalite-
ten på hemtjänsten och på våra äldreboenden. Här har en 
del gjorts, men mycket mer behöver göras. Redan 2016 
och 2017 satsade vi två plus två miljarder på äldreomsor-
gen. Nu stärks äldreomsorgen med lika mycket till.

Inom äldreomsorgen räcker 
det inte bara med mer pengar. 
De äldre måste få större inflytan-
de över sin egen vardag. Vård-
tagaren måste dagligen kunna 

bestämma vad som behöver göras. Dessutom måste vi 
låta proffsen vara proffs, det vill säga mindre detaljstyr-
ning och mer inflytande för personalen över sitt arbete.

Sammanfattningsvis har vi en budget och en röd-grön 
regering som storsatsar på Sveriges pensionärer. Därför 
blir kontrasten olidligt tydlig när en rör sig till Tyresö, 
där det moderatledda styret nu har beslutat att lägga ned 
kommunens mest populära äldreboende, Björkbacken. 
Ett äldreboende som möjliggjort för äldre att fortsätta 
leva värdigt, med en bra restaurang och tillgänglighet till 
Tyresö centrum. Socialdemokraterna i Tyresö har velat 
rusta upp och utveckla Björkbacken. Redan 2012 föreslog 
de socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna 
Ann Sandin Lindgren och Alfonso Morales att tillgänglig-
heten till och från Björkbacken skulle öka, exempelvis 
genom att bygga en gångbro till centrum.

Tyresös äldre har byggt upp vår fina kommun och lärt 
oss som är ”mitt i livet” allt vi kan. Det minsta vi kan göra 
är att säkra dem ett värdigt åldrande. Därför är jag stolt 
över vår regering, men skäms över hur vi just nu behand-
lar våra äldre i Tyresö.
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 38-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

”De äldre måste få 
större inflytande.”

SKOLA Tyresö placerar sig på 
plats 194 av 290 kommuner och 
sjunker därmed från förra årets 
totala placering med 13 place-
ringar.

Varje år presenterar Lärarförbun-
det en ranking bland alla Sveriges 
kommuner, där ett är det bästa 
möjliga och 290 sämsta möjliga. 
Lärarförbundet vill genom sin 
mätning av ”Bästa skolkommun” 
sätta fokus på kommunernas vik-
tiga roll som huvudmän för skolan 
och inspirera till skolsatsningar.

Sämre i åtta av tretton
I undersökningen mäts tretton 
kategorier, Tyresö har försämrats 
i åtta av dessa till i år från före-
gående år, bland annat gällande 
lärartäthet och resurser till sko-
lan.

Den sämsta placeringen har 
Tyresö gällande lärartäthet, plats 
281. Jannice Rockstroh (S) grupp-
ledare för barn- och utbildnings-
nämnden är ändå oroad över situ-
ationen för Tyresös grundskolor;

– I Tyresö ska vi ha en trygg och 
jämlik kunskapsskola för alla våra 
barn. Vi ser att förra årets resultat 
förbättrades mot 2015, men i år 
ser vi hur samtliga skolor försäm-
rar sina resultat, exklusive nyan-
lända. Det gäller dels meritvärde, 
men även andelen behöriga till 
gymnasiet och godkända elever i 
alla ämnen. Det blir alltmer vik-
tigt var i Tyresö du går i skola, för 
dina möjligheter att lyckas. Den 
utvecklingen är inget jag och vi 
socialdemokrater kan acceptera.

Vill se krafttag
I kategorin sjukskrivna lärare har 
den största negativa förändringen 
skett med 73 platser, från place-
ring 182, till årets placering 255.

– Vill vi ha en skola med kva-
litet I Tyresö måste vi skapa en 
hållbar arbetsmiljö.

– Jag litar på våra lärare och 
rektorer och våra lärare är den 
enskilt viktigaste faktorn för våra 
barns inlärning. Därför vill jag se 

krafttag kring hur vi skapar sko-
lor och arbetsvillkor som foku-
serar på kunskap, trygghet och 
arbetsro. I 19 år har den borger-
liga majoriteten haft ansvar för 
skolan i Tyresö och det är hög tid 
att Tyresös barn prioriteras, istäl-
let ser vi hur Tyresös moderater 
nästa år föreslår en kraftig bespa-
ring inom grundskolan, avslutar 
Jannice Rockstroh.

ooo

Lärarförbundets ranking:

Tyresö sjunker i 
”Bästa Skolkommun”

Jannice Rockstroh (S) vill arbeta för en mer jämlik kunskapsskola och 
oroas över några placeringar i Lärarförbundets kommunranking såsom 
lärares sjukskrivningstal och lärartäthet i skolan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sämsta skolresultaten sedan 2012

På barn- och utbildningsnämnden 
senaste sammanträde i september 
presenterades resultatsamman-
ställningen för läsåret 2016/17. 
Resultaten visade en nedgång i 
samtliga kategorier som mäts; 
andelen behöriga till gymnasiet, 
meritvärde samt elever med god-
känt i alla ämnen.

Resultatet oroar
En av fyra avgångselever i årskurs 
9 (26 procent) får inte godkänt i 
alla ämnen och cirka en av fem 
avgångselever (17 procent) läm-
nar Tyresös grundskolor utan 
behörighet till gymnasieskolan. 
Båda är de sämsta resultaten på 
hela mätperioden, sedan 2012 och 
en försämring från föregående år. 
En försämring som oroar barn- 
och utbildningsnämndens grupp-
ledare Jannice Rockstroh (S)

– Det är inte acceptabelt att 
nära 70 unga i Tyresö idag inte ges 
möjlighet till att söka till gymna-
sieskolan. Det är tydligt att Tyre-
sömoderaternas nedskärnings-
budgetar i Tyresös grundskolor 
fått stora konsekvenser för våra 
unga.

På fyra av Tyresös fem hög-
stadieskolor försämrades det 
genomsnittliga meritvärdet, även 
för målgruppen som gått i svensk 
skola i mer än fyra år. Undantaget 
är Tyresö skola där meritvärdet 
höjts.

Stora skillnader
Skillnaderna mellan skolorna i 
Tyresö är stora. Ann Christine 
Svensson (M) har på kommunfull-
mäktige hävdat att det är nyan-
lända som gör att Tyresös resultat 
sjunker. Det är dock inte en för-
klaringsmodell som håller efter-

som andelen nyanlända är väldigt 
låg i Tyresö (endast 12 elever) och 
är lägre än 2016.

– Att utmaningarna runt om på 
våra skolor ser olika ut är ingen 
nyhet, menar Jannice Rockstroh 
(S). Vi vet att elevers socioekono-
miska bakgrund spelar stor roll 
för kunskapsresultaten. I läget 
när vi ser hur skillnaden mellan 
skolor ökar och var femte lärare 
Tyresö under 2016 slutade, beslu-
tar den moderatledda majoriteten 
om kraftiga nedskärningar nästa 
år i våra skolor. Det är vansinne, 
fortsätter hon, och försämrar 
ytterligare likvärdigheten för 
Tyresös barn och i total motsats 
till vilka satsningar jag vill se.

ooo

Samtliga elever Exklusive nyanlända

Andel behöriga till yrkesprogram årskurs 9, procent

MÅL Andelen elever som når målen i alla ämnen har sjunkit på fyra 
av kommunens fem skolor och på en skola saknar mer än en av tre 
elever gymnasiebehörighet och skillnaden mellan Tyresös skolor ökar.
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Jemen är ett av världens fat-
tigaste länder. I två och halvt 
år har landet varit utsatt för 
Saudiarabiens hänsynslösa 
bombningar.

Tiotusentals civila har dödats. 
Sjukhus, skolor och andra civi-
la institutioner har förstörts. 20 
miljoner jemeniter lider brist på 
vatten, mat och sjukvård.

Många drabbade
Mer än 600 000 människor har 
drabbats av den koleraepide-
mi som härjat i landet sedan i 
våras. Varje dag smittas cirka 
7 000 jemeniter av kolera.

Saudiarabien påstås också 
ha inspirerat extrema islamis-
ter, typ IS, med sin fundamen-
talistiska religiösa wahhabism. 
Dessutom har landet hjälpt 
dessa extremister med vapen 
och pengar ur sin stora kassa, 
välfylld med oljepengar.

När Trump som president 
gjorde sin första utlandsresa 
valde han Saudiarabien, som 
köpte vapen av USA för 110 
miljarder dollar, det vill säga 
cirka 960 miljarder kronor. 
Redan dessförinnan tävlade 
saudierna med ryssarna om 
tredjeplatsen bland världens 
militärt mest välrustade länder.

ÄLDRE Trots merkostnaden 
på över 7 miljoner kronor per 
år läggs 21 platser för äldre, 
dementa på Ängsgården, ned 
under 2018.

För att ge plats åt den planerade 
skolan i Fornuddsparken kom-
mer äldreboendet Ängsgården att 
avvecklas under 2018, när avtalet 
med utföraren löper ut. De boen-
de på Ängsgården kommer att 
flytta till Villa Basilika som drivs 
av Vardaga Opalen AB och som 
beräknas vara i bruk i februari 
2018.

Merkostnad
Platserna på Ängsgården har 
lägre kostnad än de nya, varför 
en merkostnad för socialförvalt-
ningen på 3,4 miljoner per år för-
väntas. Det i en redan ansträngd 
socialförvaltning som i år förvän-
tas göra ett underskott på över 30 
miljoner. Dessutom förhindrar 
avvecklingen av Ängsgården, att 
hemtagningar av de äldre kan 
genomföras i önskvärd omfatt-
ning. Konsekvensen av det blir att 
en kostnadsbesparing om nära 
4 miljoner, inte är möjlig. Totalt 
innebär avvecklingen av Ängs-
gården en ökad kostnad på över 7 
miljoner, något som försvaras av 
socialförvaltningen med att det 

medför en besparing för Tyresö 
kommun som helhet.

”Tar inte ansvar”
Hanteringen av ärendet, bris-
ten på ekonomiska analyser och 
konsekvenser tillsammans med 
det kraftiga underskottet i soci-
alnämnden, oroar Carl Johan 
Karlsson, socialdemokraternas 
gruppledare.

– Den moderatledda borger-
liga majoriteten i Tyresö tar inte 
ansvar för våra äldre eller skatte-
betalarnas pengar. Att hänvisa till 
att avvecklingen skulle leda till 
en besparing för Tyresö kommun, 
i sin helhet, finns det inga beräk-
ningar eller analyser kring och är 
ett argument taget ur luften, säger 
Carl Johan Karlsson.

ooo

SOCIALT I år satsar Tyresö tjej-
jour på att komma ut till skolor 
för att prata om ämnen som 
porr, sexuella övergrepp, ångest, 
mens, hbtq-frågor och normer.

– Skolor och andra verksamhe-
ter kan boka en föreläsning eller 
workshop med jourtjejer som är 

kunniga i ungdomsfrågor – och 
det är gratis! berättar Mican Sjö-
lund, samordnare i Tyresö tjej-
jour.

Tyresö tjejjour startade för sex 
år sedan och är en del i den ideel-
la föreningen Tyresö kvinno- och 
tjejjour.

Arbetar ideellt
De arbetar ideellt för att stärka 
och stötta tjejer. Den största 
delen av deras verksamhet består 
av en stödchatt online, dit tjejer 
kan höra av sig och prata om vad 
de vill – och vara anonyma. Van-
liga ämnen är ångest, sexuella 
övergrepp, ätstörningar, självska-

debeteende och frågor om sex 
och kroppen.

– Nu vill vi ta chansen att 
använda de erfarenheter vi fått 
genom chatten till att prata med 
ungdomar om ämnen många 
grubblar över.

Vill träffa alla
Även om Tyresö tjejjour riktar sig 
till tjejer kommer de under skol-
besöken att vilja träffa ungdomar 
av alla kön.

– Vi ser det som ett viktigt före-
byggande arbete att prata med ung-
domar om de här ämnena och då 
är det viktigt att nå så många som 
möjligt. Vi hoppas att så många 

skolor som möjligt tar denna möj-
lighet, säger Mican Sjölund.

Hör av dig
Om du vill att Tyresö tjejjour ska 
besöka din verksamhet, hör av 
dig till tyresotjejjour@gmail.com 
eller ring 070 205 26 18.

ooo

NYHETER

Ängsgården erbjuder idag demensboende för 21 äldre och avvecklas 
under 2018. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ängsgården avvecklas

De vill prata porr och sexuella 
övergrepp med eleverna i Tyresö

Det här gänget vill komma ut och träffa elever i Tyresös skolor. FOTO: TJEJJOUREN

Vill du engagera dig  
i Tyresö tjejjour?
Tjejer/kvinnor över 18 år är 
välkomna på vår infokväll 16 
januari 19–21.
Mejla eller ring för mer info.

Behöver du någon  
att prata med?
Chatten på tjejjouren.se/tyreso 
är öppen onsdagar 18.30–20.30
Du hittar oss också på facebook 
och instagram; @tyresotjejjour.

Företagsmässa
FÖRETAG Den 17 november öpp-
nar Tyresös egen företagsmässa. 
Det är femte året i rad som det 
anordnas utställning av egna före-
tagare.

Det är kostnadsfritt för allmän-
heten att besöka mässan, som 
kommer att avslutas med en gala-
kväll, där årets företagare, årets 
nyföretagare samt årets butik ska 
utses.

ooo

Bostäder vid 
panncentralen 
DETALJPLAN Ägaren till fastig-
heten på Granängsvägen 7 har 
inkommit med en förfrågan till 
kommunen att ändra detaljpla-
nen.

Idag ligger en panncentral på 
adressen, men fastighetsägaren 
vill istället att detaljplanen gör det 
möjligt att istället bygga bostäder. 
En undersökning från 2015 visar 
dock att fastigheten innehåller 
förorenad mark.

ooo

Handelskammaren 
vill ha T-bana till 
Tyresö
TRANSPORT I förra veckan pre-
senterade Handelskammaren i 
Stockholm ett förslag på utökat 
tunnelbanenät med 22 nya sta-
tioner. Älta, Tyresö centrum och 
Tyresö Strand är tre av förslagen 
där de anser att tunnelbanan bör 
gå.

– Det är uppenbart att tunnel-
banan behöver byggas ut. Syste-
met är överbelastat, inte bara i 
rusningstid, säger Daniella Wald-
fogel, näringspolitisk expert på 
Stockholms Handelskammare.

ooo

Jemen,  
en glömd tragedi

Mötesinbjudan
TUFF inbjuder till ett möte om det bortglömda kriget 

mot Jemen den 26 oktober klockan 19 i Tuff-lokalen 

Myggdalsvägen 80. Inledare är Roland Hedayat, 

ordförande  i föreningen Jemen solidaritet.
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EKONOMI Från och med den 
första november avgår Andreas 
Jonsson (M) som ordförande för 
socialnämnden i Tyresö. På Tyre-
sömoderaternas hemsida medde-
las att det beror på det massiva 
underskott som nämnden kom-
mer visa upp för året.

Tyresö Nyheter har tittat på 
nämndens siffror över tid och det 
är klart och tydligt att nämndens 
dåliga ekonomiska styrning har 
pågått länge.

Redan 2009, det vill säga två år 
innan Andreas Jonsson tillträdde 
som kommunalråd i december 
2010, så började socialnämndens 
ekonomi att visa negativa resultat.

Sedan dess har nämnden inte 
klarat av att följa de ekonomis-
ka ramarna något år. Det totala 
underskottet för nämnden är de 
senaste åtta åren på över 126 mil-
joner utöver det prognosticerade 
för året.

– Vi socialdemokrater har 
påpekat den bristande politiska 
styrningen av budget och eko-
nomi under många år, säger Carl 
Johan Karlson (S), gruppledare i 
socialnämnden. Risken är stor att 
den dåliga ekonomin får konse-
kvenser för äldre och utsatta barn 
i Tyresö.

Trots kraftiga nerskärningar 
i socialtjänstens verksamheter 

under många år så lyckas man 
inte nå budgetmålen. Något som 
Carl Johan Karlson anser är på 
grund dålig politik och inte den 
avgående ordföranden.

– Moderaterna har misslyckats 
som parti. Jag förstår att de letar 
efter en syndabock och då får det 

bli socialnämndens ordförande. 
Men i mina ögon är det den politik 
som partiet bedriver som borde 
klandras och för den politiken är 

kommunstyrelsens ordförande, 
Fredrik Saweståhl, ytterst ansva-
rig.

ooo

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

Dålig ekonomisk styrning i social-
nämnden – inget nytt fenomen

Resultat socialnämnden i miljoner kronor 2009–2016

Den avgående ordföranden 
Andreas  Jonsson. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Carl Johan Karlson (S),  
gruppledare i socialnämnden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö ridskola utvecklas

HÄST Till en kostnad av 42 mil-
joner kronor ska Tyresö ridskola 
moderniseras och byggas ut. 
Enligt plan ska arbetet utföras 
under de kommande åren och de 
nya delarna ska tas i bruk under 
2019 och 2020 i olika etapper.

Ett helt nytt ridhus ska uppfö-
ras, mitt emot det gamla, med en 

manege med två stycken volter. 
Vidare kommer ridhuset att få en 
stor läktare med 100 platser för 
åskådare.

Även det befintliga stallet kom-
mer att byggas om, dels kommer 
befintliga delar att rustas upp men 
stallet ska även bli större med 
flera tillbyggnader.

Ombyggnaden kommer främst 

att gälla för de befintliga boxarna. 
Medan tillbyggnaderna kommer 
omfatta nya boxar, bättre hö- och 
gödselhantering samt en ny entré.

Den ekonomiska belastningen 
för ridskolan kommer främst att 
hamna på kultur- och fritidsnämn-
den, som får delar av kostnaden i 
budgetökning från och med 2019 
när första delen tas i bruk. Övriga 

kostnader är tänkt att finansieras 
via hyreshöjningar för verksam-
heter aktiva i ridhuset.

Däremot kommer inte ombygg-
naden innebära någon utökad 
verksamhet, antalet hästplatser 
kommer vara samma och ridsko-
lan har inte möjlighet att utöka 
verksamheten.

ooo

Från 2019 kommer modernisering och utbyggnad starta på Tyresö ridskola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Billig skolmat i 
Tyresö jämfört 
med övriga landet
MAT I genomsnitt kostar skolma-
ten 6 100 kronor per elev och år 
i hela landet. I statistiken ingår 
kostnader för skolmåltids- och 
kaféverksamhet, vilket inklude-
rar kostnader för personal, livs-
medel, transporter och adminis-
trativa kostnader. I Tyresö kom-
mun är kostnaden per elev 5 700 
kronor, och då har varje skola 
ändå en egen kock.

ooo

Fortsatt gratis 
broddar till Tyresös 
äldre invånare
SÄKERHET Sedan 2015 har per-
soner över 80 år erbjudits gratis 
broddar. 

Kommunens beredning för 
medborgardialog och mångfald 
har beslutat att föreslå att detta 
fortsätter fram till 2022 och där-
efter ska det utvärderas för att 
se om målsättningen om färre 
fallskador uppnås. 

Socialdemokraterna vil le 
ändra gränsen till 75 år.

ooo

Placering 
av sopkärl  i 
Trollbäcken 
SOPOR Kommunen kommer att 
låta utföra en hel del vägarbeten 
i Trollbäcken. Med anledning av 
detta kommer boende att behöva 
placera sina sopkärl på annan 
plats än vanligt när de ska töm-
mas.

Kommunen hänvisar till hemsi-
dan om var de tillfälliga placering-
arna ska göras.

ooo
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Det sitter en kråka på lyktstolpen utanför mitt fönster. Krå-
kor är smarta. ”Hörru, dags att skriva en krönika!” kraxar 
den. ”Vad då om?” undrar jag. ”Äldrevården i kommunen”, 

svarar den bestämt och lite ilsket. ”Men det är ju inget upplyf-
tande, det blir bara gnäll.” ”Någon ska väl gnälla! Titta hur det 
är. Ängsgården läggs ner, Björkbacken läggs ner och inget kort-
tidsboende. Villa Basilika ska fyllas men nettoantalet nya platser 
ökar marginellt. Kommunens stora satsning på Silviacertifiering 
förra året spricker när personalgrupperna skingras och inte med 
automatik följer med de boende till nya stället. De gamla utsätts 
för stora påfrestningar och du vet hur det brukar bli då. Dödlig-
heten ökar.”

”Men kråkan, du vet ju att man inte kan vårda och sköta om 
dem, som inte kan stå och gå om inte toalettutrymmet är så stort 
att vårdarna kan komma åt. Ofta behövs två vårdare så att ingen 

gamling faller i onödan. Alla 
som bor på ett äldreboende 
är beroende av konkret hjälp. 
Mycket hjälp med allt. Fast det 
var väl inget nytt, hur många år 
har kommunen haft på sig att 

bygga om? Det saknas en långsiktig planering.” Jag suckar och 
kråkan burrar upp sig. ”Sucka på du, de kan väl räkna. Man vet 
ju nästan exakt hur många platser som behövs och fattas varje 
år. Det tar lång tid att bygga nya boenden, minst 10 år. Bygga och 
bygga, se på andra ställen, jag har minsann varit i andra kom-
muner och kollat genom fönstren. Taklyftar! Inte blir det några 
taklyftar, vad tror du?” ”Nej, taklyft, en travers som löper på en 
skena i taket och enkelt förflyttar den som inte kan gå själv, det 
har man inte kostat på i södra Stockholm sedan 90-talet.”

Kråkan blänger på mig. ”Nya äldrenämnden då och mötes-
platserna för äldre, vart tog de vägen?” ”Det vet vi inte än”, för-
söker jag. ”Socialnämnden diskuterar väl och kommunala pen-
sionärsrådet ska föra de gamlas talan.” ”Tror du verkligen att 
nämnden lyssnar? Förresten har ordföranden slutat.” Kråkan 
lyfter på huvudet och blicken är långt borta. ”Vintern kommer, 
har du några broddar? Du är för ung för att få gratis, kommunen 
delar bara ut till de allra äldsta som faktiskt inte går ut på vintern. 
Man anser sig inte ha råd med fler. Vet de inte vad fallolyckorna 
kostar?” ”Nu är du orättvis, gnällkråka. Fast nog hade jag gärna 
sett att vår kommun hade uppmärksammat Balansera mera-
kampanjen. Till och med Magdalena Ribbing slog ihjäl sig enligt 
tidningen. Du kan vara lugn, jag har broddar. Jag tror säkert att 
man sandar och skottar även i år, det är kommunens ansvar.” ”Vi 
får se”, säger kråkan surt och flaxar med vingen. ”Har du inget 
trevligt att säga mig? Oktober, det är den rosa månaden för stöd 
till bröstcancerdrabbade, världens barn-gala, donationsveckan, 
äldreomsorgsdagarna, seniormässa, nationell anhörigdag, inter-
nationell äldredag och …” ”Nu flyger jag”, säger kråkan och lyf-
ter. ”De bara pratar, det händer inget. Det ligger en överbliven 
kanelbulle från kanelbulledagen i busken där borta. Den är min.”

ooo

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

TN-doktorn:
Samtal med en kråka 

”Hur många år har 
kommunen haft på sig 
att bygga om?”

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Statliga pengar 
till Tyresö

Budgeten innehåller också sats-
ningar på 5,5 miljarder till vården, 
vilket är ett av de största tillskot-
ten på decennier. En miljard av 
dessa är avsatt till förlossnings-
vården.

– Att kvinnor ska vara trygga 
vid födsel är en självklarhet. Det 
är uppenbart att det inte är så idag, 
framförallt inte i borgligt styrda 
Stockholms läns Landsting, säger 
riksdagsledamot Mathias Tegnér 
(S) i en kommentar till Tyresö 
Nyheter.

Flera förstärkningar
För Tyresös del innebär budgeten 
förstärkningar på flera områden. 

Regeringen föreslår att 1 miljard 
kronor avsätts under 2018 för 
stärkt likvärdighet i skolan och 
av dessa går 5,3 miljoner till Tyre-
sö. För 2019 avsätts 3,5 miljarder 
kronor och för 2020 och framåt 
avsätts 6 miljarder kronor. Övriga 
välfärdssatsningar kommer upp-
skattningsvis innebära 18,8 miljo-
ner kronor mer till Tyresö.

Bättre resultat
Likvärdigheten och kunskaps-
resultaten ska bli bättre för alla 
elever i Tyresö.

– Den socialdemokratiskt 
ledda regeringen investerar där-
för stort i fler lärare, mindre 

klasser och kunskapsutveckling, 
berättar Mathias Tegnér (S).

Internationell testbädd
– Från skolsatsningar till företag 
som Klarna går det en röd tråd 
av uppfinningar, innovation och 
forskning. Stockholmsregionen 
är en internationell testbädd 
för innovationer och har skapat 
stora framgångar med företag 
som Klarna och iZettle, avslutar 
Mathias Tegnér (S).

Förslaget till statsbudget inne-
håller också ett ytterligare steg 
för att ta bort pensionärsskatten, 
vilket innebär att 6 400 pensionä-
rer i Tyresö får lägre skatt. Dess-
utom innehåller budgetförslaget 
en höjning av barnbidraget med 
200 kronor i månaden, vilket gyn-
nar 7 200 familjer i kommunen.

ooo

BUDGET När Magdalena Andersson presenterade statsbudgeten 
lovade hon mer pengar till kommunerna. Regeringen satsar totalt 40 
miljarder på välfärden, som bland annat går till en mer jämlik skola 
och resursförstärkningar till äldreomsorgen.

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot. FOTO: RIKSDAGEN
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Valet 2017 innebar en kraftig 
ökning av valdeltagandet. I Tyresö 
ökade antalet röster från 2 542 till 
4 101, alltså en ökning med nästan 
40 procent! I valet på riksnivå till 
Kyrkomötet var bilden densam-
ma, en ökning från cirka 680 000 
till 925 000 giltiga röster, alltså en 
ökning med nära 27 procent.

Valet i Tyresö församling
I Svenska Kyrkan har alla med-
lemmar rösträtt som senast på 
valdagen fyllt 16 år. För Tyresös 
del innebar det att cirka 23 439 av 
församlingens cirka 28 500 med-
lemmar kunde rösta i kyrkovalet.

Valet stod mellan fem nomi-
neringsgrupper, Socialdemokra-
terna (s), Borgerligt Alternativ 
(BorgA), Framtidens kyrka i Tyre-
sö (FrK), Frimodig Kyrka (FK) 
och Sverigedemokraterna (SD).

Fyra av nomineringsgrupperna 
fanns också med vid förra valet, 
medan FK var nykomlingen i 
valet.

Det gick inte att ta miste på att 
intresset för valet var påtagligt 
större i år jämfört med valet för 
fyra år sedan. Vid alla tre valloka-
lerna här i Tyresö stod folk i kö 
under nästan hela valdagen och 
bilden var densamma på många 
platser i landet.

Valseger för 
Socialdemokraterna 
Valet i Tyresö blev en klar seger 
för Socialdemokraterna som 
nästan fördubblade sitt röstan-
tal, från drygt 1 000 röster till 

strax under 2 000. Det innebär att 
Socialdemokraterna fick stöd av 
nästan varannan väljare i Tyresö 
församling och kommer att öka 
från 15 till 17 mandat i Kyrkofull-
mäktige.

De två övriga större grupperna 
tappade mandat. Framtidens 
kyrka (FrK) backade från 10 till 7 
mandat och Borgerligt alternativ 
(BorgA) backade från 8 till 6 man-
dat. Eftersom BorgA gick till val 
med bara ett namn på sin lista så 
betyder det 5 tomma stolar i full-
mäktige för deras del.

Därutöver fick Sverigedemo-
kraterna 4 mandat men hade bara 
2 namn på sin lista, vilket betyder 
att SD har två tomma stolar i full-
mäktige.

Den femte nomineringsgrup-
pen, Frimodig kyrka hade ett 
namn på listan och fick ett man-
dat.

Ett svek med tomma stolar
Eftersom tomma platser inte kan 
besättas med namn som inte finns 
på respektive lista så betyder det 
att Socialdemokraterna nu har 
egen majoritet i kyrkofullmäk-
tige, med 17 platser och övriga 
nomineringsgrupper tillsammans 
har sammanlagt 11 platser. 7 sto-
lar kommer att stå tomma under 
mandatperioden.

– Vi anser att det är ett svek mot 
väljarna att Sverigedemokraterna 
och Borgerligt Alternativ inte kan 
fylla sina mandat under den kom-
mande mandatperioden, konsta-
terar Iréne Pierazzi och Kristjan 
Vaigur. De röster som väljarna 
lämnade blir i dessa fall helt bort-
kastade, något som vi beklagar!

ooo

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

Kyrkovalet 2017Ökat valdeltagande 
gav resultat
2017: 18,18 %
2013: 10,93 %

– Kyrkovalet är över och vi har nu egen 
majoritet i kyrkofullmäktige, konstate-
rar Iréne Pierazzi, ordförande i Kyrkorå-
det och förstanamn på Socialdemokrater-
nas valsedel i Tyresö församling. Vi fick stöd 
av nästan varannan väljare och har med det resul-
tatet 17 platser i kyrkofullmäktige, en ökning med 2 mandat.

– Vi hade en stor fördel av ökat valdeltagande, och vi fick en stor 
andel av de nya rösterna, poängterar Iréne Pierazzi.

Intensivt valarbete
– Vi gjorde också ett bra valarbete 

genom en lång rad aktiviteter som 
bidrog till att vi kunde föra ut vårt 
budskap, säger Kristjan Vaigur, 
valledare för socialdemokrater-
na i kyrkovalet.

– Vi delade till exempel ut vår 
valfolder i nästan alla brevlådor-
na i Tyresö veckan före valet och 

under valveckan kom vi också ut 
med vårt budskap till alla brevlå-

dorna via Tyresö Nyheter.
– Dessutom hade vi en rad andra akti-

viteter som hjälpte oss att nå många tyresö-
bor. Vi kan nu konstatera att vi fick ut vårt budskap i valet och att det 
också gav resultat. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fick i valet!

ooo

Tyresö församling
2017 2013

Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) 47,57 1 951 17 42,13 1 071 15
Borgerligt alternativ (BorgA) 17,46 716 6 24,11 613 8
Framtidens kyrka i Tyresö församling (FrK) 20,53 842 7 26,99 686 10
FRIMODIG KYRKA (FK) 2,22 91 1 ·· ·· ··
Sverigedemokraterna (SD) 12,22 501 4 6,77 172 2 

Om kyrkans val och vardag
VAL Kyrkovalet är över och rösterna är samman-
räknade, frånsett några röster som sändes in under 
valdagen den 17 september.

Vi anser att 
det är ett svek 
mot väljarna 
att Sverige
demokraterna 
och Borgerligt 
Alternativ inte 
kan fylla sina 
mandat under 
den kommande  
mandat
perioden.

Social
demokraterna 
hade en stor 
fördel av ökat 
valdeltagande, 
och fick en stor 
andel av de nya 
rösterna.

7 stolar kommer att 
stå tomma under 
mandatperioden.
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Gravvalvet i Tyresö 
kyrka öppnades

Ny kyrkoherde i Tyresö församling

Om kyrkans val och vardag

Jag tycker att 
det är särskilt  
viktigt att 
gå utanför 
kyrkans  väggar 
och samverka 
med andra 
organisationer  
och personer 
inom alla 
områden.

Efter avslutad utbildning i Upp-
sala tjänstgjorde Helena Fors-
berg under åren 2002–2007 som 
pastorsadjunkt i Strängnäs dom-
kyrkoförsamling, komminister i 
Härnösands stift och under sam-
manlagt tre år som studentpräst i 
Uppsala.

Liberia, London och Tyresö
Under den perioden arbetade 
Helena Forsberg också ett år 
som militärpastor i den svenska 
utlandsstyrkan inom FN i Libe-
ria och fortsätter även nu med 
uppdrag på deltid som fältpastor 
inom Försvarsmakten och inom 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, MSB.

Sin sista tjänstgöring innan 
Tyresö blev aktuellt hade Helena 
Forsberg också utomlands, då 
hon under tre år var anställd som 
komminister i Svenska kyrkan i 
London.

När det blev dags för Tyresö 
församling att söka efterträdare 
till den avgående kyrkoherden, 
Michael Öjermo, så var Helena 
Forsberg en av fem sökande till 
tjänsten och en av de tre kandida-
ter bland de sökande, som Dom-
kapitlet förordade till tjänsten.

Den 8 juni var anställningspro-
cessen klar och kyrkorådet kunde 
fatta beslut att anställa Helena 
Forsberg som ny kyrkoherde i 
Tyresö och den första oktober var 
det dags att installera Tyresös nya 
kyrkoherde.

Fullsatt kyrka
Kyrkoherdemottagningen skedde 
i en fullsatt Bollmoradalens kyrka 
i närvaro av biskopen i Stock-
holms stift Eva Brunne och kon-

traktsprosten Krister Stenberg, 
kyrkoherde i grannförsamlingen 
Österhaninge.

I sin predikan lyfte Helena 
Forsberg fram församlingens vilja 
att försöka skapa förutsättningar 
för alla att uppleva det heliga 
genom att fira gudstjänst men 
också genom annan verksam-
het. Här lyfte hon fram den breda 
verksamhet som församlingen 
bedriver genom pilgrimsvand-
ringar, konserter, utställningar, 
föreläsningar och samtal och 
genom att öppna dörrarna för 
utsatta människor.

Samverkan bär framåt
– Jag vill också att vi tillsammans 
skapar möjligheten för det heliga 
att breda ut sig i världen och ge 
plats för Guds närvaro utanför 
kyrkans rum, betonar Helena 
Forsberg.

– Jesus uppmanar många gång-
er till att ”Gå ut”. Jag tycker att 
det är särskilt viktigt att gå utan-
för kyrkans väggar och samverka 
med andra organisationer och 
personer inom alla områden. Det 
jag upplevt som präst på univer-
sitetet, i Försvarsmakten och i 
Utlandskyrkan gör mig övertygad 
att nästan allt är möjligt när det 
kommer till samverkan.

– Som kyrkoherde i Tyresö hop-
pas jag att få bevara och utveckla 
den goda samverkan som finns 
med Tyresö kommun, skolan, 
idrottsrörelsen, näringsliv, soci-
altjänst, polis, kulturföreningar 
och i ännu större utsträckning få 
medarbetare och förtroendevalda 
att se möjligheterna och vinsterna 
av ett sådant arbete.

ooo

Biskop Eva Brunne och Helena Forsberg. FOTO: TYRESÖ NYHETER

KYRKOHERDE Söndagen den 1 oktober installerades Helena Forsberg som ny kyrkoher-
de i Tyresö församling. Helena är ingen nykomling i Tyresö och har sedan 2010 funnits i 
församlingen som komminister i Tyresö kyrka och Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö.

GRAV Tyresö kyrka är en av lan-
dets populäraste bröllopskyrkor 
och ett besöksmål för många, 
både tyresöbor och turister. 
Många är också de som lyckats 
snubbla på de ringar som finns 
på stenplattan som utgör grav-
häll på gravvalvet under altaret.

Tyresö kyrka uppfördes under 
Sveriges stormaktstid av riks-
drotsen Gabriel Oxenstierna år 
1638–1640. Den första gudstjäns-
ten som förrättades i kyrkan var 
byggherren Gabriel Oxenstiernas 
egen begravning den 9 mars 1641.

Begravningen var en stor hän-
delse i riket, där ett sorgetåg på 
över 2 000 deltagare, inklusive 
drottning Kristina, tog sig från 
Stockholm till Tyresö kyrka. Kis-
tan med Gabriel Oxenstierna pla-
cerades sedan i gravvalvet under 
altaret.

Öppnades senast år 1978
Det Oxenstiernska gravvalvet 
har efter detta öppnats vid några 
tillfällen, senast år 1978. De sex 
kraftiga järnringarna som finns 
på hällen har alltså behövts för att 
kunna lyfta den 970 kg tunga grav-
hällen. Samtidigt har ringarna 
stuckit upp över ytan och utgjort 
en snubbelrisk för alla som rört 
sig över golvet framför altaret.

För att få till en lösning på det 
arbetsmiljöproblem som ringarna 
utgjorde, tillsattes hösten 2015 
en arbetsgrupp som fick i upp-

drag att tillsammans med kyrko-
antikvarisk kompetens gå igenom 
möjligheterna att göra vissa för-
ändringar i Tyresö kyrka, inklu-
sive problemet med ringarna.

Nya fästen för ringarna
Den lösning som kom fram för 
ringarna var att skapa nya fästen 
för lyftanordning. De nuvarande 
ringarna ska ersättas med urtag 
för nya löstagbara fästen och där 
urtagen döljs med täckplattor.

Nu ska alltså lösningen på plats 
och inom kort kommer problemet 
med snubblande besökare och 
personal att vara ur världen. Sten-
hantverkare och smeder arbetar 
nu med att sätta dit nya fästen 
som kommer att vara i linje med 
golvet. De gamla ringarna kom-
mer att sparas och förvaras i kyr-
kan.

Gravvalvet besiktigas
Samtidigt passar man naturligtvis 
på att göra en ordentlig besiktning 
av gravvalvet och dess innehåll. 
En sådan gjordes förra året via 
fiberoptik men nu finns det alltså 
en möjlighet att göra en fysisk 
besiktning, med bättre möjlighet 
att bedöma skicket på de kistor 
som finns i det Oxenstiernska 
garvvalvet.

Arbetet kommer att vara klart 
inom någon vecka och den 18 
oktober kommer Tyresö kyrka att 
öppnas igen.

ooo

Helena Forsberg kan se fram mot mindre snubbel i kyrkan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Det Oxenstiernska gravvalvet öppnades senast 1978. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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EKONOMI Den moderatledda 
Alliansen har nu presenterat 
budgeten för 2018 och på kom-
munfullmäktige den 7 september 
så klubbades den. Budgeten är 
i stora drag präglad av nedskär-
ningar inom kommunens verk-
samheter.

För kultur- och fritidsområdet 
så innebär årets budget en kraf-
tig reducering av resurser, vilket 
enligt förvaltningen kan få stora 
konsekvenser för Tyresös med-
borgare.

Enligt förvaltningen kan det bli 
aktuellt att skjuta på planerade 
investeringar. Till exempel så kan 
den planerade parkourparken 
skjutas ännu ett år, bron mellan 
Alby och Tyresta riskerar att läg-
gas på is och den påbörjade upp-
rustningen av Alby kan avbrytas.

Vidare kan biblioteken få färre 
personalresurser och utökade 
öppettider utan bemanning. Men 
störst konsekvenser kan komma 
att drabba den enskilda kultur-
utövaren.

Kan drabba utsatta mest
Genom att lägga en större del av 
kostnaden för kulturaktiviteter på 
medborgarna ska pengar sparas 
in. Detta kommer i stor utsträck-
ning att drabba ungdomar och 
familjer som är socioekonomiskt 
utsatta.

Även utbudet av stora kultur-
evenemang kan minskas i Tyre-

sö då kommunen inte kommer 
kunna bidra ekonomiskt i lika stor 
utsträckning. Föreningsbidragen 
kan också komma att minskas 
vilket skulle drabba både kultur-
föreningar och idrottsföreningar 
verksamma i Tyresö.

Karin Ljung (S), gruppledare 
i kultur- och fritidsnämnden, är 
kritisk till nedskärningarna och 
menar på att de riskerar att utar-
ma kulturen i Tyresö.

– Vi socialdemokrater vill 
utveckla Tyresös kulturliv, säger 
hon. Vi behöver ta tillvara på det 
rika föreningsliv vi har i kommu-
nen. Underlätta för föreningarna 
istället för att göra det svårare för 
dessa att bedriva bra verksamhet.

Risk för ökad segregering
Vidare menar hon att budgeten 
riskerar att minska kulturaktivite-
ter. Att fler kommer att tvingas att 

välja bort föreningslivet på grund 
av skenande kostnader.

– Vi behöver göra kulturen 
mer lättillgänglig i Tyresö. Denna 
budget går i motsatt riktning, det 
riskerar att leda till en ökad seg-
regering i kulturlivet. Vi socialde-
mokrater vill ha ett mer jämlikt 
kulturliv i kommunen, då behövs 
en satsning på kulturen inte ned-
skärningar.

ooo

Karin Ljung (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Betydande nedskärningar 
inom kultur och fritid

BYGG Under senare tid har det 
uppkommit osäkerhet kring 
byggnadsnämndens hantering av 
bygglovsärenden i Krusboda. Om 
ett område är särskilt värdefullt 
av historiska, kulturhistoriska 
eller miljömässiga värden så kan 
inte attefallsreglerna tillämpas. 
Men så är inte fallet i Krusboda. 
TN reder ut begreppen.

Krusboda är visserligen unikt, 
som ett av Sveriges största grupp-
husområden med sina närmare 
1 400 bostäder. Det råder helt 
klart delade meningar från olika 
intressenter om Krusbodas status 
i kulturmiljöfrågor, men bygg-
nadsnämnden har satt ner foten 
2016 och beslutat att Krusboda 
inte ska klassas som ”särskilt vär-
defull” kulturmiljö. Detta beslut 
innebär att attefallsreglerna gäl-
ler även i Krusboda.

Plan- och bygglagen gäller
Däremot gäller, som för övriga 
delar i kommunen, att ärenden 
alltid ska bedömas enligt plan- 
och bygglagen. Det innebär bland 
annat att ”vid placering av till-
byggnader så ska bebyggelseom-
rådets särskilda historiska, kul-
turhistoriska och miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyg-
gelsen ska göras varsamt så att 

befintliga karaktärsdrag respek-
teras och tillvaratas.”

Tillåter ändringar
Byggnadsnämnden tillåter alltså 
ändringar, men bedömer lämplig-

heten på vilken del av byggnaden 
som en tillbyggnad kan göras. 
Bland annat anser man att gatu-
rummet in mot området är mer 
tillåtande för tillbyggnader än 
på de fasader som vetter ut från 

området. Tillbyggnader som sker 
på redan utbyggda delar i bot-
tenvåning är att föredra framför 
tillförande av nya utbyggnader på 
andra ställen.

ooo

Ingen K-märkning i Krusboda

Krusboda är av visst intresse när det gäller kulturmiljö, men Byggnadsnämnden gjorde bedömningen att Krus-
boda inte är ”särskilt värdefullt” ur historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Höstlov  
special
– Mer information 
om dessa och andra 
aktiviteter hittar du 
på tyreso.se

 

Höstlov i Tyresta
Snart är vintern här. Som en 
av flera aktiviteter kan barn 
och ungdomar se hur träd, 
växter och djur förbereder sig 
för vintern. I naturrummet 
kan man delta i tävlingen – 
”Vem har gått här?”
 

Spela brädspel 
på biblioteken                 
Gillar du att spela brädspel? 
Då kan du från den 30 okto-
ber bege dig till kommunens 
bibliotek där du kan låna 
spelen. Efter att ha övat har 
du alla möjligheter att vinna 
i turneringen som avslutar 
höstlovsveckan.
 

Från sandpapper 
till spotify
Sugen på att skapa ditt eget 
instrument? Kulturskolans 
egen musikverkstad är öppen 
under höstlovet och där kan 
barn och ungdomar under-
söka hur ljud och klanger 
uppstår med hjälp av olika 
material. Som ett alternativ, 
eller komplement, finns det 
möjlighet att utforska dansen 
genom dansimprovisation.
 

Familjeföreställ-
ning på arabiska
Al Hakawatin är en historie-
berättare som uppträder på 
caféer i Mellanöstern. Musta-
fa Aldarwish framför traditio-
nella historier och nyskrivna 
berättelser om det nya landet 
i en familjeföreställning på 
arabiska.
 

Skräcktema på 
Torsdagsklubben
På bibliotekets torsdagsklubb 
(för barn 9-12 år) blir det 
under höstlovet halloween-
pyssel. Tips om läskiga rysa-
re kommer förekomma och 
den som vill kan skriva en 
egen spökhistoria och delta i 
bibliotekets novelltävling. För 
de lite äldre finns det traditio-
nella bokcafet.
 

Öringar i Åvaån
Stockholm stad och Tyresta 
nationalpark ordnar visning 
av fisk och vandring längs ett 
av Stockholms lekvatten för 
havsöring. Åvaöringen vand-
rar från havet till lekplatserna 
i ån. Vid fiskfällan där öring-
arna räknas och mäts finns 
det stor chans att se dem.
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Kenth Gifting
– Jag tycker att våra äldre måste 
gå först, vi måste ta hand om de 
som byggde upp detta land.

Gunnel Berger
– Jag skulle önska att det fanns 
flera steg i äldreomsorgen och 
att det fanns boenden till rimliga 
kostnader.

Vera Poolsaar
– Det måste till flera platser på 
äldreboenden och fler samlings-
ställen för äldre, centrumnära 
träffpunkter.

David Svensson
– Vi borde kunna ha en bättre 
äldreomsorg, samtidigt får det 
inte ske på för stor bekostnad av 
andra saker.

Ulrika Thorell
– Jag tycker att man borde få 
ha med sig gubben på äldrebo-
ende, även husdjur borde man få 
kunna ta med sig

?Hur tycker du  
att äldreomsorgen  

i Tyresö ska 
utvecklas?

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

NYHETER

Vägen in kan vara TUFF

Tyresö u-lands och fredsföre-
ning, TUFF, grundades 1967 som 
en lokalavdelning till Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen. 
Genom åren har TUFF på olika 
sätt arbetat för fred och rättvisa, 
mot kärnvapen och vapenexport 
och för ökad kunskap om situa-
tionen i många länder.

Många hjälpinsatser
Hjälpinsatserna har varit många; 
skolbyggen, utbildningsinsat-
ser, ekonomiskt och humanitärt 
bistånd. Framför allt haft TUFF 
haft flera projekt i Indien. Många 
tyresöbarn kommer i kontakt 
med TUFF genom dagsverken till 
förmån för systerskolor i andra 
länder.

Nu har TUFF ett nytt projekt på 
gång. Sedan några veckor arbetar 
man med att hjälpa nyanlända 

ungdomar att hitta vägar in i det 
svenska samhället. Regelbundet 
träffar aktiva TUFF-are ett tiotal 
ungdomar som ursprungligen 
kommer från Eritrea, Etiopien, 
Somalia och Syrien. De är i 20-års-
åldern, har varit i Sverige mellan 
ett och tre år och bor i Tyresö.

Ämnena skiftar
Ämnena på träffarna skiftar. Det 
kan handla om läxhjälp, språkut-
veckling, körkortsteori eller fri-
tidsaktiviteter.

Fernando Quiroga är styrel-
seledamot i TUFF och eldsjälen 
bakom integrationsprojektet. 
Han ser träffarna som ett stöd i 
integrationsprocessen.

– Samhället utvecklats när vi 
vågar offra lite av oss själva, av 
vår tid och erfarenhet. Jag tror 
på ett Sverige där vi alla försöker 

förstå varandra oavsett bakgrund, 
säger Fernando Quiroga.

Fernando - som själv kommer 
från Bolivia - vet av egen erfaren-
het hur viktigt det är med kun-
skap om det nya samhället man 
kommer till. Idag bor han med fru 
och fyra barn i Tyresö och arbetar 
som tjänsteman på kommunen.

– När man är ny i Sverige vill 
man prata med svenskar. Ofta är 
sfi-läraren den enda svensktalan-
de man kommer i kontakt med. 
Det räcker inte. Att de här ung-
domarna får träffa olika personer 
med olika erfarenheter och dess-
utom träna på språket är mycket 
värdefullt, säger Fernando Qui-
roga.

Samhällets koder
Anpassningen handlar mer än 
om bara språket, menar han. Det 
handlar också om samhällets 
koder och hur saker fungerar rent 
praktiskt. Ibland om hur man fyl-
ler i en blankett.

– Sån kunskap är svår att läsa 
sig till på SFI. På så sätt blir det 
en väldig funktionell och praktisk 
utbildning som TUFF erbjuder, 
säger Fernando Quiroga.

Lisa Norgren Benedictsson 
är ordförande för TUFF. Många 
förknippar TUFF med arbete i 
andra länder. Ser vi ett perspek-
tivbyte i er verksamhet nu?

– När TUFF bildades för femtio 
år sedan, jobbade man en hel del 
lokalt här i Tyresö. Till exempel 
med något som kallades Gräns-
lös jul som stöttade människor i 
marginalen i Tyresö. Verksamhe-

ten gled sen över till skolprojekt i 
andra länder. Integrationsprojek-
tet är att plocka upp en tråd som 
alltid funnits inom TUFF, säger 
Lisa.

Hon berättar att under hös-
ten 2015 när flyktingströmmarna 
ökade, drogs även TUFF:s med-
lemmar med i den civila mobili-
seringen.

– Vi är samhällsengagerade 
människor. Det var en väldig 
mänsklig reaktion. Och TUFF 
måste precis som andra utvecklas 
med sin samtid, säger Lisa.

Vill stötta långsiktigt
TUFF har alltid velat stötta lång-
siktiga projekt som utgår från 
lokalbefolkningens behov. Även 
det här projektet utgår från de 
behov som finns hos individen.

– Vi har ett fantastiskt kon-
taktnät. Till exempel hjälpte en 
pensionerad sjuksköterska en av 
ungdomarna som behövde stöd i 
sina studier till undersköterska, 
berättar Lisa Norgren Benedicts-
son.

– Integration är definitivt en typ 
av fredsarbete, menar hon.
Mia Lindström

Ulla Hoffman, Miza Landström (TUFF), Ahmad, Rahma & Bitte Isacsson (TUFF). FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Nyfiken på TUFF?
Om du är intresserad av att hjäl-
pa till, mejla till kontakt@tuff.nu.
Vill du stötta projektet ekono-
miskt kan du sätta in en slant på 
insamlingskontot pg 79 36 36-2. 
Märk insättningen med ”Integra-
tionsprojektet”.

INTEGRATION Som ny i Sverige kan det vara svårt att lära sig svens-
ka. Det kan vara ännu svårare att lära sig samhällets kultur, koder 
och praktikaliteter. Därtill kommer avsaknaden av kontaktnät. TUFF:s 
nya integrationsprojekt täpper till några av de luckorna.

Fernando Quiroga (TUFF) & Ahmad. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM Tekle, Fernando Quiroga (TUFF) & Tesfamaria. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM
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KULTUR

Förslaget om ett utbyggt Kulturcentrum Kvarnhjulet ”kan vitalisera hela 
kultur- och föreningslivet i Tyresö”, säger Christina Storfeldt Bowen, ordfö-
rande för Tyresö Teaterförening, som själv spelar teater – här som Clara i 
Hemsöborna. FOTO: PAUL BOWEN

Nu får politikerna chansen att svara!

Blir det något Kulturcentrum?

Nu är hösten här!
Vi kan hjälpa er med trädgårdsanläggning samt skötsel.  
Vi planterar häckar och rabatter gör stenläggningar, vi 
hjälper er med att beskära häckar och fruktträd samt 
 annan skötsel ni vill ha hjälp med.
Just nu har vi extra bra priser på plantering av häckar.  
Vi har fortfarande ett stort utbud av perenner, buskar  
och träd.
Välkommen till en riktig handelsträdgård på Ältavägen 107 
mellan Hellasgården och Älta centrum.

Välkommen in att botanisera bland mångfalden av växter, njut 
i vår vackra visningsträdgård och träffa våra höns. Vår utbildade 
personal hjälper dig gärna med dina trädgårdsdrömmar!
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook! 

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

LUNCHÖPPET

SERVERINGMå–fr 10–21

AVHÄMTNINGLö–sö 12–21

Trollbäcksvägen 34A, 135 50 Tyresö
08-447 70 64

www.pizzeriamessina.se

Besök oss på Facebook:  
messinatyresö

Öl- och vin-
rättigheter

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR  
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Föreningen Kulturcentrum Kvarn-
hjulet vill att ett kulturhus ska 
vara ett ställe där unga och äldre 
kan träffas över generationsgrän-
serna. Likaså ska ett hus vara 
öppet för alla oberoende av kön, 
härkomst eller intressen. Det är, 
enligt föreningen, särskilt viktigt 
idag när det pågår en kamp där 
extremhögern utmanar och hotar 
demokratins viktigaste mötes-
platser.

Den digitala revolutionen, som 
skapar nya möjligheter till kom-
munikation mellan människor, 
men också riskerar att bidra till 
isolering är också ett av flera skäl 
till att det måste skapas platser 
där människor kan träffas, samta-
la samt bygga trygghet och förtro-
ende, enligt föreningen. Förening-
ens förslag innebär att det byggs 
ett kulturhus på innergården vid 
Kvarnhjulet i två våningar om 
totalt cirka 3 400 kvadratmeter.

Många bakom förslaget
En betydande del av Tyresös 
kultur- och föreningsliv står, 
enligt föreningen Kulturcentrum, 
bakom förslaget – bland annat 
flera av Tyresös pensionärsorga-
nisationer.

– Det finns inte en lokal i 
Tyresö där vi får plats för alla de 
medlemmar som kommer till våra 
möten, säger PROs ordföranden 
Bo Furugård. Därför behöver vi 
ett utbyggt Kulturcentrum.

– Det är jättesmart att skapa en 
plats där unga och äldre kan sam-
las på ett naturligt och spontant 
sätt, säger Eva Rosensparr, ordfö-
rande för SPF Seniorerna Tyresö.

Svårt att utöva kultur
Även teaterföreningen ser ett 
starkt behov.

– Det är svårt att bedriva och 
utöva kultur i Tyresö, säger Chris-
tina Storfeldt Bowen, ordförande 

i föreningen. Det är väldigt tråkigt 
och begränsat. Teaterföreningen 
behöver en rejäl teaterlokal där 
vi kan ha våra föreställningar. Nu 
tvingas vi spela på lite olika plat-
ser, utomhus och i olika lokaler. 
Det finns inga utrymmen för repe-
titioner och vi tvingas släpa våra 
dekorationer hit och dit. Det är ett 
fantastiskt förslag som lagts fram 
av Föreningen Kulturcentrum 
Kvarnhjulet, säger Christina Stor-
feldt Bowen.

Musik behöver också plats
Också Tyresö Jazz- och bluesclub 
önslar ett kulturhus i Tyresö.

– Det finns ingen bra lokal för 
oss som utövar musik i Tyresö, 
säger Leif Löf, ordförande i orga-
nisationen. För musik och kon-
serter krävs det en rejäl och triv-
sam lokal, med bra akustik. Gärna 
tillgång till kök också, så vi kan 
ordna lite förtäring i anslutning 
till våra konserter.

Utfrågningen hålls i Kulturcen-
trum Kvarnhjulet den 13 novem-
ber med start klockan 18.

ooo

KULTUR Nu får de ledande kommun politikerna chansen att ge besked 
om kultur- och föreningslivets framtid i Tyresö kommun. Vid årets 
”Kultur i höstmörkret” arrangerar Föreningen Kultur centrum Kvarnhju-
let en politikerutfrågning om sitt förslag till ett nytt kulturhus.

Tryggare Tyresö
– medborgardialog med fika

Kom med ditt trygghetsförslag, fika, diskutera och mingla 
med representanter från Nattvandrarna, Brännpunkten, 
Kvinno- och tjejjouren, BRÅ, Tyresö Bostäder, 
Hyresgästföreningen och politiker.

Den 23 oktober, kl 19.00–21.00 
Lokal: Kvarnhjulet, Kulturcaféet, Pluggvägen 6 C

Välkomna!

Bollmora S-förening  
samt S-Kvinnor i Tyresö
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Ny ishall i nytt läge

ISHALL Tyresö ishall ska ersät-
tas med en ny. I och med att nya 
bostäder byggs i Tyresö centrum 
ligger nuvarande ishall i vägen 
för den planerade ledningsdrag-
ningen för VA, fjärrvärme och 
sopsug. Efter lång tid av oenig-
het kring placeringen av den nya 
ishallen finns nu ett förslag som 
alla partier ställt sig bakom.

Att riva den gamla ishallen är en 
förutsättning för att kunna fortsät-
ta planerna för nya bostäder i norra 
Tyresö centrum. Placeringen för 
den nya ishallen har varit omdisku-

terad, men efter en samlad bedöm-
ning är nu alla partier överens om 
var den ska ligga. Den ursprungligt 
tänkta placeringen var mellan fot-
bollsplanerna och Tyresövägen. 
Dessutom planerades ett 14 meter 
högt parkeringshus som utseende-
mässigt påminner om oljecisterner 
mellan ishallen och simhallen. Kri-
tiken mot förslaget var omfattande 
främst från Socialdemokraterna 
och Liberalerna.

Alla partier har enats
Nu har samtliga partier enats om 
att istället bygga den nya ishallen 

där C-planen ligger idag, och istäl-
let anlägga en ny C-plan mellan 
A-plan och Tyresövägen.

Partierna är nu överens om, att 
den nya placeringen ger en mer 
välkomnande entré till Tyresö sett 
från Tyresövägen. Vad som ytter-
ligare gjort planeringen svår, var 
behovet av parkeringsplatser och 
anpassning till miljön samt att en 
eventuell utbyggnad av simhallen 
inte försvåras.

Den nya byggs innan rivning
Det planerade parkeringshuset 
har skjutits på framtiden, men 

måste lösas, dock inte med den 
tidigare skisserade gestaltningen.

– Jag är glad att vi hittade en 
lösning med en bättre placering, 
utan att fördröja hela projektet. 
Jag är också nöjd med att den 
borgerliga majoriteten lyssnade 
på våra invändningar mot parke-
ringshuset, som var alldeles för 
dyrt och otilltalande, säger Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

Kostnaden för investeringen 
beräknas till 132 miljoner kronor 
och den nya ishallen kommer att 
byggas innan den gamla rivs.

ooo

Anita Mattsson (S) är glad för placeringen av den nya ishallen som alla partier enats om. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SPORT/FRITID

Chockstart av 
Tyresö Hockey
ISHOCKEY Tyresö Hanviken 
Hockey var inte på något sätt tip-
pade att bli ett topplag i Division 
1 i år, faktum är att de var tippade 
sist i serien, tills Nacka HK fick 
en gratisplats strax innan serien 
startade. Gratisplatsen till Nacka 
berodde på att Haninge Anchors 
drog sig ur. THH var snabba och 
sajnade upp fyra rutinerade Divi-
sion 1 spelare. Resultatet lät inte 
vänta på sig. Laget tog fyra raka 
segrar och har endast förlorat 
mot serieledande Huddinge, och 
det efter förlängning.

ooo

Svag inledning  
av TTIBK
INNEBANDY Efter nedflyttningen 
i våras då flera tongivande spelare 
försvann till andra SSL-klubbar 
i Stockholm, så har TT börjat 
återuppbyggnaden. Det har dock 
börja tungt, med endast en seger 
på de tre inledande matcherna, 
och laget ligger faktiskt sist i All-
svenskan så här långt. Laget är 
dock på rätt väg. Senast blev det 
vinst med 6–1 borta mot Klocka-
rebergets BK.

ooo

Tyresö FF vann
FOTBOLL Tyresö Nyheter gra-
tulerar Tyresö FFs herrlag till 
promoveringen från Division 4. 
Förra helgen så säkrades direkt-
uppflyttningen via en gastkra-
mande avslutningsomgång där 
TFF behövde en poäng men låg 
under mot redan nedflyttnings-
klara Segeltorp med 1–2. Christof-
fer Nyberg kvitterade dock i 84:e 
minuten och TFF slipper kvalspel.

ooo

Från 3 till 4
FOTBOLL Hanvikens SK degrade-
rade till Division 4 igen. Det blev 
bara två skakiga säsonger i 3:an för 
HSK den här gången. Redan förra 
året var det nära att man åkte ur. 
Laget klarade sig kvar via en seger 
i sista omgången. Den här säsong-
en har varit tuffare och man har 
förlorat många matcher på över-
tid. Oavsett hur det varit så har det 
aldrig varit tråkigt på Hanvikens 
matcher. Det var alltid underhåll-
ning fram till 95:e minuten.

ooo

Kultur- och idrotts-
gala 2018
GALA Kommunens kultur- och 
idrottsgala kommer att genom-
föras den 16 mars nästa år. Det 
är den åttonde gången som det 
arrangeras. Meningen är att kom-
munens föreningsliv och ledare 
ska uppmärksammas.

ooo

Brännpunkten ord-
nar höst lovskollo
FRITID Föreningen Brännpunk-
ten kommer att anordna ett höst-
lovskollo. 30 barn i två åldersgrup-
per kommer att erbjudas olika 
aktiviteter och utflykter under fem 
dagar under höstlovet vecka 44.

ooo
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Som ”vanligt” så har några ur 
truppen försvunnit till elitse-
rien. Tränaren Toni Johansson 
har tillsammans med Andreas 
Lorentzon flyttat till Aranäs och 
målvaktsprofilen Gustav ”Gurra” 
Skagerling, har återförenats med 
Richard Frisk i Alingsås. Det 
tycks dock som att sportchefen 
Jan Flinckman fyllt de luckorna 
på ett ganska bra sätt med Ludvig 
Kroon Frisendahl (Tumba) i mål 
och Erik Östling (Ricoh) på linjen. 
Som grädde på moset så har man 
fått låna Axel Svansson, kantspe-
lare, på lån från Hammarby.

Herrarna fick redan i första 
omgången tufft motstånd av Hall-
by från Jönköping. Det blev för-
lust efter en jämn match, men de 
följde upp förlusten med tre seg-
rar mot Amo, RP och IFK Tumba.

Utöver de mer profilerade nyför-
värven, har det hän något mer på 
spelarfronten?
– Som vanligt så har vi flyttat upp 
ett antal spelare från juniorlaget, 

så det är väl som vanligt, säger 
Jan Flinckman sportchef för herr-
laget.

Vad har ni för målsättning i år?
– Vår uttalade målsättning är att 
komma sjua–åtta, och det kom-
mer vi nog att klara. Vi har rätt 
många hemmamatcher i början 
på säsongen så det gäller att vara 
på tårna inledningsvis.

Så det blir inget kvalspel i år?
– Topp fyra är rätt svårt att ta sig 
in i på Allsvensk nivå, och vi är 
lite oprövade. Vi har ett ganska 
oprövat lag. Det skulle kännas 
orättvist att lägga för höga krav på 
spelarna. Däremot så vet vi inte 
riktigt var alla lagen står ännu, så 
man vet ju aldrig.

Spelare kommer och går
Damlaget har startat serien ännu 
bättre med två regelrätta utskåp-
ningar av Burslätt/Torslanda 
och AIK. Liksom herrarna så har 
några spelare försvunnit till elit-

serien. Alexandra Lundström 
har gått till Önnered och Josefin 
Holst till Skuru. In har Johanna 
Hellgren, niometersspelare från 
Skuru, kommit.

– I övrigt så har vi ett antal 
talanger från de egna leden som 
får ta lite större ansvar och spela 
mer. Precis som vanligt, säger 
Tomas Hedlund, tränare för laget.

Vad har damlaget satt för mål-
sättning inför den här säsongen?
– Det känns som vi har möjlighet 
att vinna samtliga matcher, vilket 
man givetvis inte gör, men vi kän-
ner att vi är så pass bra och borde 
komma topp fyra, så kvalspel får 
vi väl säga är vår målsättning.

Är man redo för att gå upp igen?
– Förra gången tog vi tre poäng 
och om det skulle ske, så ska vi 
inte hamna i den situationen igen. 
När vi går upp så ska vi vara redo, 
sedan kan man ju tolka det som 
man vill.

Vilka lag blir topplag i serien?
– Kungälv och Guif, sedan är det 
nog vi.

Något annat som du önskar dig 
under säsongen?

– Vi bedriver en väldigt bra verk-
samhet och det känns som att vi 
har svårt att få ner folk. Igår kom 
bara 300 och det tycker jag borde 

vara lite fler. Runt 500 borde vi ha 
på matcherna, avslutar Hedlund.
Niklas Wennergren

Höga förväntningar på Tyresö Handboll

Det kommer att bli tufft att möta Tyresö i år. FOTO: GONZO

Johanna Hellgren, ny från Skuru och otroligt målfarlig. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SPORT/FRITID

HANDBOLL Nu är då äntligen handbollssäsongen igång på allvar. 
Båda Tyresölagen ligger i Allsvenskan och vi hoppas väl lite till mans 
att lagen även i år ska tillhöra toppskiktet i respektive serie. Minnena 
från kvalspelet mot Karlskrona (för herrarna) sitter i färskt minne och 
visst skulle det vara kul om något liknande hände i år igen.
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Caroline ställer högre krav

Varför valde du Tyresö FF?
– Tyresö i sig har hos mig ett 
värde. Varumärket Tyresö är trots 
konkursen rätt attraktivt och 
eftersom jag jobbar som distrikts-
instruktör så hade jag koll på en 
hel del unga spelare som fanns 
där. Det i kombination med just 
den rollen som Tyresö presente-
rade för mig, att jag skulle få gå in 

i en satsning och sådant gillar jag. 
Det passar mig. Jag dras till sånt.

Vad innebar satsningen?
– Satsningen var att man stack ut 
hakan och sa att man ville stiga 
upp i Division 1 och det vill vi 
göra med dig. De trodde att jag 
var rätt person så det blev som att 
jag gavs ett förtroende.

Vad var din idé från början?
– När jag kom så märkte jag att 
det var så låg kvalitet. Det var 
lågt tempo. Spelare som sprang 
omkring och inte hade några upp-
gifter och kanske inte ens tänkte 
på vad de gjorde på plan. Jag tänk-
te OJ! Vi måste få upp den fysis-
ka statusen, så det la jag väldigt 
mycket krut på i början. Sedan var 
väl min plan att få ut min fotbollsfi-
losofi. Vi ska inte tjonga fotboll. Vi 
ska spela fotboll. Jag upplevde att 
det var lite vad man gjort tidigare.

Första säsongen, så vann ni 
serien överlägset. Vad gjorde du 
som dina föregångare misslyck-
ats med?
– Jag tror att jag fick upp självför-
troendet på spelarna och att laget 

fick en spelidé som de trodde på. 
Att jag gav spelarna prestations-
krav på matcherna. De kunde 
inte sluta spela bara för att de 
ledde med 3-0 utan måste jobba 
på för att göra ytterligare mål. Jag 
var aldrig nöjd, trots att vi vann 
match efter match, och jag tror 
jag förmedlade det till tjejerna.

Ni låg med i serietoppen rätt 
länge även i år …
– Ja allt låg ju i våra händer. Vi 
har ett lag som är orutinerat, man 
kan tjata om att vi har ett ungt lag, 
men framför allt har vi ett oruti-
nerat lag. Det är ytterst få som 
tidigare har spelat på Division 1 
nivå och vi får dippar i matcherna 
som man inte får i vanliga fall. 
Vi vet inte hur vi ska spela av en 

match. Man vet inte hur man ska 
agera när man möter ett rutinerat 
motstånd, så jag tror att vi lärt 
oss massor under den här första 
säsongen.

Vem eller vilka spelare som har 
varit med under de här två åren 
har varit nycklar till framgång?
– Victoria Isaksson har varit otro-
ligt viktig. När vi spelar genom 
henne så spelar vi väldigt bra. Jag 
kan ibland känna att vi använder 
henne för lite. Hon är ofta spelbar 
men vi ser inte alltid det. Sedan 
så får jag nog säga Josefine Lind-
berg, en spelare som ger allt i alla 
situationer, i alla lägen. Visst det 
kan bli lite väl mycket känslor där 
men då får man säga till henne att 
coola ner sig. Hon är en förebild 
när det handlar om att göra det 
hårda jobbet.

Vilka förändringar kommer att 
ske?
– Det kommer att ske en hel del 
förändringar. Spelare slutar. En 
del går i pension. Så det kom-
mer att bli en förändring. Sedan 
så är det väl tänkt att vi ska få in 
en del spelare uppifrån, men det 
är svårt. Vi jobbar inte med löner 
så vi får se vad som ramlar in. 
Förhoppningsvis så får vi in lite 
spetsspelare. Sedan över lag så 
kommer vi att ställa högre krav. 
Vi ledarstaben kommer att leve-
rera ett proffsigare jobb vilket 
också gör att kraven på spelarna 
kommer att bli högre. Det är inte 
enbart det som sker på match 
och träning utan vad du äter, åter-
hämtar sig och sådana saker som 
kommer spela in.

Nu har du också blivit sportchef 
på damsidan. Vad kommer att 
hända nu?
– Som A-lagstränare så är man 
med och har fingrarna i syltbur-
ken överallt. Man ska samverka 
med en massa andra. Nu är det 
jag som är den som beslutar vilket 
gör det mycket lättare. Det hand-
lar väl lite om att man har mandat 
för det man gör. Jag få sitta med i 
damkommittén och vara med och 
utveckla ungdomssektionen.
Niklas Wennergren

Caroline Sjöblom flankerad av från vänster Josefine Lindberg, Linn Axelsson och Frida Thörnqvist. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Så är det dags för Musikkryss nummer 14 i Tyre-
söradion som görs i samarbete med Tyresö Nyhe-
ter. Här finns också kryssrutan att fylla i och även 
på Tyresöradions hemsida. Vi som gör krysset är 
Marie Öquist och Björn Malmberg. Du kan vinna 
Trisslotter om du skickar in rätt svar till tyresora-
dion.se eller i ett brev till Björn Malmberg, Gudö-
terrassen 964, 135 53 Tyresö. Det ska du göra 
senast måndagen den 6 november. Lycka till!

ooo

FOTBOLL Caroline Sjölund är 27 år och tillhör de nya unga tränarna i 
Sverige, trots att hon härstammar från Åland.
 På två säsonger har hon vunnit serien och Victoria Cup med ett 
mycket orutinerat seniorlag där spelarna mestadels är mellan 16 och 
22. Laget har också etablerat sig som ett stabilt Division 1-lag.  
Dessutom så har hon sommarpratat i Åländsk radio som vilken Pia 
Sundhage som helst.
 Hur kan ett lag som först gjorde skandal och konkurs och därefter 
inte gjorde något väsen av sig i mitten av Division 2 helt plötsligt vara 
hetast i södra Stockholm?

Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION

Tyresövargen

Vargen har setts vid ett flertal tillfällen i Tyresö de senaste veckorna. Här 
på gränsen till kommunen. Bilden är tagen i Gudö. FOTO: BEA PETTERSSON
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KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en 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!

STF Södertörn
Vill du delta i vandringar, 

studiebesök eller resor till 
platser i Sverige för kultur- och 
naturupplevelser ska du välja  

STF Södertörn.

Gå in på avdelningens hemsida 
och ta del av mängder av 

aktiviteter.

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-

sodertorn/

MUSIK
21/10 kl 14. Kulturskolans ger 
sina höstföreställningar Barnen och 
havet och Från sten till synt. Plats: 
Tyresö gymnasiums aula. Entré: 40 
kr. Förköp från 1/10 på tyreso.se/
kulturskolan. Kvarvarande biljetter 
säljs på plats. Arr: Tyresö kommun.

MÅNDAGSKLUBBEN
23/10–11/12, kl 14–16 på bibliote-
ket i Strand. För barn och ungdomar 
8–12 år. Olika teman varje gång. 
Program på https://bibliotek.tyreso.
se/web/arena/welcome. Ingen 
föranmälan. Arr: Tyresö Kultur och 
Bibliotek.

TISDAGSKLUBBEN
24/4–12/12, kl 14–16 på Trollbäck-
ens bibliotek. För dig mellan 9–12 
år. Olika aktiviteter varje vecka. Pro-
gram på https://bibliotek.tyreso.se/
web/arena/tisdagsklubben. Ingen 
föranmälan. Arr: Tyresö kommun

JAZZSÅNGTÄVLING
24/10, kl 19.30 Plats: Spis & Vin 
med unga förmågor på uppåtgåen-
de. Fredrik Wide trio ackompanjerar 
och i pausen spelar Tommy Cronas 
TAT trio. Bordsbeställning 08-742 
80 00. Inträde: 150/120 kr. Under 
30 år gratis. Arr: Tyresö jazz & Blues 
Club.

TORSDAGSKLUBBEN
26/10–7/12, kl 14–16 på biblio-
teket i Tyresö centrum. För dig mel-
lan 9–12 år. Olika aktiviteter varje 
vecka. Program på https://bibliotek.
tyreso.se/web/arena/torsdagsklub-
ben. Ingen föranmälan. Arr: Tyresö 
Kultur och Bibliotek.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nuBorgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Årets viktigaste 
program?

En livsviktig halvtimme om att ta ställning till 
donation av kroppsdelar så att någon annan 
får leva. Du får träffa tyresöbon Madeléine Jor-
sell som fick ett nytt hjärta för 24 år sen. Hon 
samtalar med Lena Hjelmérus om livet före 
och efter transplantationen.

”Präster med 
gäster”

En ny serie där Annafia Trollbäck och Rebecka 
Tudor, präster i Tyresö församling, tillsam-
mans med en gäst pratar om till exempel teo-
logi, livet, tro, kultur, samhälle, religion och 
vardag. Gästen kan vara en historisk eller nu 
levande person som de satt sig i förbindelse 
med. I det första programmet är gästen teolo-
gen Hildegard av Bingen (1098–1179).

Varierande 
höstprogram
Friskis och Svettis 
i Tyresö presen-
terar ett program 
om värdet av att 
ha variation i trä-
n i n g s u p p l ä g g e t . 
P r o g r a m m a k a r e 
Lena Hjelmérus och 
träningsansvarig 
Jonna Rosenkranz 
pratar om hur du 
hittar bland fören-
ingens 115 olika 
pass och tar dig 
fram i gymmet.

Vad händer med 
Björkbacken?

Arbetsmiljöverket har dömt ut äldreboendet 
Björkbacken. Den moderatledda alliansen har 
därför beslutat att Björkbacken ska avvecklas. 
I tre program har Tyresöradions Gunnel Agrell 
Lundgren intervjuat anhöriga, Tyresö Demens-
förening, oppositionsrådet Anita Mattsson (s) 
och socialnämndens vice ordförande Anna 
Lund. Hur ska flytten till det nybyggda Villa 
Basilika ske.

Bilträff på 
Wenngarn 2017

Tidningen Klassikers återkommande stora bil-
träff på Wenngarn utanför Sigtuna fokuserar i 
år på 1970-talet. Jerker Pettersson for dit och 
träffade bland andra Tyresöbon Daniel Pero 
med sin ljusblå Fiat 850. Bengt Svensson från 
Polismuseet presenterar också de klassiska 
svart-vita Plymouth Valiant, Porsche och VW-
bubblan. Hans Widfeldt visar upp sin pampiga 
Tatra 603 som användes för de Östtyska digni-
tärerna på 1970-talet.

Radio TUFF:s 
1 450:e program

Personer som kritiserat krigsövningen Aurora 
17 och svensk tvekan att ratificera kärnvapen-
förbudet tillhör de många som får ”rosor” av 
Åke Sandin och Monica Schelin. Tuff-ordfö-
randen Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs 
planer på att möta nyanlända ungdomar i 
Tyresö.

Succén med 
Team Smart

I tre program berättar Slim Lidén för Ann 
Sandin-Lindgren om Team Smarts verksam-
het i Tyresö, Sverige och världen. Om hur han 
kom på den mycket pedagogiska metoden för 
att få barn att inte börja med rökning, alkohol, 
droger och annat dumt. Nu i år har Slim startat 
Smart International. En förening som jobbar 
med att sprida det lyckade konceptet till andra 
länder.

Web, Live, Podcast 
och 91,4

Det finns många sätt att lyssna på Tyresöradion. 
Du kan lyssna via dator, mobil, platta eller på en 
FM-radio på 91,4 MHz. Nu har vi också en Live-
knapp som gör att det går att lyssna direkt via 
mobilen, plattan eller datorn på det som sänds 
just nu på 91,4 MHz. Läs mer på hemsidan om 
hur du prenumerar på programmen via Podcast-
appen som finns för de flesta mobiler/plattor.

Vi hörs!
www.tyresoradion.se
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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 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2017
1:a: Lars Ericsson, Borevägen.
2–5: Rune Holm, Pärlröksgången.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Bo Ekengren, Furuvägen.
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 
2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Gunnel!
Förra bild gåtan föreställde 
DFHFDD och det såg Gun-
nel Gadomski, Myggdals-
vägen.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 5, 2017.
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Albysjön snart helt omgiven av höstfärger. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Månadens bild är tagen i Trinntorp  
den 10 september 2017.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto FOTO: TYRESÖ NYHETER
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– säker och  
bekväm förvaring!

Checka in på vårt
Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
Lörd 10 –14. (15 okt– 1 dec)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

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

• Lämnar du in  
din bil hos oss så 
släcker vi tvåan 
åt dig, enkelt och 
smidigt.

Däck och bilverkstad

Däck-
 hotell

Fotoframgång

Prisregn över Jenny Ivarsson och Jenny Puronne, samtliga foton prisade. FOTO: JENNY&JENNY

Allra bäst gick det för Jenny 
Puronne som driver Slottsstu-
dion. Hon kom på en total andra-
plats av över 50 tävlande som 
tillsammans ställde upp med över 
250 foton.

Hennes bild ”Young inside” 
blev dessutom utnämnd till årets 
bild i kategorin porträtt. Ett resul-
tat som hon är både glad och stolt 
över.

– Det känns overkligt och helt 
fantastiskt, säger Jenny Puronne. 
Det är värt all tid jag lagt ner, alla 
nya idéer som resulterar i ett helt 
nytt koncept för företaget.

– Det är förstås helt makalöst 
att placera sig i toppen, fortsät-
ter hon. Det är helt fantastiska 
fotografer som ställer upp och jag 
blev både förvånad och jätteglad.

Även Jenny Ivarsson som dri-
ver Photo By Jenny, placerade 
sig över förväntan. Med en sam-
manlagd placering på 13:e plats 
hamnade hon före många av de 

fotografer som hon har som före-
bilder.

– Det är helt fantastiskt, säger 
Jenny Ivarsson. Jämfört med 
förra året har jag lyckats hålla en 
mycket högre generell nivå i år, 
även om jag förra året vann kate-
gorin nyfödd så är jag mer nöjd 
med årets resultat.

Jenny Ivarssons bild ”We are 
not born to hate” kom trea i kate-
gorin nyfödd och är för henne ett 
ställningstagande mot det ökande 
hatet i samhället.

– Den bilden handlar om att 
ingen människa föds med hat, 
förklarar hon. Att vi alla är männ-
iskor oberoende av vårt ursprung 
eller vår historia.

Både Jenny Puronne och Jenny 
Ivarsson fick diplom för samtliga 
sina bilder. Resultatet tyder också 
på att Tyresö är berikat med två 
av Sveriges bästa porträttfotogra-
fer.

ooo

FOTO Mellan den 30 september och 2 oktober var två tyresöfotogra-
fer i Lund för att mäta sina foton mot Sveriges bästa fotografer när 
SM i porträttfotografi gick av stapeln. Hur det gick? Strålande!

– fotografer från Tyresö lyckades i SM
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