Statsbidrag räddade ekonomin

”Trots alla
ombyggnationer
har ingenting
hänt i Ringen.”

n Med ökade statsbidrag och minskade kostnader för snöröjning
räddas resultatet i Tyresö kommuns ekonomi. Där den politiska
ledningen har möjlighet att påverka resultatet är det däremot
stora underskott. Vi kan inte fortsätta att förlita oss på yttre
omständigheter. Dags för byte. Ledare, sid 2

Maria Alves Persson,
sid 12

Fri etableringsrätt utarmar
n När marknaden helt får styra blir invånarna lidande. Nu är tyd-

ligen Aleris barnavårdscentral i Bollmora inte lönsam och därmed dess dagar räknade. Den 1 juni stängs den. Tidigare planerade landstinget etableringarna av vårdcentraler. Det avskaffade
moderaterna. Nu ser vi resultatet. Debatt, sid 4
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Tyresö Nyheter gör
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att sommaren är på väg och förhoppningsvis har vi några månader
av sol och värme framför oss.
Ta hjälp av Tyresö Nyheters
badkarta för att hitta det egna
smultronstället. I mitten av
augusti dyker Tyresö Nyheter
på nytt upp i er brevlåda.
Till dess ha en skön sommar!
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Det jäser
i Trollbäcken
n Mikrobryggeriet Lillebrew
startade sin verksamhet 2015.
I ett villagarage bryggs nu ett
öl som åtta butiker i Stockholmstrakten har i sitt sortiment. Sid 3

Nej till
utförsäljningar
n En stor majoritet av tyresö-

borna säger nej till utförsäljningar av Tyresö bostäders
lägenheter. Det visar en opinionsundersökning som Tyresö
Nyheter låtit göra. Sid 5

Lägre ombyggnadskostnader
– Alliansen har brustit i informationen till oss i opposition, säger Anita Mattsson (S).

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Upplagt för läktarbråk
n När

den norra läktaren på Tyresö
vallen plockades ner, utan någon
information till den politiska oppo
sitionen, så lämnade Socialdemo
kraterna in en motion för utveck
lingen av Tyresövallen.
Det var under planeringen av
den nya ishallen som ena läktaren
på A-plan togs bort och inga planer

fanns på att ersätta den. Socialde
mokraterna krävde en upprustning
och utökning av den gamla läkta
ren. Vidare att mark på Tyresöval
len ska upplåtas till föreningarna
för att de ska kunna uppföra en
egen klubbstuga, eftersom den
befintliga kommer att rivas för att
göra plats för ishallen. Förslaget

om att ersätta klubbstugan har fått
nej av den moderatledda Alliansen.
Däremot säger de ja till att
åtminstone rusta upp den befintliga
läktaren i samband med att ishallen
byggs. Ännu finns inte någon plan
för utökad läktarkapacitet trots att
förvaltningen i ett tidigt skede flag
gade för att det behövs.
Sid 13

n Kostnaderna för reno-

veringen av Björkbackens
äldreboende är mycket lägre
än vad Moderaterna angett.
Med högre kostnader än vad
som är kommunens egen
utredning visar har beslut om
nedläggning av boendet fattas. Sid 6

Bollmoran …

… minns.
    Sid 2

Nu är det vår, vi har allt
för din trädgård och utför
även trädgårdsarbeten.
Eddie med personal.

Hitta oss på Facebook!

Vår målsättning är att erbjuda god kvalité, goda fackmannamässiga råd och personlig service.
Varmt välkommen till vår butik på Ältavägen 107 mellan Älta centrum och Hellasgården!
Foto: Guido Gerding
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Bristande budgetdisciplin eller upprepade medvetna underbudgeteringar. Det är illa hur det än är. Att de totala ekonomiska resultaten för
Tyresö kommun under senare år inte hamnat på minus har ingenting
med politisk kontroll att göra. Tvärtom är det omständigheter som står
helt utanför den moderata kommunledningens påverkansmöjligheter
som skapat förutsättningar för överskott.

Usel budgetdisciplin
eller underbudgetering
I

Tyresö kommuns årsredovisning för 2017
stoltserar det moderata kommunalrådet
Fredrik Saweståhl med ett positivt resultat för 21:e året i rad. Det kan ju låta bra, men tittar man bakom siffrorna borde Saweståhl känna
en större oro. Det som är kommunens viktigaste verksamheter, socialtjänsten och barn och
utbildning, dras med stora underskott. Och det
är ingen engångsföreteelse. År efter år redovisar
verksamheterna underskott. Socialnämndens
och barn- och utbildningsnämndens underskott
2017 hamnar på svindlande 62 miljoner kronor. De två föregående åren är underskotten i
samma verksamheter 50 miljoner. Antingen är
budgetdisciplinen väldigt dålig eller också väljer moderaterna att år efter år underbudgetera.
Båda anledningar är dåliga. Vilken som är
värst är svårt att säga. En upprepad svag styrning tyder ju på att moderaterna saknar förmåga
att leda en stor organisation. Det bådar inte gott
för framtiden eftersom kommunen står för väldiga utmaningar. Om det inte är en usel budgetdisciplin utan en medveten underbudgetering
kan ju konsekvensen för skolan och den sociala
omsorgen bli förödande. Istället för att ägna sig
åt verksamhetsutveckling och kvalitet, tvingas
förvaltningarna leta besparingar som egentligen
inte finns. Ett arbete som kan ta musten ur personalen med ytterligare underskott som konsekvens. Vi behöver inte färre lärare och läromedel när resultaten i skolan sjunker. Med ett ökat
antal äldre i behov av omsorg behövs inte färre
utan fler händer i vården.

Vad är det då som lett till att det trots allt blivit pengar över. Tittar man på kommunstyrelsen
så är det stora överskottet minskad vinterväghållning. Men det vet vi ju alla att snön kom efter
årsskiftet så det överskottet har nog snabbt ätits
upp av plogbilar som rullade i februari och mars
i år. Statsbidrag, skatter och utjämningssystem
är annars det som ger det största överskottet i
kommunens årsredovisning.
Eftersom överskotten tillkommit inom de
områden som ligger helt utanför det som kommunen själv kan påverka krävs helt andra styrmetoder, än de som moderaterna hittills tillämpat, om man ska kontroll.
Kanske borde moderaterna lyssna lite
mer på Socialdemokraternas Anita
Mattsson som manar till sund ekono
misk hushållning. De utmaningar kom
munen står inför är som sagt väldigt
stora.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat
”Resultaten i skolan är inte så lysande,” menade Martin
Nilsson (S) när kommunens årsredovisning för 2017 debatterades i kommunfullmäktige. ”Alla skolor minus en gör
sämre resultat än året innan. Vi har ramlat från placering
48 till 133. De som har uppnått kunskapsmålet har fallit
från 81 procent till 74. Andelen behöriga till gymnasium
har minskat från 92 till 83 procent. Var fjärde elev skickas
ur grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Det får ändå
alliansen till att tycka att målet att vara en av landets bästa
skolkommuner delvis är uppfyllt. Jag delar inte den uppfattningen. Fredrik Saweståhl sa att det som alliansen driver ger resultat. Då har jag en fråga. Driver ni inte grundskolan? Driver ni inte resultaten i skolan? För annars skulle
det väl inte gett det resultatet?” Efter denna fråga tappade
Fredrik Saweståhl (M) målföret. I höst är det val.
ooo

Ekonomin i kommunen kommer att vara
ansträng kommande år. Och behoven minskar
inte. Tvärt om. Nya skolor behöver byggas. Äldreomsorgen räcker i dagsläget inte till. Gymnasieskolan behöver utvecklas. Stadsutvecklingen generellt kräver stora resurser. Med gemensamma tag över blockgränsen har en del svåra
nötter knäckts under det senaste året. Kanske
en modell att ta fasta på när svåra framtidsbeslut behöver fattas.
ooo

Kommunfakta: Skolresultaten sjunker i Tyresö

Sedan valet 2014 har skolresultaten sjunkit kraftigt i Tyresö. Resultaten sjunker på
alla kommunens skolor – men mest sjunker den på Nyboda skola. Nästan fyra av
tio elever lämnade grundskolan utan att vara behörig till något gymnasieprogram.
Under de senaste åren har grundskolan i Tyresö fått allt sämre ekonomiska förutsättningar. Det har drabbat elever med störst behov hårdast. Att det inte måste vara
så visar Stockholm stad där fler lärare anställts, lärartätheten förstärkts och resultaten stiger. Mest stiger den i de skolor som har de största problemen. Det spelar
med andra ord roll vem som styr.

Skolresultat läsåren 14/15, 15/16 och 16/17

Under över alla under
nu har vi alla blivit kunder.
Kundanpassad skola, kundanpassat dagis
men om du är pank och inte har en bagis
få får du gå nån annanstans
för nu råder valfrihet och konkurrens.
Tyresö Nyheter 1992

14/15

15/16

16/17

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

Källa: www.tyreso.se

Ansvarig utgivare & chefredaktör:
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson,
Martin Nilsson.
Annonser: Claes-Göran Enman,
tel 070-656 26 66.
redaktion@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8
nummerunder 2018 och delas ut
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter
ekonomiska förening. Ordförande är
Lars Hjalmarson.
Tryck:
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med
socialdemokratiska förtecken. Tidningen har en lång tradition i kommunen,
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 14–19 aug 2018
Manusstopp 5 augusti 2018
Vid utebliven tidning kontakta redaktionen och meddela var du bor.

MAJ 2018 

NYHETER

Ett mikrobryggeri som
växer starkt i Trollbäcken
ÖL Det är nog många som tänker på Pripps och Carlsberg om
man säger ölbryggeri. Få tänker
nog på ett villagarage i Trollbäcken. Men just där i villagaraget
hittar du ett av Sveriges mikrobryggerier.

Intresset för bryggning av öl i mindre skala har vuxit det senaste
decenniet. I dag finns över 300
mikrobryggerier i Sverige. Här i
Tyresö är det Kim Karmans och
Patrik Määttänens som brygger
den ädla drycken. Deras mikrobryggeri har en kapacitet på upp
till 2 000 liter i månaden. För att
nå upp till den mängden krävs
fyra brygder.
Kim och Patriks intresse för
att göra öl började redan i 20-årsåldern. Då skedde det i mycket
liten skala hemma i köket. Nu 15
år senare driver de ångbryggeriet
Lillebrew tillsammans. Ångan
kommer från ett vedeldat verk
som de köpt från försvaret.
– Det är för dyrt att använda
el vid ångtillverkningen, säger
Kim. Därför väljer vi att elda med
ved. Vi hittade detta verk på överskottsmarknaden och det passar
oss perfekt.
Ert bryggeri heter Lillebrew, vad
kommer det ifrån?
– Mitt mellannamn är Lillebror,
säger Kim. När vi spånade om vad
vi skulle kalla vårt företag så kom
det bara, Lillebrew blev namnet.
– Vi har varit igång sedan 2015,
berättar Kim. Bryggverket fick vi
av min farbror i Finland. Han ville
inte ha något betalt utan sa till
oss, ville vi ha det fick vi hämta
det. Sagt och gjort. När vi kom
hem var det svåra momentet att
få av den tunga utrustningen från
lastbilen som saknade kran. Men
det gick och nu står den här och
puttrar i mammas garage. Vi fick

3

Förevigar
världsarvet
FOTO Tyresöfotografen Peter
Eriksson har under 4 år dokumenterat den världsberömda Skogskyrkogården.
Nu ställs bilderna ut – på kyrkogården.
Den som vill se hans bilder kan
besöka Visitors center på Skogskyrkogården från den 18 maj till
den 30 september där utställningen pågår varje dag. Skogskyrkogården upptogs på UNESCO:s
världsarvslista 1994.
ooo

Alby-byggnad
BYGGE På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23
april beslutades att flytta en planerad byggnad vid Alby friluftsgård cirka 8 meter. Detta för att
en stor sten låg mellan tilltänkt
och nuvarande byggnad. För att
ta bort stenen skulle förstärkning
på nuvarande byggnad behövas
vilket skulle leda till ökade kostnader.
ooo

Upplever
koncentrations
läger
Patrik Määttänens och Kim Karmans driver ångbryggeriet Lillebrew
tillsammans.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

bygga ett förråd i stället för garaget och det känns som en billig
hyra.
Affärsverksamheten går ihop
nu även om de inte tar ut någon
lön.
– Det vi säljer är lättöl, säger
Patrik. Totalt finns vår öl i åtta
butiker. Sex är ICA-butiker. Men
vi har just blivit godkända för
starköl.
Vilka sorter brygger ni?
– För närvarande är det mest ale,
säger Patrik. Vårt nästa utvecklingssteg är en kylanläggning
till en jästank. Då kan vi brygga
lageröl som säljs mest i Sverige.

Vad ingår i öl?
– Det behövs fyra ingredienser
när man ska brygga öl, säger Patrik. Malte, humle jäst och vatten.
Vi köper färdigmältad korn från
Tyskland och jästen kommer från
olika länder bland annat Belgien
och Danmark. Hela tillverkningsprocessen tar cirka en månad.
Själva bryggningen tar åtta timmar. Sen kommer jäsningen som
pågår i två veckor. Efter det tappas ölen på flaska och jäsprocessen fortsätter i två veckor i så kal�lad flaskjäsning.
Så nästa gång du tänkt köpa
dig en öl. Spana efter Lillebrew,
då köper du garanterat närproducerat om du är i Tyresö.
ooo

KRIG Kumla elever åker till
Auschwitz. Nästa helg åker 70
elever från årskurs nio i Kumla
skola till Polen och koncentrationslägret Auschwitz.
Under året har eleverna studerat andra världskriget och förintelsen, resan är för att eleverna
ska få uppleva lägret med egna
ögon.
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

Fakta – Wikipedia
Ett mikrobryggeri är ett litet bryggeri som vid öltillverkningen använder hantverksmässiga metoder
baserade på den klassiska bryggeritraditionen. De
första svenska mikrobryggerierna etablerades runt
1995. Trenden med mikrobryggerier kommer från
Storbritannien och USA, som en motreaktion till
internationell lager och bryggerijättar som InBev. De
svenska mikrobryggerierna har idag åter vind i seglen, efter en svårare period i början av 2000-talet.
Flera av bryggerierna utökade sina produktionsmöjligheter under 2006 för att uppfylla efterfrågan.

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17
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Friheten ska vara människans – inte vårdbolagens

F

ör ett par veckor sedan kom beskedet som en bomb.
Aleris i Bollmora lägger ner sin BVC-mottagning
(barnavårdscentral) den 1 juni. På en månad ska 600
barn hitta en ny BVC. På en månad förväntas alltså Trollbäckens och Bollmora vårdcentraler kraftfullt utöka sina
verksamheter, det ska finnas personal på plats, det ska finnas utrustning och det ska finnas rum att ta emot barnen i.
Det är givetvis en näst intill omöjlig uppgift.
Nu är det ju väldigt lätt att bli rejält arg på Aleris, men
de handlar egentligen bara som förväntat. Aleris har inte
ansvar för att det finns BVC-mottagningar i tillräcklig
omfattning. Aleris är en privat aktör som har som huvudsaklig uppgift att gå med vinst. Vinstmarginalen är viktigare
än att betala löner som gör att sjuksköterskorna stannar.
De som istället ska föräras all ilska som går att uppbringa
är landstingsmoderaterna. Det är de som har avskaffat
systemet med att landstinget planerar för etableringar av
vårdcentraler, och istället låter marknaden styra. Tanken
är att där det finns patienter, där kommer ett vårdbolag att
etablera sig. I Stockholms läns landsting råder fri etableringsrätt för företag.
Problemet är att det inte är lika lönsamt att etablera vårdcentraler överallt. På Östermalm finns en i varje gathörn.
I Täby finns dubbelt så många vårdgivare i förhållande till
invånare som det gör i Tyresö. Där bor Iréne Svenonius och
Filippa Reinfeldt som är ansvariga för systemet. I Tyresö
har vi blivit dubbelt så många invånare som när vi fick vår
senaste vårdcentral, här är det inte lika lönsamt att bedriva
vårdcentraler. Här råder listningsstopp och långa väntetider.

Jag har inga problem med att det finns privata vårdgivare, för mig är vården viktigare än driftsformen. Idén om att
patienten själv ska få välja vilken vårdcentral eller läkare
hon vill besöka, är bra. Friheten ska ligga hos människan.
Men friheten för företagen att etablera sig varhelst de önskar, men framför allt att inte behöva ta något långsiktigt
ansvar – det blir människans ofrihet. Alla drabbade familjer när Aleris BVC läggs ner, de upplever ingen glädje i den
valfrihet de nu tvingas genom. Den situationen som uppstår på de befintliga mottagningarna kommer att drabba
många småbarnsfamiljer i Tyresö, också de i Trollbäcken
som inte ens visste att Aleris har en BVC i Bollmora.
Nu har moderaterna i landstinget fått hållas i 12 år. Jag
behöver inte ens nämna världens dyraste stödstrumpor
och ett av världens dyraste sjukhus. De har bevisat gång
på gång att de sätter företagens möjlighet att tjäna pengar
framför människans behov av vård. Detta slöseri måste få
ett slut!
Landstinget måste ta ansvar för att det finns tillräckligt
många vårdcentraler, nu är det åter bevisat att marknaden
inte kan ta det ansvaret. Om Socialdemokraterna vinner
landstingsvalet så kommer vi att öppna en ny vårdcentral i
Tyresö. För att den behövs. Den kommer att vara driven av
landstinget, och kommer inte att ha vinst som huvudsyfte.
Du kommer fortfarande att kunna välja vart du vill gå, även
till privata vårdgivare. Men friheten ska vara din. Och vårdens pengar ska gå till vård!

Vårdens
pengar ska
gå till vård!

Anita Mattsson
(S) kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Dagens ros …

Dagens ris …

… till alla er som helt ideellt
ser till att vi i Tyresö har vår
egen radiokanal som vi
kan lyssna på. Här finns
numera alltifrån sportsändningar senaste nytt
till sommarpratande
tyresöbor som delar med
sig av sina tankar och
livsöden. Tack till alla er
radio-makare!

Med våren är det inte bara blommor och blad som sticker upp
ur jorden. Plötsligt ser man
skräp som ligger både på
mark och i sjö som någon
bara måste ha slängt iväg.
Det är trist, fult och framförallt dåligt för vår miljö.
Det som göms i snö kommer upp i tö, brukar man
säga. Plocka upp efter dig!

Radiolyssnare

Barfotapromenerare

Var rädda om varandra i trafiken

Vägbanan delas av många, så kör försiktigt!

Kvistigt spår
av känd profil

HJÄLP
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HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
FOTO: PRIVAT

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
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
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Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Tyresös skolor
behöver mer
pengar – inte
mindre!!!

Jag bor i Tyresö och har ett autistiskt barn:
■■ Hen går i en vanlig klass med
neurotypiker.
■■ Hen klarar inte av höga ljud,
stimmiga miljöer och behöver
hjälpmedel för att klara sin
skoldag.
■■ Hen behöver stöttning i sociala
sammanhang och raster ger
mitt barn ångest.
Hur fantastisk och engagerad
mitt barns lärare än är, så hinner
hen inte med att möta mitt barns
behov fullt ut.
För hen har 22 andra elever i
klassen. Alla med sina behov och
rättigheter. Det är fysiskt omöjligt
för läraren att ”springa snabbare”
i klassrummet.
Mitt barns diagnos kräver inte
mycket, men den kräver tid av
ett ”stödjag”, fysiska hjälpmedel
och undervisning i mindre grupp.
Inget av detta håller skolan med
om- trots uppvisade svårigheter
hos mitt barn och skolan säger
att de inte ”har råd”, ”pengarna är
slut”.
Min följdfråga blir, vad mitt
barns fysiska ohälsa eller lärarens
förhöjda stresskänsla, kommer
att kosta ?
Från politiker hörs ofta att
pengar inte är lösningen för skolans problem.
Visst spelar kultur, ledning och
styrning roll- men till syvende och
sist handlar det om pengar. För
hjälpmedel och fler lärare, kostar.
Och politiker kan besluta om mer
pengar till skolan och Tyresös
barn.
Så, pengar kan lösa många av
skolan problem. Och få autistiska
barn, som mitt, att klara skolan
– och framförallt må bra under
skoldagarna.
Vi har inte råd att spara in mer
på Tyresös barn!
Bekymrad förälder
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Tyresöborna säger nej till
utförsäljning av hyresrätter
VAL Just nu byggs det mycket i
Tyresö. En del av de nya bostäderna är hyresrätter. Det brukar
vara så valår – men däremellan
säljs det ut lika mycket som det
byggs nytt. Nu säger Tyresöborna nej till ytterligare utförsäljningar.

Tycker du det verkar ha blivit svårare att hitta en bostad för ungdomar? Det är inte bara som du
tycker, det är ett faktum. Den som
tittade in på Tyresö bostäders
hemsida den 25 april kunde hitta
tre lediga lägenheter (plus en
seniorbostad). De två lägenheter
som inte var nyproduktion hade
861 respektive 575 sökanden.
Mellan 2014 och 2016 färdigställdes det 831 bostadsrätter och
85 hyresrätter. Samtidigt sålde
kommunen ut 210 hyresrätter.
Under hela 2000-talet har antalet
hyresrätter inte ökat. Samtidigt
har befolkningen ökat med 8 000
invånare.

Säljs ut och byggs få nya
Att antalet hyresrätter inte ökat
beror alltså både på att det byggts
för lite och att de hyresrätter som
finns säljs ut. Besluten att sälja
hyresrätter har inte varit okontroversiellt. Varje gång det har
varit uppe till beslut de senaste

5

?

Tacotaxi

MILJÖ Är reklamen i Tyresö för
hemleverans av latinamerikansk
Vilken fråga
mat? Nej, det är kommunens
ärfå viktigast
kampanj för att
tyresöborna att
sortera matavfall.
Varje
år slänger
inför
valet?
vi cirka 70 kilo matavfall per person. Det innehåller mycket energi
som kan omvandlas till bränsle
för bland annat bussar, avfallsbiFOTO: JOHANNA SCHAUB
lar och taxibilar.
ooo

Tyresöfotograf
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstudien är klar för final i World Photographic cup. I tävlingen ingår
man i lag men ställer upp individuellt med egna alster. Puronne
är en av fyra fotografer från det
svenska
Dorothy,landslaget
Trollbäckensom tävlar i
Australien
5 maj.
– Jag är själv
pensionär så det
ooo
viktigaste för mig
är äldreomsorgen.

åren har oppositionen i form av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet motsatt sig
utförsäljningarna medan allianspartierna fått stöd av Sverigedemokraterna för att sälja ut hyresrätter.

Folket tycker annorlunda
Men denna linje är inte något som
de har stöd för bland väljarna.
När Novus för Tyresö Nyheters
räkning frågat 500 slumpvis utvalda väljare om det kommunala
bostadsbolaget Tyresö Bostäder
bör sälja ut en del av hyresrätterna säger 72 procent av väljarna att

det är ett dåligt förslag. Bara 23
procent tycker det är en bra idé.
Vad värre är för Moderaterna,
Liberalerna och Centern är att de
inte har stöd för politiken bland
de egna väljarna.
Bland alliansväljarna är det 62
procent som tycker det är en dålig
idé medan 33 procent tycker det
är en bra idé. Störst är motståndet hos Liberalernas och Centerpartiets väljare. Bara bland
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare finns
det en liten majoritet för att sälja
ut hyresrätter.
ooo

Det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder bör sälja ut en del av hyresrätterna

Martin Nilsson, TNs politiska
analytiker.
FOTO: TN

Svårt ha de egna
väljarnaemot sig
I Stockholmsregionen är
bostadsfrågan en av valets viktigaste frågor. Att de egna väljarna
tycker tvärs emot den egna
politiken är ett problem både för
Moderaterna, Liberalerna och
Centerpartiet. Just nu byggs det
en del hyresrätter i Tyresö men
kan det rädda den styrande alliansen som inte lyckats öka antalet hyresrätter under 2000-talet?
– Det är inte säkert, säger
Martin Nilsson, politisk analytiker i Tyresö Nyheters redaktion.
Man kan tro att det bara är för
ungdomar som frågan är viktig
– men väl så ofta är det föräldragenerationen som prioriterar den
och situationen på bostadsmarknaden har blivit värre på senare
år. Med höjda bostadsrättspriser
samt skärpta amorterings- och
lånekrav har det blivit svårare
även för hårt arbetande medelklass att köpa en bostadsrätt till
ungdomarna som vill flytta hemifrån. Att då, som Moderaterna ha
sålt ut mer än vad som byggts, är
inget självklart positivt resultat.

Oppositionen inte
välkomna när
Drottning Silvia
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte
Tyresö den 13 februari för att
certifiera Tyresö kommun inom
demensvård. Trots att demenscertifieringen är ett kommunövergripande initiativ så var bara
den
politiska
majoriteten
Déborah
Onofri,
Koriander- repregränd
senterad.
Oppositionspartierna
var
inte inbjudna
och
inte heller
– Skolan
och att fler
hyresrätter
välkomna.
byggs så att ungdomar har möjooo
ligheten att flytta
hemifrån.

Stefan, Brevik
– Skolan är den viktigaste frågan
för mig just nu.

Planen är färre men större skolor
SKOLA Den 9 januari i år antog
kommunstyrelsen en lokalförsörjningsplan. Planen är grunden för
de byggnader och lokaler som
på grund av befolkningsökning
kommer behövas i kommunen
och ska gälla fram till 2030. Nya
stora skolor planeras, och mindre
skolor riskerar nedläggning.

Dokumentet innehåller förslag
på hur lokaler till skolan, biblioteken, kultur och idrottsverksamhet ska tillhandahållas. I planen
är kommunen uppdelad i tre
områden, Centrum, Trollbäcken
och Öst. För Centrum och Öst är
planen att reservera tomter för
kommande f-9 skolor. I Trollbäcken planeras en f-9 skola i Fornudden med plats för 816 elever.

Hot mot mindre skolor
Sedan lokalförsörjningsplanen
gjorts har dock befolkningsanalysen ändrats. De som förväntas

flytta till kommunen är inte lika
många som när lokalförsörjningsplanen gjordes. Det kan alltså
finnas en risk för att byggandet
av stora f-9 skolor innebär att de
redan existerande, mindre skolorna konkurreras ut.

Stort överskott av lokaler
Om Fornuddens nya skola byggs
kommer även Sofiebergsskolans
lågstadium bli överflödigt. Mellanstadiet är redan avvecklat.
Därtill kommer den nya skolan att
rymma ytterligare ett 100-tal elever, utöver befolkningstillväxten.
Redan idag finns ett stort överskott av lokaler i vissa skolor.
Gymnasiet var ursprungligen
byggt för 1 500 elever, idag går där
cirka 500. Nyboda skola har inte
sedan ombyggnaden lyckats fylla
skolan. Fortfarande finns plats
för ytterligare 300 elever i skolans
nya lokaler.
ooo

Nils-Åke Olsson, Trollbäcken
– Det är skolan och äldrevården
och sjukvården. Jag tycker även
att byggandet av lägenheter för
unga är viktigt.

I Fornuddsparken vill moderaterna bygga den första skolfabriken.
Den kommer att göra Sofiebergsskolan överflödig.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Helene Bye, Göteborg
– Pensionärer och äldrevården är
viktiga frågor för mig. Att skära
ner på sjukvården så som det
görs nu är fruktansvärt.
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Tyresös röst i Riksdagen

TN avslöjar:

Lägre kostnader för
renovering av Björkbacken

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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 småbarnspappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom.
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice
ordförandeför Stockholms Ishockeyförbund, dessutom
dömer han ishockey.

F

örsta maj-firandet genomförde Socialdemokraterna
som vanligt med demonstrationståg i hela landet.
Precis som varje år hördes från vissa håll ironiska
kommentarer om att Socialdemokraterna demonstrerar
mot sig själva. I mitt tycke kan inget vara mer fel. Det parti
som jag representerar föddes som en protest mot orättvisorna i samhället i slutet av 1800-talet. Den dag Socialdemokraterna inte demonstrerar mot orättvisor har vi inte
längre ett existensberättigande.
Låt oss ta ett konkret exempel. 2014 gick vi socialdemokrater till val på ”Ett bättre Sverige för alla”, eftersom
vi såg att samhället höll på att
slitas itu. Därför har vi satsat
”Vi såg att samhället
stort på skolan och välfärden,
vilket innebär att idag arbetar
höll på att slitas itu.
20 000 fler människor i skolan
Därför har vi satsat
och 100 000 personer mer i hela
stort på skolan och
välfärdssektorn. Vi har fört Sverige i den riktning vi lovade, men
välfärden.”
när vi ser bristerna i sjukvården
och omsorgen av äldre måste vi fortfarande vara kritiska.
Ett socialdemokratiskt parti måste alltid stå på människornas sida mot systemet. Därför är det för mig inget
konstigt att demonstrera mot orättvisor, oavsett vem som
sitter vid makten.
I Tyresö deltog upp emot 200 personer i Första majfirandet. Vår kommun har sedan 1998 styrts av moderater. I grund och botten tror jag att de flesta som deltog i
demonstrationerna tycker Tyresö kommun är en bra kommun
”Jag tror att de flesta
att bo i. Samtidigt når Tyresö
tycker Tyresö kommun inte upp till sin fulla potential.
Kort sagt, Tyresö kan bättre.
är en bra kommun att
Det märks att Moderaterna
bo i. Samtidigt når
har styrt i 20 år i Tyresö. Steg för
steg har de kommunala äldreboTyresö inte upp till
endena lagts ned eller sålts ut.
sin fulla potential.
Det sista kommunala äldreboKort sagt, Tyresö
endet Björkbacken håller på att
avvecklas. Vår kommun är den
kan bättre.”
enda i vårt län som inte har träffpunkter för äldre. På skolans område fortsätter planeringen för stora skolfabriker, istället för mindre lokala skolor
i varje kommundel, såsom det var när många av oss växte
upp i kommunen på 70-, 80- och 90-talet. Dessutom lyckas
inte moderaterna göra något åt den otrygghet som sprider
sig i delar av kommunen. Därför kan Tyresö bättre!
För mig känns det lika naturligt att vandra i ett demonstrationståg från Granängsringen till Tyresö centrum och
kräva bra lokala skolor, en äldreomsorg värd namnet och
hyresrätter för unga, där orsaken är den högerpolitik som
Moderaterna har fört i Tyresö i decennier, som att demonstrera för ett mer jämlikt Sverige i ett demonstrationståg
i Stockholm. Kort sagt, så länge det finns orättvisor finns
det ett gott skäl att demonstrera på Första maj.
Mathias Tegnér

Anita Mattsson vill också utveckla mindre skolor.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ÄLDREVÅRD Kostnaderna för renoveringen av Björkbackens äldreboende är mycket lägre än vad som har uppgivits. Enligt den utredning
som gjorts av kommunen är kostnaderna för själva renoveringen på
strax över 12 miljoner kronor och inte 35 miljoner kronor som Moderaterna kommunicerat.

Enligt utredningen finns det tre
olika typer av badrum på Björkbacken, med olika behov av renovering. Det antal hygienutrymmen

som Arbetsmiljöverket har krävt
renovering av är 17. Om samtliga
106 badrum i kommunens utredning skulle renoveras så uppgår

Renoveringskostnader Björkbacken
Typ av våtrum
Antal
Kostnad per våtrum
Summa

1
30
80 000
2 400 000

2
60
110 000
6 600 000

3
16
150 000
2 400 000

snittkostnaden till drygt 107 tusen
kronor per badrum.
Den totala renoveringskostnaden för samtliga badrum är 11,4
miljoner kronor, men skicket på
våtrummen är oklart så därför
görs ett påslag på 1,1 miljon. Den
totala summan för själva renoveringen landar alltså på 12,5 miljoner kronor för samtliga badrum
När Tyresö Nyheter presenterar siffrorna för Anita Mattsson
(S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande, så blir hon upprörd.
– Det är förstås under all kritik, säger Anita Mattsson. Vi har
försökt få tillgång till utredningen
under lång tid men förvägrats.
Öppenhet och transparens ska
vara ledord i en demokrati, för att
fatta rätt beslut. När Moderaterna
hanterar demokratin på detta sätt
är det förstås ytterst allvarligt.
Dick Bengtsson (M) ordförande i socialnämnden, har hänvisat
till höga kostnader för renoveringen i samband med att de beslutat
om nedläggning av Björkbackens
äldreboende. Carl-Johan Karlson
(S) har vid upprepade tillfällen i
kommunfullmäktige bett att få
se underlaget. Hittills är det inte
offentliggjort.
ooo

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Näringsministern besökte Tyresö
MINSTERBESÖK I förra veckan besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Tyresö. På den socialdemokratiske
ministerns program stod besök på Fontana Foods, Tyresö Gymnasium
och på nedläggningshotade äldreboendet Björkbacken. Programmet
avslutades med rosutdelning vid Tyresö Strand.

Mikael Dambergs besök i Tyresö
startades med besöket på Tyresö
gymnasium ihop med det socialdemokratiska oppositionsrådet
Anita Mattsson. Där fick ministern chansen att besöka två klasser som läser språkintroduktion
med inriktning på fordon och
måleri.

Företagsbesök
Därefter stod ett besök på en av
Tyresös mest anrika företag på
programmet, nämligen Fontana
Foods. Företaget har sedan 1987
har sitt kontor och lager i Tyresö.
Där träffade näringsministern
flera av företagets anställda,
bland annat kommunikations-

Korridorssamtal.

FOTO: TN

chef Corina Papadopoulou. Bland
annat diskuterades exportpolitik,
Brexit och värdet på den svenska
kronan.

Samtal på Björkbacken
På Björkbacken bjöd ministern
och Socialdemokraterna i Tyresö på tårta och samtalade med
boende och personal. Samtalen
handlade i stor utsträckning om
den pågående nedläggningen av
Björkbackens äldreboende, som
genomförs av den moderatledda
kommunledningen i Tyresö. Även
oppositionsrådet Anita Mattsson
deltog i fredagens besök.
– Vinner vi Socialdemokrater valet, så kommer vi stoppa
nedläggningen av Björkbacken,
berättar Anita Mattsson för Tyresö Nyheter.
– Både personal och de äldre
som jag talade med var upprörda
över nedläggningen och hur det
hela har hanteras, fortsätter Anita
Mattsson (S).
Närings- och innovationsministerns besök i Tyresö, avslutades med rosutdelning på torget i
Tyresö Strand.
Även riksdagsledamot Mathias
Tegnér (S) deltog i dagens besök.
ooo

7

Tyresö tappar
i företagsranking
BETYG SKL, Sveriges kommuner
och landsting, har för femte gången gjort en öppen jämförelse om
företagsklimat.
Tyresö tappar i placering och
ligger nu på plats 153 av 159 kommuner, och är därmed en av de sju
kommuner som får underkänt.
Haparanda ligger på första plats.
ooo

Regeringen bjuder
unga att åka buss
BUSS Efter regeringens satsning
på busskort för ungdomar under
sommaren är det nu klart att även
Stockholmsungdomarna kommer
att få sina kort.
Under slutet av maj kommer
korten att skickas ut till Tyresös
ungdomar som tack vare regeringen alltså kommer kunna åka
kollektivtrafik avgiftsfritt i sommar.
ooo

Glada miner när näringsministern besöker Tyresö gymnasium …

Prisad dans
DANS Under SM i dans som
pågick under helgen så visade
ungdomar från Tyresö framfötterna. Axel Jehrlander & Ines-Maria
Stefanescu tog hem guldet i kategorierna standard och latin. Även
Valentin Zhybchyn & Tyra Bysell
lyckades väl och knep silvret i de
bägge kategorierna. Båda paren
representerade Tyresö Sportdansklubb.

… och Corina Papadopoulou på Fontana Foods.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ooo

ANSÖK IDAG!

Du har ett av Sveriges
bästa medlemskort.
PRO är inte bara en politisk kraft utan även en betydande
kundkraft. Därför har vi kunnat förhandla fram bra
erbjudanden och rabatter på bland annat glasögon,
träning, bilbesiktning, kultur och resor. En lång lista som
ständigt växer. Hitta alla dina erbjudanden och förmåner
på PROmervärde.se

Med Mastercard blir
det ännu bättre!
Som medlem i PRO kan du ansöka om att uppgradera ditt
medlemskort till PRO Mastercard. Ett betal- och kreditkort
helt utan årsavgift – och med en kompletterande försäkring
som ger ett extra skydd vid inköp av bland annat vitvaror,
elektronik och resor. Hitta alla erbjudanden och ansök på
PROmervärde.se

Effektiv ränta är 11,30 % vid betalning med
e-faktura (14,31 % med pappersfaktura) vid en
nyttjad kredit på 20 000 kr (2016-04-06).

8



MAJ 2018

TYRESÖ RUNT

NU
är det

1
2

2

3

4
5
6
7

27
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sommar!

Brobänkens brygga.

9

10

Bad

26

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

25

24

T

yresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer varm avslutning på våren och en glad
och skön sommar! Sommaren är ännu inte riktigt här men den väntar där runt hörnet. Förhoppningsvis har vi flera månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat
efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfbanan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. Vad
vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av Tyresö
Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.
Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommarfirande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu
sommaruppehåll. I augusti dyker Tyresö Nyheter på nytt upp i er
brevlåda.
Till dess ha en skön sommar.

23

23

Bad

Noretbadet.
Missa inte
utsikten uppe
från berget!

Anders Linder
Ansvarig utgivare

22

20
21

1
Bad

1
Badstigen – ett riktigt klipp!

2

Här finns
baden
1. Badstigen 3–6.
Klippor som ung
domarna älskar
2. Enstigen 7–Pers
uddevägen 54 vid
Trångsundet.

Bad
3

3. Fornuddsgränd 12–
Fornuddsvägen 83.
Gravfältet.
4. Näsbyvägen 28b–
28c längst ut på
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan
dessa adresser det finns kommunägd mark
där allemansrätten gäller och där du kan
bada i sommar.

4
© TYRESÖ KOMMUN

4
Näsby udde.

Välkommen i naturen

I Sverige har alla rätt att vara i n
allemansrätten. Allemansrätten
inte finns i många andra länder.
den som en stor frihet. Men vår
ofrihet för andra. Allemansrätten
gott omdöme. Vi får inte skada
vi måste visa hänsyn mot markä
människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfat
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket
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På tyreso.se hittar du annat
att göra mellan baden!

Här finns baden

14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

1. Gärdsmygvägen 4–8
2. Brobänkens brygga
3. Bofinksvägen 17–19
4. Bofinksvägen 23–25
5. Bofinksvägen 35–37
6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
7. Breviksvägen 67–69
8. Breviksvägen 77–81
9. Breviksvägen 87–88
10. Breviksvägen 101–103
Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

9

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C
(Kumla allé 2)

Servering
och avhämtning
www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du
kan bada i sommar.

Den ideella lokaltidningen
Tyresö Nyheter söker nya utdelare!
Vill du bli en i teamet som delar ut tidningen
i sitt område – och samtidigt få lite motion?

11

Kontakta: Christoffer på redaktion@tyresonyheter.nu eller 070-752 22 75
eller Lennart på lennart.jonssonbror@gmail.com eller 070-530 27 08

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 45-årig tradition i kommunen

15
Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

BADFOTO: GUNNAR FRISELL
Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

12
Bad

13

Bad

19

14
18

naturen. Vi kallar det
n är en förmån som
. Man kan också se
r frihet får inte bli till
n kräver ansvar och
natur och djurliv, och
ägare och mot andra

Bad
17

16
15

Är du mot rasism?
Är du för jämställdhet?
Vill du veta mer om
politik? Gå med i SSU!
Vårt nästa möte är kl 19
torsdagen den 31 maj
på Björkbacksvägen 37.

15
15

Gratis pizza till nya medlemmar!
Kontakt: SSU Tyresö på Facebook

ttas i orden:

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

© TYRESÖ KOMMUN
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TN-doktorn:

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

Ny omgång av
gymnasievalet

PS.
Du kan lyssna på min poddradio i sommar, sök i appen där poddar finns efter Radiodoktorn i Tyresö, se www.tyresöradion.se.
ooo

Loppis – kom och fynda!
Söndagen den 20 maj
mellan kl 10.00 och 14.00
vid gästparkeringen
på Kanelgränd 55.

VÅRD I förra numret rapporterade vi om den kommunala
hemtjänstens strålande resultat i
Socialstyrelsens årliga undersökning. Undersökningen går ut till
alla äldre i hela Sverige och innehåller frågor om hälsotillstånd,
bemötande, kvalitet med mera.

En fråga där den kommunala
hemtjänsten utmärkte sig var i
kvaliteten på de utförda tjänsterna, den kommunala hemtjänsten
fick 17 procentenheter fler positiva resultat jämfört med övriga
aktörer i mätningen.
Tyresö Nyheter har talat med
Astrid Körner, chef för den kommunala hemtjänsten som utförs i
centrumområdet.

F

ör många år sedan, så länge sen att jag glömt vem som talade, var jag på en föreläsning om tid. Det var säkert 90-tal,
när Bodil Jönsson skrev 10 tankar om tid och Maria Scherer spred budskapet Sätt dig ner och vänta på din själ. Jag minns
alltså inte hen, som talade men jag minns innehållet, mest för jag
hade svårt att förstå.
Poängen var att tiden inte är linjär utan cirkulär. Smaka på det.
Vi tror att tid börjar vid A och löper på till B, mer eller mindre
rätlinjigt. Skolan börjar klockan 8.30 och slutar 15.00. Arbetet
börjar 8.00 och slutar 17.00. Sammanträdet pågår mellan 13–15 –
allt enligt våra armbandsur oavsett de är analoga eller digitala. Vi
föds i ett stjärntecken och dör ett annat.
Men den här talaren, hen alltså, ansåg att tiden är ringformad
och vi kan kliva på varsomhelst och följa med varvet runt. På så
sätt är tiden alltid ny, man kan börja om hur många gånger som
helst (ansåg hen). Ett av bevisen för den cirkulära tiden skulle
vara att vi lever i månvarv, solvarv, dygn där solen går upp och
ner, årstiderna skiftar för att inte tal om våra inre biologiska
klockor. Även hög teknologiska samhällen organiseras efter återkommande händelser i privatlivet och arbetslivet, verksamhetscykler och vi sätter faktiskt stor vikt vid ritualer som håller oss
kvar i nuet och cirkeln.
Till och med min trädgård går i cirkel, frö, planta, blomma, nytt
frö och så vidare. Kanske behövdes det 25 år för att jag skulle
acceptera den synen på tid.
Linjär tidssyn skapar stress, rädsla och oro. Jag hinner inte
med mitt dagsprogram? Arbetet äter upp mig? Varför får jag inte
tid på vårdcentralen? Måste jag vänta så länge? Cirkulär tidsuppfattning lugnar ner. Det här kommer att gå bra. Det kommer en
ny öppning, en ny chans. Många krämpor och sjukdomstillstånd
läker ut av sig självt. Naturen stressar inte. Idag är yoga, och hälsosamma skogspromenader fullt legitimt och rekommenderas.
Valår, som i år, kan skapa en stor oro, det är nu som satsningarna måste ske, det ont om tid kvar. Hur ska det gå med vårt land,
svenskheten, traditionerna och pensionen! Men den cirkulära
synen signalerar: Du har ett eget
ansvar, känn nu efter vad du tycker
”Varför ringer
är viktigt och koncentrera dig på
tyresöborna till
det. Är din livsstil förenlig med din
syn på klimatet? Törs du smaka
digital doktor mest
på nya maträtter och prata med
av alla i länet?”
utlandsfödda blivande svenskar.
Varför ringer tyresöborna till digital
doktor mest av alla i länet? Varför är trygghet en valfråga hos oss
i vår lugna värld? Har jag fastnat i den linjära tiden?
Bina hälsar till alla läsare att de mår bra, ser fram mot äppelblomningen och blåbärspollineringen och som vanligt kommer
att flyga tills vingarna tar slut. Själv sitter jag sannolikt och lyssnar på surret eller putsar lite på nåt ogräs. Förmodligen med kaffekoppen i närheten och hunden vid fötterna och tiden den går
bara runt ett varv till.
Trevlig sommar önskar Dr Lena!

Hemtjänsten
bra i Tyresö

Eleverna Amanda Murén och Oscar Norén presenterar El och energiprogrammet tillsammans med läraren Sebastian Gäll. FOTO: TYRESÖ NYHETER
SKOLA Andra omgången av
gymnasievalet inom Storstockholm startade den 19 april för
att pågå fram till den 16 maj. Då
hade alla som hade sökt till ett
gymnasium inom Storstockholm
en chans att välja om utifrån sitt
första val i februari.

För att få fler att söka sig till lediga
platser vid vårt gymnasium hade
skolan öppet hus den 4 maj. Då
hade alla en möjlighet att komma
och bekanta sig med skolan och
också få en direktkontakt med de
olika programmen.

Jobb direkt efter skolan
Företrädare för alla skolans pro-

gram var på plats den kvällen för
att ge en bild av Tyresö gymnasium och av de olika programmen.
De som kom och var nyfikna på
fördelarna med Tyresö gymnasium kunde också konstatera att
yrkesprogrammen på vårt gymnasium genomgående också har
en del av studierna som praktik
på arbetsplatser inom respektive
bransch.

Nära samarbete
Ett nära samarbete med respektive bransch betyder också att
många av Tyresö gymnasiums
elever blir också erbjudna anställning redan innan de slutat skolan.
ooo

Tidningar fungerar
fortfarande
INFORMATION När några programmakare från Tyresöradion
91,4 gav sig ut med den nya
serien ”Tyresöbarometern” och
frågade folk hur de får veta vad
som händer i kommunen hänvisade många till lokaltidningarna
Mitt i Tyresö och Tyresö Nyheter.

– Vi blev förvånade, berättar Tyresöradions redaktör Ann SandinLindgren.
– Vi trodde att de flesta skulle
svara nätet, eftersom det finns så
mycket att hitta om man söker
på Internet eller använder sig av
Facebook.

Läser tidningar
Anna, en ung kvinna, som bor i
Tyresö svarade till exempel att
hon inte vet vad som händer i
kommunen.
– Det lilla som jag får reda på
läser jag i Mitt i Tyresö.
Hon läser även Tyresö Nyheter.
– Den känns mer politiskt till
exempel vad som byggs, men
kanske inte direkt handlar om
det som händer i kommunen. När
jag tittar på grupper på Facebook
verkar det som att det mest är
skvaller och fina bilder. Jag tycker det är lättare att hitta vad som
händer i Stockholm. Där är det
bara att söka på Internet så hittar
man massor.

Leif Bratt ställer frågan ”Hur får
man veta vad som händer?”
FOTO: TYRESÖRADION

Svårt att hitta allt
Var man samlat hittar alla de evenemang som anordnas av ideella
föreningar, kommunen och andra
i Tyresö tyckte många var svårt
att hitta.
– Förut fanns det ju ett blad
som delades ut i samband med
lokaltidningen där man såg vad
som händer i Tyresö. Facebookgruppen ”Aktuella händelser” tar
upp så mycket annat så det kanske bör startas en ny grupp som
koncentrerar sig mer på vad som
verkligen är på gång, var några av
rösterna.
Tyresöradion frågade ett 30-tal
personer och programmet finns
att lyssna på under Arkiv på Tyresöradions hemsida
ooo

Vad är det som gör att just den
kommunala hemtjänsten i Tyresö har så bra resultat?
– Vi arbetar mycket med bemötande, hur vi kan få kunderna
delaktiga i sin omsorg. För fyra år
sedan gick all personal en utbildning i värdegrundsarbete och det
genomsyrar hela vår verksamhet.
Överrapportering till nästkommande arbetslag är viktigt. Det
handlar om att vi besöker den
enskilde i dennes bostad. Är det
självklart att öppna lådor i köket
utan att fråga först? Det är sådana
detaljer vi arbetar mycket med.
– Enkäten ställer frågor om
ensamhet och där har vi svårare
att påverka. Men vi har tillexempel ett aktivitetsteam som genomför arrangemang vid högtider. Vi
har även ett team som vid problem med ensamhet besöker kunden för till exempel en fikastund,
i syfte att bryta mönstret.
Vilka utmaningar har ni?
– Det finns stor kompetens hos
personalen, 98 procent är undersköterskor det är en mycket engagerad personalgrupp. Att arbeta i
hemtjänsten kräver mycket flexibilitet och lösningsfokusering. Men
en utmaning jag ser är att antalet
demenssjuka ökar och att kunderna stannar längre hemma. Kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för att kunna bemöta alla olika
typer av behov. De som bor hemma
idag är också i större utsträckning
multisjuka och vi skulle behöva en
bättre koppling mellan primärvården och hemtjänsten.
Hemtjänsten beskrivs ofta ha
stora problem, hur ser du på det?
– Det är viktigt att komma ihåg
att alla hjälpinsatser vi genomför
kräver ett biståndsbeslut. Vi utför
precis de tjänster det finns beslut
på. Om undersköterskan sedan
uppmärksammar att kundens
behov ändras är vi skyldiga att
kontakta biståndshandläggaren.
ooo

Hemtjänsten. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Biblioteket flyttar

Tyresöbo spelade huvudroll i Akilov-rättegången
JURIDIK Rättegången efter
terrordådet på Drottninggatan
avslutades den 2 maj. Den 7 juni
kommer domen att falla. För en
tyresöbo har rättegången inneburit bråda dagar, nämligen advokaten och i Akilov-rättegången
målsägarbiträdet Mari Schaub.

I rättegången som inleddes den 13
februari har Mari Schaub företrätt
nio av offren. Hon menar själv att
det har hjälpt henne att hon har
arbetat länge som advokat.
– Jag är tacksam för att ha erfarenhet att arbeta som målsägande
biträde sedan 1992. Ingen som har

Johanna Schaub (S) gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.
BOK Kumla förskola i Trollbäcken ska byggas ut. Cirka 30 förskoleplatser kommer att öppnas
i byggnaden där biblioteket för
närvarande har sin verksamhet.
Biblioteket ska istället flytta till
tillfälliga lokaler på Kumla allé.

Beslut togs i kommunstyrelsen
den andra maj. Socialdemokraterna som 2015 lagt ett liknande
förslag angående förskolan, yrkade på återremiss med anledning

av bristande underlag. Det fanns
varken kostnadsberäkningar eller
konsekvensanalyser.
– Vi ser positivt på att Kumla
förskola byggs ut. Däremot vet
vi inte vilka konsekvenser det
får för biblioteket. Jag är osäker
på om ett ”popup”-bibliotek är
tillräckligt för att tillhandahålla
de tjänster som faktiskt behövs
under sommaren, framförallt till
de barn som är hemma under
sommarlovet.

1b0ileum
år

Ju

Kom och fira med oss!
Lördag 3 mars kl. 11–15
Vi bjuder på korv med bröd

FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Frågan har inte behandlats
på kultur- och fritidsnämnden
och vi har inte fått information
om att biblioteket skulle hålla
stängt under flera månader, säger
Johanna Schaub (S) gruppledare i
kultur- och fritidsnämnden.
Hur länge biblioteket ska befinna sig i tillfälliga lokaler är fortfarande oklart. Nya lokaler planeras
i samband med att vårdcentralen i
Trollbäcken byggs ut.
ooo

Mari Schaub kopplar av.

FOTO: TN

arbetat med detta fall kan vara
opåverkad. Detta handlar helt
enkelt om ren ondska.
Advokaten Mari Schaub gjorde
sig också rikskänd, då hon i terrorrättegången ifrågasatte Akilovs kunskap om islam och att
hon i slutpläderingen sa: ”Han är
en vilsen man som bekänner sig
till en religion han inte känner
till.” Hon har under hela rättegången blivit kontaktad av muslimer som följt rättegången.
– Det har varit en positiv upplevelse att bli kontaktad av flera
muslimer som har supportat mig.
Många muslimer känner en ökad
otrygghet, eftersom Akilov gjorde
det han gjorde.
Mari Schaub flyttade till Tyresö
1995. Från början bodde hon i Fårdala, men för många år sedan gick
flyttlasset gått till Trollbäcken.
Mari Schaub kommer också
delta i Stora trygghetsdagen, där
ett antal seminarium med olika
aspekter på trygghet kommer
arrangeras i Tyresö.
– Det känns jättekul att vara
tillfrågad. Jag har arbetat med
otrygghet och kriminalitet hela
livet. Jag har idéer om trygghetsskapande åtgärder, både på kort,
medellång och lång sikt.
Stora trygghetsdagen i Tyresö
går av stapeln den 10 juni mellan 11.00–15.00 i Kulturcentrum
Kvarnhjulet.
ooo
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”Samhället är som ett hushåll
– man måste prioritera!”

Allas
erfarenheter
är viktiga!

PORTRÄTT Maria Alves Persson personifierar uttrycket ”inte bara
mamma”. Som undersköterska inom äldrevården, fackligt arbetsplatsombud och aktuell på Socialdemokraternas lista i höstens val bevisar
hon att lyran kan ha fler strängar än många.

Maria Alves Persson tycks ha
energi som räcker för ett helt fotbollslag. Och det smittar. Efter
vårt samtal känner jag mig faktiskt piggare än på länge. Och
inspirerad. Hennes engagemang
genomsyrar arbetsplatsen Björkbacken, barnens skolor, politiken
och även bostadsområdet Granängsringen. Maria är mycket kritisk till hur kommunen försakat
Granängsringen.
– Med tanke på alla ombyggnationer som pågår i Tyresö är det
ju anmärkningsvärt att ingenting
har hänt i Ringen. Varför har man
inte satsat där? Varför har man
låtit det förfalla? frågar sig Maria
upprört.
Från sitt fönster kan hon se
ungdomar sitta och röka på
bakom tvättstugan. Maria har bett
Tyresö Bostäder sätta upp lampor
där, men har ingenting har hänt.
– Min slutsats är att vi som
bor i Granängsringen inte är lika
mycket värda! Varför ska det vara
vi och dem?! Det kan jag aldrig

acceptera, säger Maria som vet
vad hon pratar om. Hon kommer
från Brasilien och har bott i Sverige i sjutton år.
– Jag kommer från ett land där
det verkligen finns ett vi och dem.
När jag kom till Sverige och upptäckte att jag kunde prata med
alla på min arbetsplats oavsett
nivå, blev jag så glad. Jag kände
mig värdig. Därför fastnade jag
för Sverige.
Samtidigt är Maria noga med
att poängtera att det finns mycket
hon uppskattar med Granängsringen; närheten till varandra, den
lokala känslan.

Trodde först att de ringt fel
Det var nedläggningshotet mot
Björkbackens äldreboende som
fick Maria att ta steget till politiken. Av en slump stötte hon på
Mathias Tegnér [riksdagsman
och ordförande för Socialdemokraterna i Tyresö, red anm] som
erbjöd medlemskap. Maria funderade och bestämde sig för att

Maria Alves Persson ger sig in i politiken med skräckblandad förtjusning.

gå med. Hon anmälde sig ganska
snart till höstens kandidatutbildning där deltagarna fick lära sig
om politikens organisation och

STORA TRYGGHETSDAGEN!
Kl. 11–15 10/6
Kvarnhjulet

Om barnen
mår bra
då funkar
det också
i resten av
familjen.

beslutsvägar, om lagar och förordningar.
– Det var väldigt givande, säger
Maria.
När hon fick frågan om att stå
på fullmäktigelistan, trodde Maria
först att personen ringt fel. Efter
noga övervägande bestämde hon
sig för att tacka ja. Hon står nu på
plats 15.
– Det är med skräckblandad
förtjusning som jag ger mig in i
det här, säger Maria som menar
att det är viktigt att politiken är
representerad av hela samhället.
Allas erfarenheter är viktiga!
Flera av arbetskamraterna på

Känner du dig otrygg?
Lyssna till ett stort antal seminarier om trygghet.
Trygghet vid ålderdom,
trygghet i en turbulent värld,
trygghet och polisnärvaro
är några av dagens teman.
Många spännande seminarium med bland andra:

Maria Alves Persson.
CHRISTINA TALLBERG
Ordförande PRO
MARIE SCHAUB
Advokat
ANNA SUNDSTRÖM
Generalsekretare Olof
Palme internationella center

LAWEN REDAR (S)
Riksdagsledamot

WANJA LUNDBY-WEDIN
Fd. ordförande LO

VÄLKOMNA!

FOTO: MIA LINDSTRÖM

Snabbfakta
Namn: Maria Alves Persson
Aktuell som: Kandiderar till Socialdemokraterna i
valet den 9 september. Plats 15.
Ålder: 48
Bor: Granängsringen
Familj: Fyra barn i åldrarna 10–19 och en särbo
Sysselsättning: Undersköterska på Björkbackens
äldreboende
Jag själv med 3 ord: Stark, engagerad, problem
lösare
Det här visste ni inte: Har spelat fotboll
Favoritställe i Tyresö: Alby Friluftsgård
Favoritapp på mobilen: Swedbank och spelet Pest
eller Kolera

FOTO: MIA LINDSTRÖM

Björkbacken tror att Maria kommer att vara rätt kvinna på rätt
plats. Hennes engagemang gör
dessutom att fler får kunskap om
hur politiken fungerar.
– Jag älskar mitt jobb och min
arbetsplats, men jag önskar en mer
öppen dialog mellan arbetsgivare
och arbetstagare. Det är viktigt att
beslutsfattarna lyssnar på vad personalen har att säga, menar Maria.
Vilken fråga bör Socialdemokraterna hantera främst efter höstens val?
– Skolan! säger Maria direkt. En
skola där barnen känner sig trygga och vill komma tillbaka till. En
skola för alla, helt enkelt.
– Kommunen har certifierat
alla äldreboenden. På samma
sätt borde alla skolor bli npf-certifierade [npf står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
red anm]. Det skulle vara ett sätt
att säkra skolans kvalitet.
Om barnen mår bra då funkar
det också i resten av familjen
och då kan de vuxna arbeta och
dra sitt strå till samhällsstacken,
resonerar Maria.
Vilken är den största utmaningen i kommunen?
– Att göra medborgarna nöjda, för
det är de inte idag. Det finns till
exempel inte bostäder till unga.
Vi måste också arbeta för att integrationen blir bättre.
Ok, om du fick 20 miljoner extra
för att satsa på något i Tyresö,
vad skulle du satsa på då?
– Jag skulle nog säga skolan än
en gång. Barnen måste få en bra
utbildning. Samhället är som ett
hushåll: man måste prioritera! Och
vårt samhällsbygge får inte falla.
Mia Lindström

Det är viktigt att
beslutsfattarna lyssnar på
vad personalen har att säga.
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Ingen ny klubbstuga Sliten läktare
för Tyresö FF
rustas upp
finns något fokus alls på vår verksamhet.

ANLÄGGNING Den nya ishallen
vid Tyresövallen skapar problem
för Tyresö FF. Föreningens befintliga klubblokal måste rivas för
att bygget av ishallen ska kunna
genomföras.

Lokalen som Tyresö FF byggt upp
och nyttjat i över 30 år måste nu
ersättas. Planen är att alla verksamheter ska rymmas i den nya
ishallen.
Enligt kommunen har det skett
i dialog med föreningarna och att
inga önskemål om egna klubblokaler har kommit in. Något som
inte stämmer enligt Robert Frinell, ordförande för Tyresö FF.
– Vi är ju inte alls glada över
att förlora vår hemvist sedan 30
år tillbaka, säger han. Vi har hela
tiden påtalat för kommunen att vi
vill ha en egen klubblokal.
– Bland annat har vi framfört
att vi vill ha mark för att bygga en
egen lokal, fortsätter han. Vi har
i snitt ett till två möten per dag i
nuvarande lokal och det är klart
att vi är oroliga för hur det ska
fungera i ishallen.

Dålig dialog
Tyresö FF tycker att dialogen
om ishallens lokaler har varit för
dålig. De känner inte att de har
haft utrymme att diskutera hur
föreningen ska ha möjlighet att
bedriva verksamhet. I vissa fall

Tyresö FFs klubbstuga.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

upplever Robert Frinell att kommunen har lyssnat bra.
– När det gäller placeringen
av serveringen har ju kommunen
ändrat planerna, berättar han.
Det har handlat om att göra serveringen mer lättillgänglig för oss
genom att ha den på markplan
istället för på övre plan.
Tyresö FF anser att det blir
ganska stora ingrepp på deras
verksamhet. De får känslan av att
kommunen inte riktigt har koll på
omfattningen av deras verksamhet.
– Vi vill ju känna att Tyresövallen utvecklas, förklarar Robert
Frinell. Att vi tillsammans med
kommunen hela tiden kan ta steg
framåt. Det känns inte som att det

Höjd hyra
Flytten in i ishallen kan också
betyda omfattande kostnadsökningar för Tyresö FF, för något
som föreningen anser är en sämre
lösning.
– De indikationer vi har fått är
att hyran kan höjas med 1 000 procent per kvadratmeter, berättar
Robert Frinell. För något som inte
ens blir vårt, vi vill ju ett ställe att
sätta upp lagfoton, pokaler och
som känns som vårat.
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att tillgängliggöra mark åt Tyresö FF för
att uppföra en egen klubbstuga.
Något som dock har stoppats av
den moderatledda Alliansen.
– Det är tråkigt att det blir så
många stora försämringar för
Tyresö FF, berättar Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande. De har behov
av en egen klubbstuga och när
föreningen först blir av med läktaren så är det klart att det är tufft
att även förlora klubblokalen.
– Vi behöver stötta föreningarna och ge möjligheter för de att
utvecklas och växa, menar hon.
Vi befarar att Tyresö FF hålls tillbaka i utvecklingen nu och det är
inte alls bra.

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar
Tyresö Nyheter ett urval av den senaste tidens
bygglov för att du som läsare ska veta vad som
händeri ditt närområde.

Bygglov
Herkulesvägen 8 A
Klintvägen 50
Krokvägen 13
Klubbgärdesvägen 7
Strandallén 20 A
Radiovägen 27
Breviksvägen 101
Trinntorps bryggväg 1
Opalgången 6
Breviksvägen 36
Kryddvägen 2 A
Slaggvägen 12
Stickvägen 4
Axel Wennergrens väg 12
Persuddevägen 4 B
Axel Wennergrens väg 20
Bollmoravägen 186
Bollmora torg 3
Täppvägen 20
Taggvägen 8
Gimmerstavägen 7 B
Ällmoravägen 25
Tyresö Gårdsväg
Fornuddsvägen 42

Innan läktaren togs ner var bedömningen att den behöver vara kvar
för att tillgodose fotbollförbundets krav på läktarkapacitet.
Både Tyresö FF och Tyresö
Amerikanska FF önskar en läktare för att kunna möta behoven
i framtiden. Den kvarstående läktaren räcker helt enkelt inte till
för föreningarna.
Anita Mattsson (S), kandidat
till kommunstyrelsens ordförande, är kritisk till hanteringen av
den politiska majoriteten.
– Den moderatledda Alliansen
har brustit i informationen till oss
i opposition, menar hon. Vi fick
inte reda på att läktaren var såld
förrän den hade tagits ner och forslats bort.
– Det är jättebra att vi fått igenom vårt förslag om att utveckla
den befintliga läktaren, säger
hon. Men vi tycker att man borde
ta ett helhetsgrepp och utveckla
Tyresövallen tillsammans med
de berörda föreningarna på ett
bättre sätt.

Dålig information
Även Robert Frinell, ordförande i
Tyresö FF är kritisk till hur kommunen har hanterat frågan.
– Läktaren har haft behov av
renoveringen i cirka tio år, berättar han för Tyresö Nyheter. Så det
är förstås positivt. Men vi har inte
fått någon information alls om
vilka förändringar som ska göras.
– Allting med läktaren har ju
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Nybyggnad av komplementbyggnad
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av komplementbyggnad
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Inredning av ytterligare en bostad

2

Önskar en bättre dialog
Nu när de politiska partierna har
kommit överens om en ny placering av ishallen så måste också
C-planen på Tyresö vallen flyttas. Men Robert Frinell menar
att kommunen saknar plan för de
ytor som är kvar.
– Det är många saker som är
oklara för oss, berättar han. Vi
önskar en bättre dialog med kommunen så att det ska bli så bra
som möjligt för alla.
– Man ska komma ihåg att
kommunen satsar väldigt mycket
på idrott, förklarar han. Det är ju
fantastiskt men vi undrar ju när
det satsas på fotbollen, fotbollen gör ju jättemycket positivt för
kommunen.
ooo
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Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för utvändig ändring av parhus och installation av eldstad
Bygglov för mur och plank. Marklov för schaktning
Marklov för schaktning/fyllning av tomtmark
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Marklov för schaktning och fyllning av allmän plats
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering
Bygglov för komplementbyggnad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt murar
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Bygglov för skylt
Bygglov för utvändig ändring av verksamhetslokal
Bygglov för transformatorstation
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
samt installation av eldstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Rivningslov för rivning av fritidshus
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong

blivit lite tokig, fortsätter han.
Man skulle ju bygga ishallen där
läktaren stod och under byggtiden
skulle man då plocka bort läktaren
men att den senare skulle återställas. Sedan när vi fick se de första
ritningarna så var den helt borta.
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Bygglov för idrottsplats och ljusanordning

Robert Frinell, ordförande för
Tyresö FF.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Musikkryss 3–2018

Attefallsåtgärder
Södergårdsvägen 16
Kråkvägen 22
Väpnarstigen 33
Klubbgärdesvägen 7
Pärlröksgången 164
Sleipnervägen 2 A
Törnrosvägen 3

ooo

ÅSKÅDARE När bygget av ishallen planerades försvann den ena
läktaren från Tyresövallen. En
del flyttades till Trollbäckens IP
och den andra delen såldes till
Haninge kommun.

Dags igen att lösa Tyresöradions och Tyresö Nyheters Musikkryss. Du
hittar programmet på tyresoradion.se. Musiken är välkända melodier
från visor och pop till jazz och klassiskt. Trisslotter går att vinna om du
skickar in rätt svar. Kryssrutan finns också på Tyresöradions hemsida,
där du också kan fylla i ditt svar digitalt och skicka in det direkt.
Gör det så att vi har det senast måndagen den 4 juni. Krysskonstruktör är Björn Malmberg som också tar emot din lösning på adressen
Gudöterrassen 964, 135 53 Tyresö. Lycka till!
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

VÅRPROMENADER
Varje onsdag till den 23/5. Info &
anmälan: Ebba Berglund, ebba@filuren.com, 073-965 43 65. Start vid
Gudö bro och runt Långsjön i 2,5 tim.
Ta med fika. Arr: STF Södertörn.
MEDELTIDSDAGAR
19–20/5, kl 11–17. Området vid
Prinsvillan förvandlas till en skådeplats med medeltida marknad,
tornerspel, medeltida mat, spektakel
med gycklare och aktiviteter för barn.
Förköp dina biljetter, www.tyreso.se/
biljetter: Vuxna 80 kr, barn 40 kr. Pris
vid entrén: Vuxna 100 kr, barn 50 kr.
Arr: Tyresö kommun.
SCHACK
22/5, kl 15–16.30. Kom och spela
schack med hjälp av Svante Wedin
från Tyresö Schackklubb. Alla åldrar
välkomna! Både för nybörjare och
vana schackspelare. Varje tisdag.
Drop-in. Plats: Biblioteket Tyresö C.
Gratis. Arr: Tyresö kommun.
JAZZKRYSSNING
27/5. Möt sommaren på Ålands
jäsande hav till tonerna från Tyresö
Jazzband. Bussar från Alléplan o
Krusboda 12, från Tyresö C 12.15.
Åter cirka 21.45. Pris 60 kr. Anmälan
senast 23/5 till Eckerölinjen 017525 800. Ange kod: 5JAZZ och var ni
stiger på bussen. Arr: Tyresö Jazzband o Tyresö Jazzklubb.

Häng med på Tonårsresan!
Vet du var rökbänkarna ligger? Vet
du var det finns en öppen drogscen
i Tyresö? Båda frågorna får svar i
det här reportaget från Tonårsresan som arrangeras av Tyresö
kommun och Polisen i samarbete.
Följ med på bussturen runt Tyresö
och få koll på populära platser där
tonåringar gärna ”hänger” och hur
man ska göra och tänka när det
gäller tonåringar och droger.
Med på resan for Tyresöradions
Jerker Pettersson i serien Blåljus
Tyresö.

Mappe är en
trogen lyssnare!

Stora
Han älskar att
pensionärsdagen stå på scen

Magnus Pettersson har bott i Tyresö i stort sett
hela sitt liv. Han är en sportintresserad kille
som växte upp på Björkbacken och i Krusboda. Började tidigt att sälja racketar och andra
sportprodukter och blev som egen företagare
med sömnproblem en stor vän av Tyresöradion.
Han beskriver varför han gillar radion för radiomakare Ann Sandin-Lindgren.

Del 1. Programmet är en inspelning från den
Stora pensionärsdagens manifestation den
4 maj för bättre äldreomsorg i Tyresö kommun. Talare är Sylvia Ljungdahl från PRO och
Ewa Kardell från SPF. Gräsrötter får också ge
uttryck för sin uppfattning.

KULTURVANDRING
23/5, kl 18.30–20.30 Vi besöker
platserna där de forna gårdarna och
torpen i Trollbäcken låg. Göran Magnusson guidar. Samling: Infartsparkeringen vid Alléplan (Sagovägen).
Gratis. Arr: Tyresö hembygdsförening

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

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

Var ligger
Flogmossedal?

Ulf – ett nav i
Musiksverige

Bertil Bragby berättar för Gunnel Agrell Lundgren om sitt brokiga liv. Han har spelat amatörteater i nära 30 år. Paradrollen är som Rundkvist
i Örjan Herlitz´ uppsättning av Hemsöborna i
Tyresö. Tidigare arbetade han bl a med cellforskning på Karolinska Institutet och som kemiingenjör på FOA utan att ha hållit i ett enda provrör. För att inte tala om när han och Gunnel jobbade med högkostnadsskyddet för läkemedel.

Vill du bli
sommarpratare
på Tyresöradion?

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
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!

Det får du veta i det här programmet. Nr 28 i
serien ”Tyresö under en föränderlig tid”, där
Göran Magnusson under en skogsvandring
guidar oss bl.a. till Flogmossedal och berättar
roliga saker om intressanta människor som levt
i Tyresö förr i världen. Programmakare Gunnel
Agrell Lundgren.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Ulf Bejerstrand som bor på Granängsringen har
levt på musik sedan 1970. Började med proggmusik, gav ut skivor, bildade flera band och driver nu artistförmedlingen Nöjestorget. I ett samtal med Ann Sandin-Lindgren berättar han om
sin musikaliska resa och vägen till Tyresö och
spelar bl.a. låten ”Kan man säga vad man vill”.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Precis som tidigare somrar ger Tyresöradion
möjlighet för alla Tyresöbor att göra sitt eget
sommarpratarprogram på Tyresöradion.
Ta din chans att göra ditt eget sommarprogram.
Kontakta info@tyresoradion.se så hjälper vi dig!

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 3”
och skicka senast
den 31 juli 2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Under en blå bollmorahimmel.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Barbro!
Förra bildgåtan föreställde
Tyresö Slott, vilket Barbro
Forsberg på Siriusvägen
mycket riktigt skickade in.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. 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 början av maj
2018.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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1:a: Rune Jansson, Sandvägen.
2–5: Anders Huszar, Grenvägen.
Niklas Larsson, Kanelgränd.
M-L Larsson, Lindalsvägen.
Marie-Louise Swalander, Sikvägen.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 2, 2018

DRICKS
KL 5
I LONDON

SEGERTECKEN

ALFA

HAR DEN
SOM INGET
SAKNAR
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
31 juli 2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3, 2018”.

POSSESIVT
PRONOMEN
I TALSPRÅK

GRISEN
MUTANTEN

Kryss nr 3
Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 2, 2018.
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Framtidssamling Stora pensionärsdagen
MÖTE Under parollen ”Ropen
skalla – mötesplats åt alla” tågade omkring 400 pensionärer från
Biografen Forellen till innetorget
i Bollmora centrum den 4 maj.
PRO, SPF Seniorerna och Tyresö
Finska Förening stod bakom
manifestationen. Arbetsgruppen
för äldrefrågor arrangerade.
Bröderna Magnusson.
MUSEUM Mellan 1920-talet och
2016 arrenderade familjen Magnusson Uddby gård i Alby friluftsområde. Den tidigare arrendatorn
av Uddby gård, Erik Magnusson
och hans bror Göran Magnusson
har under många år arbetat med
att samla in gamla föremål med
tyresökoppling till ett framtida
museum.

– Tyvärr har ju inte kommunen
velat ta emot alla föremål, berättar Erik Magnusson. Så vi har
fått sälja av eller förstöra de mer
skrymmande sakerna. Det som är
kvar är i princip en kappsläde som
Nordiska museet har visat upp.
Föremålen har nu inventerats
av två projektanställda hos kommunen i syfte att underlätta för
framtida utställning på ett eventuellt gårdsmuseum vid Alby friluftsgård. Föremålen ligger för
närvarande magasinerade i containrar i väntan på bygge av eventuellt gårdsmuseum.
– Det är förstås ledsamt att

FOTO: TN

samling ännu inte fått någon plats
och bara ligger där i containrar,
säger Magnusson. Vi har ju två
krav för att samlingen ska tas
över och det är att kommunen
står för lokal och en antikvarie
som kan ta hand som den.

Hundratals föremål
Inventeringen gjordes på 740 föremål som har kategoriserats till
bland annat ishantering, mjölkhantering, fritid, textil, hygien,
mat, jordbruk, barn, djurhållning,
verkstad, med mera. I samlingen
ingår bland annat isborrar, kokkärl och skor.
– Kommunen arbetar för att få
fram någon lokal, men det är ett
steg hit, ett steg dit och ett steg
bakåt, förklarar Magnusson. Jag
är förstås besviken över att man
inte kommit längre, vi hade ju
samlingen i en byggnad på Uddby
gård när vi arrenderade gården
och det är synd att den möjligheten inte finns kvar.
oo o

Sylvia Ljungdahl, en av de drivande krafterna bakom Arbetsgruppen för äldrefrågor, hälsade
välkommen. Hej, vad många vi
är, utropade hon, och såg sig
omkring på det fullpackade torget, balkongerna och trappavsatserna, där det också var fullt av
folk.
– Alla kommuner har Träffpunkter. Det är dags att Tyresö
följer efter. Kommunledningen
lovar att det ska bli Träffpunkter,
men vi får inget veta. Nyligen kom
information om att en Äldre och
omsorgsnämnd ska inrättas vid
nästa årsskifte. Det är viktigt att
förvaltningen då följer med till
den nya nämnden, underströk
Sylvia.
I det upprop som delats ut
inför mötet fanns dessutom kravet om att utbyggnaden av äldreomsorgsplatser för de svårast
sjuka påskyndas så att de kan
bo kvar i Tyresö. Dagens ordning
som innebär att ett 35-tal personer placerats utanför kommunen.
Upprusta Björkbacken var en
annan paroll.

Krav i långa rader.
FOTO: BO TORESSON

Ewa Kardell, nyvald ordförande för SPF Seniorerna i Tyresö,
presenterade sig för tyresöpubliken. Hon berättade om att hela
hennes yrkesliv gällt arbete med
äldrefrågor, de senaste åren som
förvaltningschef för äldrenämnden i Haninge kommun.
– Äldreomsorgen är generellt
sett bra i Sverige, så bra att vi till
och med exporterar våra kunskaper. Ändå finns det brister. Nu står
vi inför en demografisk utmaning,
allt fler blir äldre och kommer att
behöva omsorg. I Tyresö är kurvan ännu brantare. Andelen äldre

växer snabbare än i andra kommuner. Inte minst därför är det
viktigt att beslutsfattarna lyssnar
på de äldre. Ewa fortsatte med en
bred genomgång av insatser som
behöver göras för de äldres trygghet. Ingenting är så viktigt som
trygghet, avslutade hon.
Dagens tredje talare var Daniel
Hansson, kiropraktor och seniortränare i Nacka kommun. Han
betonade vikten av de äldre är
fysiskt aktiva och tränar. Det är
aldrig försent att börja träna. Därigenom blir man också en del i en
social gemenskap som förhindrar
ensamhet och isolering.
Christina Tallberg, ordförande
för Pensionärsorganisation och
boende i Tyresö råkade ha en
ledig dag och kunde ställa upp
och stödja de krav som fördes
fram. Hon påminde också om den
förändringen av åldersstrukturen
i Tyresö.
– När jag började som politiskt
aktiv på 1960-talet var allt fokus
inriktat på de unga familjerna, vilket var helt nödvändigt då. Nu har
de generationerna nått pensionsåldern och en bra bit däröver.
Därför är det viktigt att den gruppen nu prioriteras.
Erik Linder tog emot demonstranterna när de tågade in mot
torget i Tyresö centrum. Han
avrundade hela denna mäktiga
manifestation med mera sång,
musik och allsång.
Bo Toresson

Däck och bilverkstad
Checka in på vårt
Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar.
• Lämnar du in
din bil hos oss
för reparation så
släcker vi tvåan
åt dig – enkelt
och smidigt.

