
Otryggt på Granängsringen
n Boende på Granängsringen lar-
mar om otrygghet, kriminalitet och 
öppen droghandel i bostadsområ-
det. Flera har vittnat om att det 
gått så långt att de inte vågar gå ut. 

Kommunen har tidigare tagit 
steg för att förbättra tryggheten 
i området men det har inte fått 

önskade effekter. Arbetet för ökad 
trygghet har också försvårats av 
att Ica-butiken har stängt och färre 
personer rör sig i området.

Nu initierar den nytillträdda 
kommunstyrelseordföranden Anita 
Mattsson (S) tillsammans med sam-
arbetspartierna Liberalerna och 

Miljöpartiet ett arbete för att stär-
ka tryggheten på ringen. Förhopp-
ningen är att en exekutiv arbets-
grupp ledd av kommundirektören 
ska hitta fler trygghetsskapande 
åtgärder tillsammans med olika 
aktörer från både kommun, rätts-
väsende och civilsamhälle. Sid 3 Sid 2

Konst i Tyresö:
Fåglarna
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Granängstorget och en nedlagd Ica-butik. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nu är det realpolitik
n Förutsättningarna för förbättringar i skolan och omsorgerna 
ökade markant med det nya styret i Tyresö. Det känns bra för 
Moderaterna lämnade efter sig ett minusresultat på 25 miljoner 
och slut på idéer om vad som kan göras. Tyresöborna sa sitt i 
valet och har rätt att kräva mer. Ledare, sid 2

Efterlängtat resurstillskott
n Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har en tydlig ambition: 
Vi behöver satsa på skolan! För att ge skolorna bättre möjlighe-
ter gjordes en skattehöjning. Pengar går direkt till våra barn och 
innebär att skolan nu förstärks med 20 miljoner kronor. Nu blir 
det utveckling istället för avveckling. Debatt, sid 4

”Det var en hel 
del död och sorg 
under den tid då 
jag själv började 
skriva poesi.”
Helena Dahlgren, sid 13

Vill du sätta avtryck för en tryggare miljö?
Välkommen att vandra med oss i Tyresö!

Tel. 08-742 27 20, www.nattvandrarnaityreso.com

Vi finns även på Facebook!  

Slopat inkomstkrav
n Tidigare krävde Tyresö 
bostäder en inkomst på tre 
gånger hyran för att man 
skulle få hyra en lägenhet. Nu 
är kravet istället att man ska 
ha en viss summa kvar efter 
att hyran är betald. Detta 
kommer att underlätta för de 
med lägre inkomster. Sid 5

430 nya bostäder
n Beslut har fattats om en 
detaljplan som omfattar cirka 
430 bostäder vid Granitvägen. 
Planen är indelad i fyra områ-
den med skiftande karak-
tär. Sid 6

Möt fem nya 
kommunalråd 
n I och med maktskiftet i 
Tyresö efter höstens val har 
kommunen fått ett helt nytt 
ledargarnityr. Fem nya kom-
munalråd, fyra i det nya sty-
ret och ett i opposition är nu 
på plats. Sid 7

Äldreboende  
blir kvar
n En mycket tydlig plan för 
hur ombyggnaden av Björk-
backens äldreboende ska gå 
till är skälet till att Arbets-
miljöverket gett kommunen 
anstånd. Sid 9

Handbollsseger  
för Tyresö
n En nödvändig seger i bot-
tenmatchen i handbollsall-
svenskan med bra målskill-
nad gör att Tyresö kan få 
spela kvalspel. Sid 12
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Källa: Tyresö kommun

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Kommunens nya styre med Socialdemo-
kraterna som ledande parti gjorde rätt 
bedömning när beslutet om en skattehöj-

ning fattades. Underskottet förra året, när alli-
anspartierna hade ansvaret, slutade på närmare 
25 miljoner. Det blev alltså 50 miljoner sämre än 
budgeterat. Inte ens om budgeten hade hållits 
skulle resultatet varit tillräckligt.

För att klara avskrivningar och nya investe-
ringar på ett ekonomiskt sunt vis behövs över-
skott på omkring två procent. Det innebär i 
runda slängar 50 miljoner kronor. Med den eko-
nomiska realiteten framstår Moderaternas poli-
tik de senaste åren som helt huvudlös. Under-
skott har staplats på underskott utan att vare sig 
några åtgärder vidtagits eller slutsatser dragits.

Syna alla verksamheter och genomför bespa-
ringar där det är möjligt. Där det inte är möjligt 
och där det finns underskott måste slutsatsen 
rimligen bli att verksamheten är underbudge-
terad. Har man kommit så långt finns ju bara 
inkomstförstärkningar kvar.

Här finns två möjligheter eller en kombination 
av dessa. Avgiftshöjningar eller skattehöjningar. 
Och det är i detta läge som kvaliteten på styret 
kan synas. De som inte vill se problemen och 
likt strutsen stoppar huvudet i sanden eller med 
politiskt mod fattar det nödvändiga beslutet om 

en skattehöjning. Utan denna inkomstförstärk-
ning hade konsekvenserna blivit mycket smärt-
samma för tyresöborna. Kraftiga besparingar i 
skolan och äldreomsorgen hade varit oundvik-
liga. Redan hårt prövade verksamheter skulle 
fått ett riktigt stålbad med oöverskådliga kon-
sekvenser. Den vägen ratades alltså av Socialde-
mokraterna, Liberalerna och Miljöpartisterna.

Det kan kallas politiskt mod men det är 
egentligen realpolitik. Men det skapar 
också förväntningar. Nu måste besluta-
de resursförstärkningar få effekt. Sam-
tidigt gäller det att inte slappna av.

Det behövs ett kontinuerligt arbete med bespa-
ringar och effektiviseringar. Nya bostadsområ-
den byggs och Tyresö växer. Därmed kommer 
behovet av skollokaler och omsorgslokaler som 
ett brev på posten, som man skulle sagt förr i 
världen.

De stora och nödvändiga investeringar som 
med detta står för dörren är viktiga för att 
utveckla kommunen och säkra en bra skola och 
omsorg. Att ha ett styre som vågar se problem 
och faktiskt gör något åt dem blir då en stor till-
gång. Strutspolitik har vi fått nog av.

ooo

Utan skattehöjningen hade utarmningen av kommunens verksam-
heter fortsatt. Ungdomarna i skolan och de äldre inom omsorgen är 
värda mer inte mindre. Nu finns för första gången på många år möj-
ligheten till riktiga förstärkningar. Allt för länge har Moderaterna valt 
att inte se problemen. De lämnar i sitt sista bokslut ett underskott 
på 25 miljoner. Sådant bygger inte trygga verksamheter.

Tyresös nya styre har börjat förverkliga sina löften. Det 
som för den tidigare majoriteten var omöjligt visar sig nu 
gå alldeles utmärkt. Kommunen har fått dispens att bygga 
om Björkbackens äldreboendeunder i tre år. Det gör det 
möjligt att planera och genomföra den ombyggnad som 
behövs för att behålla boendet. Det var vad pensionärsor-
ganisationerna ville och platserna blir en viktig del i Tyre-
sös äldreomsorg. Politik är att vilja.

ooo
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Skattehöjningens
nödvändighet

Konst i Tyresö

Konstverket Fåglarna av konstnären Axel Wallenberg 
(1898–1986). När området Bollmora bysamfällighet 
färdigställdes 1962 skänktes verket av byggmästaren 
Harry Karlsson. I dag heter samfälligheten Tyresö 
centrums samfällighetsförening. Konstverket finns 
på en bergsknalle vid Forellvägen ett 50-tal meter 
från Bollmoravägen.

Kommunfakta: Allt större andel av välfärden utförs av privata företag
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
redovisade nyligen en jämförelse mellan hur 
stor andel av kommunernas verksamhet 
som bedrivs i egen regi och hur stor andel 
som köps in från privata företag. Kommu-
nerna jämfördes med varandra och hur situa-
tionen såg ut 2008. Det visar sig att andelen 
privat verksamhet ökat nationellt – och 
mest i stockholmsregionen. Tyresö hamnar 
på plats 13 bland de kommuner som har 
störst andel privat verksamhet. På nio år har 
andelen privat verksamhet ökat från 19 till 
29 procent. Störst andel privat verksamhet 
finns både nu och 2008 i Täby. Fler privata 
aktörer är delvis ett utslag av att medbor-
garna väljer det – men också ofta ett resultat 
av att politikerna bestämt att det i praktiken 
inte ska finnas kommunala alternativ. Så är 
det exempelvis i Täby där 6 procent av för-
skolorna är kommunala eller i Tyresö där alla 
äldreboenden utom ett drivs i privat regi.

Andel köp av verksamhet 
från privata företag samt 
föreningar och stiftelser  

Sverige, genomsnitt
Tyresö kommun
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Pong öppnar  
i centrum
MAT Den asiatiska restaurang-
kedjan Pong öppnar i bottenvå-
ningen i Botryggs fastighet vid 
Djurmagazinet i Tyresö centrum. 
Restaurangen får även uteserve-
ring. Övriga huset består av 105 
lägenheter som beräknas vara 
färdiga under våren.

ooo

Kommunen 
erbjuder  ”Starta 
eget-kurs”!
FÖRETAG Kommunen håller den 
14 mars en kurs för personer som 
funderar på att starta eget företag. 
Tillsammans med stiftelsen Nyfö-
retagarcentrum erbjuder kommu-
nen nya småföretagare gratis råd-
givning kring frågor om budget, 
marknadsföring med mera.

Kursen hålls den 14 mars klock-
an 14–16 i centrumbiblioteket.

ooo

Inget sjukt 
kött i Tyresös 
kommunala  skolor
FÖDA De senaste veckorna har 
rapporter om att polskt kött 
”sjukt” kött serverats till flera 
restauranger och skolor i Stock-
holmsområdet.

I Tyresös kommunala skolor 
har det enligt ordförande i Barn 
och utbildningsnämnden, Jan-
nice Rockstroh (S), inte serverats 
något av det polska köttet. Kun-
skapsskolan och Engelska skolan 
har serverat till sina elever enligt 
Mitt i Tyresö.

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. 070-279 36 71

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

 

 

SÄKERHET Trygghetsundersök-
ningar vittnar om att boende i 
Granängsringen känner en stor 
otrygghet i sitt bostadsområde. 
Med anledning av detta initierar 
nu det nya styret, Tillsammans 
för Tyresö, bestående av Social-
demokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet, ett arbete för att 
kommunen tillsammans med 
andra aktörer ska kunna förbätt-
ra tryggheten i området.

Tyresö kommun arbetar sedan 
tidigare med att förbättra trygghe-
ten i kommunen. Sedan 2018 finns 
ett medborgarlöfte mellan polis 
och Tyresö kommun om en ökad 
polisiär närvaro i kommunen på 
de platser som upplevs otrygga. 
Tillsammans med detta arbetar 
kommunen i ett brett samarbete 
med civilsamhället, nattvandrare, 
engagerade vuxna, föreningar, 
Tyresö bostäder och andra hyres-
värdar, brandförsvaret, Nobina 
samt kommunens egna väktarre-
surser för att förbättra tryggheten 
runt om i Tyresö.

Inte tillräckligt
Enligt Anita Mattsson (S), kom-
munstyrelsens ordförande, är 
detta arbete inte tillräckligt.

– Vi har insett att det arbete 
som finns på plats sedan tidigare 
inte räcker utan det behövs ett 
bredare grepp som identifierar 
åtgärder på lång och kort sikt. Vår 
målsättning är att öka tryggheten 

generellt i Granängsringen, och 
att boende i området ska kunna 
röra sig fritt i sin hemmiljö utan 
att vara rädda, säger Anita Matts-
son.

Utvecklingen ska vändas
Hon har gett kommundirektören 
i uppdrag att forma en exekutiv 
grupp bestående av företrädare 

från relevanta organ som fortlö-
pande jobbar med frågan. Det kan 
handla om kommunala förvalt-
ningar, Tyresö Bostäder, polisen, 
lokala näringslivet, föreningslivet 
och andra delar av civilsamhället. 
Arbetssättet formas av gruppen, 
men bör inhämta erfarenheter 
från andra kommuner.

– Just nu går utvecklingen åt fel 

håll. Personer i området berättar 
om hur de inte vågar gå ut och om 
den öppna droghandeln området. 
Sedan Ica-butiken stängde rör sig 
färre människor runt torget, vil-
ket har bidragit till ökad otrygg-
het. Nu måste vi göra vad vi kan 
för att snarast vända utveckling-
en, säger Anita Mattsson.

ooo

Anita Mattsson (S) vill vända utvecklingen att gå åt rätt håll så boende på Granängsringen vågar gå ut i området. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Krafttag för ett  
tryggare Granängsringen

TILLSAMMANS KAN
VI GE RESULTAT!

Tyresö 
kommun

Alla 
kommuner

Känner sig trygg med alla i personalen 91 % 76 %
Personalen pratar så brukaren förstår 100 % 70 %
Personalen bryr sig om brukaren 82 % 82 %
Aldrig rädd för något hemma 73 % 63 %

Källa: Nationella brukarundersökningen

Brukare nöjda med 
Tyresös  gruppbostäder
VÅRD När den nationella brukarundersökningen genomfördes under 
hösten 2018 så var de som bor i Tyresös gruppbostäder väldigt positi-
va. Tyresö utmärker sig rejält från resten av landet där snittet hamnar 
långt under kommunens siffror.

Billigaste butik i Tyresö

Det är framförallt i områdena 
”känner sig trygg med persona-
len” och ”Personalen pratar så 
att brukaren förstår” som bru-
karna är särskilt positiva. Hela 91 
procent av brukarna uppger att 
de känner sig trygga med perso-
nalen, i jämförelse så är snittet i 
övriga kommuner 76 procent.

Bra betyg på personalen
Samtliga svarande anser att Per-
sonalen pratar så att brukaren 
förstår. En anmärkningsvärt hög 
siffra, att uppnå full nöjdhet i en 
brukarenkät är unikt och siffran 
hamnar hela 30 procent högre än 
snittet på 70 procent för alla kom-
muner i landet.

Ska utveckla verksamheten
Samtliga personer som tillhör 
gruppen vuxna personer med 
funktionsnedsättning och som 
har gruppbostad enligt Lag om 
Stöd och Service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, har haft 
möjlighet att svara på enkäten 
och tanken är att resultaten ska 
användas för att utveckla verk-
samheterna.

Förbättring mot tidigare år
2018 års undersökning visar 
också på en stor förbättring mot 
tidigare år, där brukarna som sva-
rat är mer nöjda med verksamhe-
ten än tidigare.

ooo

KONSUMENT Varje år genomför 
PRO en undersökning av matpri-
ser i hela landet. Så även i år och 
också i Tyresö.

Undersökningen har i år hållits 
mycket hemlig eftersom det tidi-
gare år förekommit prissänkning-
ar på produkter på inköpslistan. 
Cirka 900 pensionärer gav sig den 
24 oktober i fjol ut för att jämföra 
priser.

Matkassen som innehåller van-
liga basvaror skiljer nästan 100 
kronor i pris mellan det billigaste 

och dyraste alternativet i Tyresö. 
I Tyresö testades 5 butiker och 
enligt PROs test var matkassen 
inhandlad hos Willys den billi-
gaste.

ooo

2019 års undersökning
Pris

Willys Stockholm Tyresö 755,67
ICA Kvantum Tyresö 774,42
Stora Coop Tyresö 793,25
Hemköp Trollbäcken 823,60
Coop Tyresö Strand 852,34

 FOTO: ANNELI NYGÅRDS/PRO
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Under alltför många år har Tyresös grundskolor fått 
alltför dåliga förutsättningar för att lyckas med sitt 
uppdrag och gjort stora underskott. Klassrum och 

skolgårdar är slitna, köpstopp gör att material inte kan 
köpas in och vikarier är en lyxvara.

Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, med Socialde-
mokraterna, Liberalerna och miljöpartiet har en tydlig 
ambition: Vi behöver satsa på skolan!

För att göra de satsningar som behövs för att ge skolorna 
bättre möjligheter, valde det nya styret att inför 2019 göra 
en skattehöjning. De pengarna går direkt till våra barn och 
innebär att skolan nu förstärks med 20 miljoner kronor. Nu 
börjar vi en ny resa för att utveckla istället för att avveckla 
och stärka upp där det under åratal skurits ned inom sko-
lan.

Dina skattepengar ska gå dit där de behövs som mest.
Vi i det nya styret vill stärka det preventiva elevhälsoar-

betet och utökar därför den centrala elevhälsan. Vi möjlig-
gör för fler trygga vuxna i skolan för att se, fånga upp och 
arbeta förebyggande för att skapa trygghet och arbetsro i 
skolan.

Vi genomför en stor kompetenssatsning kring neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för alla som arbe-
tar i våra förskolor och skolor. Satsningen ska ge skolan 
bättre möjligheter att ge rätt insatser, pedagogiska möjlig-
heter och bemötande till barn som annars hamnar utanför.

Vi vet vikten av att rätt stöd ges tidigt till barn och vi är 
övertygade om att vår satsning kommer att göra skillnad. 
Dessutom ser vi till att tillgängliggöra våra klassrum, för 
alla barn. Det innebär att vi ser till att det finns hjälpmedel 

och insatser som behövs för att alla barn ges det stöd de 
har rätt till. För de barn som istället springer snabbt, ska 
det finnas stora möjligheter till utveckling, Tyresös skolor 
ska kunna ge möjligheter för alla, oavsett om man springer 
snabbt eller har behov av särskilt stöd.

Elever som mår bra, lyckas bättre i skolan. Därför ska 
vi även rusta våra skolgårdar så att de inbjuder till lek och 
rörelse.

Vi vill renodla läraruppdraget genom att anställa läraras-
sistenter och i högre grad hitta innovativa arbetsprocesser 
med hjälp av ny teknik. Att vara lärare i Tyresö ska vara 
utvecklande och för de som saknar rätt behörighet eller 
utbildning, ser vi över ett kompetensförsörjningsprogram 
för att möjliggöra vidareutbildning.

Alla skolor i Tyresö ska vara bra skolor och vi ska arbeta 
för en ökad likvärdighet. Det ska inte bero på vart du som 
förälder har valt att bosätta dig, om ditt barn har tillgång 
till utbildade lärare, digitala hjälpmedel eller skolbibliotek.

Jag tror vi alla kan vara eniga om att det är rimligt att 
varje elev möter utbildade lärare, att det tas in vikarier vid 
behov och att det finns personal på skolan som kan fånga 
upp de elever som mår dåligt. Jag tror att vi är eniga om 
att varje barn ska ges chans att få tid med sin lärare under 
dagen, att fritidshemmens verksamhet är utvecklande och 
att rast inte är en lyxvara. För mig är det självklarheter.

Moderaternas lösning för att finansiera skolan, är att 
sälja av mark. Det är inte en hållbar, eller särskilt klok, lös-
ning. Tyresös rektorer ska inte behöva stå inför valet att 
erbjuda sina elever en skolgård eller behöriga lärare.

Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har tydliga prio-
riteringar och visar att vi menar allvar med att genomföra 
dessa satsningar mot våra unga.

Nu är det dags att satsa på skolan!
Jannice Rockstroh (S)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Skolgårdar eller behöriga lärare?
Nu är det 
dags att 
satsa på 
skolan!

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  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

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

Kommentar till ”Varför hjälpte ingen till?”
Jag var också där när det hände. 
Stod och väntade på nästa buss 
och såg rullstolen och flickan som 
kämpade sig in genom dörren. 
Massor av skolbarn som inte var 
stora nog att förstå situationen.

Vill samtidigt påpeka något 
som händer varje dag. Vi som är 

vuxna och pensionärer och har 
väntat långt tidigare på bussen 
och har vana att stå i kö. Inte att 
tränga sig före genom att knuffas 
för att vara först.

Samtidigt som det finns många 
i lägre åldrar som visar hänsyn 
och erbjuder sittplats. Alltså för-

står situationen. Jag begär inte att 
få sittplats men däremot respekt. 
Respekt gäller alla åldrar.

Allt är smidigare då vi vill ju 
åka med, både gammal och ung. 
Allra bäst är att undvika skoltid, 
men ibland går det inte.
Resenär på linje 840 och 824

FOTO: JENNY IVARSSON

Friska pensionärer är en fara 
för miljön
För ett tag sedan såg jag ett inslag 
på nyheterna. Det handlade om 
att Sveriges 70-åringar är friskare 
än någonsin. Bra kan man tycka, 
friska människor kostar mindre 
för samhället och man vill ju all-
tid att alla ska må bra. Gott så. 
Tills reportern frågar en 70-årig 
tant om vad hon ska göra nu när 
hon är så frisk och har mycket tid 
eftersom hon gått i pension.

Svaret gav mig rysningar. ”Jag 
ska resa”, sa hon muntert och bör-
jade räkna upp destinationer. Det 
var Thailand, Spanien med mera, 
med mera. Jag kunde inte släppa 

tanken på denna tant som efter 
ett gott liv väljer att spendera sin 
sista tid i livet med att förstöra 
planeten för oss som blir kvar!

Du som läser det här kanske 
tänker ”men hon förtjänar ju det 
efter ett liv som arbetande bla-
blabla”. NEJ. Ingen ”förtjänar” att 
förpesta planeten för oss unga! 
Oavsett ålder!

Det finns platser att se i Sve-
rige och när man är pensionär har 
man definitivt tid att ta tåg och båt 
istället för att flyga om man vill till 
värmen.
Ungdom med klimatångest

Kollo till alla!Förlorande återvinnare
Jag skulle vilja att kommunen 
anordnade sommarkollo för 
ungdomar! Att åka på kollo eller 
läger är en helt fantastisk aktivi-
tet på somrarna. Jag tror att det 
är många barn och unga i Tyresö 

som skulle tycka att det var vär-
defullt att åka på kollo istället för 
att tvingas vara kvar hemma hela 
lovet. Alla har inte råd att åka iväg 
eller köpa ”landställe”.
Michela

En morgon för någon vecka sedan 
skulle jag slänga ett par kassar tid-
ningar i återvinningen vid Nyfors. 
Döm om min förvåning när jag 
kom dit och upptäckte att kärlen 
var borta.

Sopsortering och återvinning 
är viktiga inslag för en hållbar 
miljöpolitik. Det är kommunens 
skyldighet att underlätta för Tyre-
sös invånare att medverka i detta.

Om genomförande av planerat 
vägarbete skulle göra det nödvän-
digt att temporärt stänga en åter-
vinningsplats bör en ny etableras 
i närheten.

Det vägarbete som nu påbörjas 
i Nyfors måste ha planerats och 
beslutats för ett bra tag sedan. 
Det måste ha funnits tid att också 
planera för en annan placering av 
återvinningskärlen under den tid 
arbetet tar.

Boende i närområdet har 
erfarit konsekvenser av ned-
stängningen. Återvinningen vid 

Krusbodavägen blev överfull och 
högar av hushållssopor bildades 
vid molucker som fyllts med åter-
vinningsbara sopor

Frustrationen bland Krusboda-
borna har dessutom förstärkts av 

att ingen information har lämnats 
om stängningen. Återvinningen 
måste snarast öppnas på en annan 
plats i närheten under den tid som 
vägarbetena vid Nyfors pågår.
Frustrerad återvinnare 

Oj vad det byggs …
Det byggs mycket i Tyresö och oj 
vad det är bra! Jag är så nöjd med 
att man drar sitt strå till stacken 
och bygger till våra ungdomar. 
Hela tiden hör jag röster som är 
emot att man bygger. Men var ska 

era barn bo?? Varför vill ni inte att 
de ska kunna flytta hemifrån? Vi 
behöver bygga, vi MÅSTE bygga. 
Bygg mer!
Marit

Håll koll på hunden!
Jag är så trött på alla hundar som 
springer runt lösa överallt. 
Senaste veckan har inte en, 
inte två utan tre (!!) hundar 
kommit fram och ”hälsat” 
på mig med sina blöta 
nosar och osande ande-
dräkter. Vad är det som 
göra att folk inte har koll 
på sina fyrbenta vänner? 
Tänk om jag varit hund-
rädd och fått panik varje 
gång, då skulle jag inte vilja 
gå ut.
Peter

Sopstation i ordets rätta bemärkelse. FOTO: GUNNAR FRISELL
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EKONOMI När resultatet för 
Tyresö kommuns ekonomi under 
2018 ska summeras ser det 
värre ut än befarat. Resultatet 
för kommunen för 2018 är ett 
underskott på 24 miljoner kro-
nor. Vilket är 50 miljoner mindre 
än budgeterat. Det framgår när 
kommunen nu redovisar sitt 
bokslut.

Trots att kommunen under flera 
år täckt underskotten i budgeten 
med markförsäljningar och andra 
engångsintäkter har Tyresö haft 
svårt att nå upp till det mål på 2 
procent i överskott som krävs för 
en långsiktigt hållbar ekonomi.

Inte tagit ansvar tidigare
Anita Mattsson (S), nytillträdd 
ordförande för kommunstyrel-
sen, är kritisk till den ekonomis-
ka styrning som varit under de 
senaste åren.

– Under flera år har inte politi-
ken tagit tillräckligt med ansvar 
för ekonomin, säger hon. Vi 
måste nu hantera det arvet och 
det kommer behövas krafttag för 
att vända utvecklingen.

Hoppas på balans 2019
Vid årsskiftet tog ett nytt styre 
över kommunen efter 20 år av 

Moderat maktinnehav. Tillsam-
mans för Tyresö som de kallar 
sig innefattar Socialdemokrater-
na, Liberalerna och Miljöpartiet. 
De har bland annat höjt skatten i 
kommunen.

Det är något som Anita Matts-

son (S) menar är kopplat till den 
dåliga ekonomin.

– När vi har en situation i kom-
munen som ser ut som den gör så 
behövs politiskt ansvarstagande 
och tuffa beslut, säger hon. Att 
höja skatten är en del i det arbe-

tet, men det behövs också ett 
intensivt saneringsarbete så att 
kommunen kan bedriva ett klokt 
och långsiktigt effektiviserings-
arbete. Målet är nu att komma i 
balans redan år 2019.

ooo

NYHETER

Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per-
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi-
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu-
dien är klar för final i World Pho-
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi-
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

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 demens-
certifieringen är ett kommunö-
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre-
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo

Eddy och Margareta Ekman
– Vi gillar att ut och gå. Helst går 
vi i Alby.

Micael Pukari
– Halkar! Förutom det så sysslar 
jag med handboll.

Goran Ahmad
– Kollar serier och spränger hög-
talare.

Matilda Öman
– Är ute och åker pulka sen gillar 
vi att promenera i Vissvass.

Nils Olsson
– Håller mig inne vid dåligt väder. 
Är det fint så gillar jag att pro-
menera vid Krusboda, Alby eller 
Nyfors.

?Vad gör du en bra 
vinterdag i Tyresö?

FOTO: PHILIP STEWÉN

Sämre ekonomi än väntat:

Rejält underskott i Tyresö

– När vi har en situation i kommunen som ser ut som den gör så behövs politiskt ansvarstagande och tuffa 
beslut, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Inget inkomstkrav för att hyra bostad

Tidigare krävde Tyresö Bostäder 
en inkomst som var tre gånger 
hyran. Borttagandet av inkomst-
kravet innebär nu istället att man 
ställer krav på att hyresgästen ska 
ha kvar en viss summa att leva på 
när hyran är betald. Summan som 
krävs baseras på kronofogdens 
förbehållsbelopp, vilket innebär 
att en ensamstående ska ha cirka 
5 000 kronor och sambos cirka 
8 000 kronor kvar att leva på för 
att få hyra en bostad.

Tyresö Bostäders vd, Maria 
Öberg, uppger till Hem&Hyra 
att förändringen genomförs för 
att fler ska kunna söka och få en 

lägenhet i Tyresö samtidigt som 
de nya reglerna ställer krav på att 
hyresgästerna ska kunna ha råd 
att bo där.

– Vi är glada över att hyres-
marknaden öppnas upp för dem 
med lite lägre inkomster. Det är 
viktigt för oss att ha en öppen 
bostadsmarknad där inte endast 
de med höga inkomster kan få 
ta del av bostadsbeståndet, utan 
även de med lägre inkomster 
som pensionärer och unga säger 
Mathias Tegnér (S), riksdagsle-
damot och gruppledare i Tyresö 
Bostäders styrelse.

ooo

– Vi är glada över att hyresmarknaden öppnas upp för dem med lite lägre 
inkomster, säger Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot och gruppledare i 
Tyresö Bostäders styrelse. FOTO: PRIVAT

BOSTAD Tyresö Bostäder tar nu bort inkomstkravet för att få hyra 
bostad. Genom denna förändring följer nu bostadsbolaget flertalet 
andra kommunala bostadsbolag som Svenska bostäder, Stockholms-
hem och Botkyrkabyggen som redan har tagit bort de särskilda 
inkomstkraven för att få hyra bostad.

Marknadshyror i nyproduktionen  
löser inte bostadskrisen,  
ger inte fler lägenheter – bara dyrare!

Vår storlek. Din styrka.
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Jag känner mig nästan alltid trygg i Tyresö. Så har 
det varit sedan min familj flyttade hit 1984. Både på 
dagen och på natten, när jag handlar i centrum, när 

jag är på Granängsringen och när jag är i Trollbäcken. Det 
känns tryggt att springa i elljusspåren i Alby. Jag tror att 
det är en av skälen till varför jag och många med mig trivs 
så bra i Tyresö. Alla människor behöver känna sig trygga. 
Det är viktigt för vårt välbefinnande.

Samtidigt är trygghet olika för olika personer. Det är 
en känsla, inte en fråga om hur något faktiskt är. Olika 
människor känner sig trygga respektive otrygga i liknan-
de situationer. Tyvärr har frågan om trygghet politiserats. 
Numera är det lätt att dumförklara medmänniskor som 
inte känner som en själv. Hela den utvecklingen gör vårt 
samhälle svagare och mindre tryggt.

Samtidigt är trygghet ett brett begrepp. Trygghet hand-
lar inte bara om den fysiska utomhusmiljön, utan också 
om ekonomisk trygghet vid ålderdom eller trygghet att 
kunna lämna sina barn på en säker och välbemannad för-

skola. Trygghet måste ses som 
ett bredare begrepp som hand-
lar om allt från säkerhet och väl-
färd till jämlikhet.

Som riksdagsledamot har jag 
under förra mandatperioden 
varit med och tagit flera viktiga 

beslut för att skapa trygghet. Den socialdemokratiskt 
ledda regeringen höjde straffen för över 30 brott kopplad 
till organiserad brottslighet, gett historiskt stora resurs-
ökningar till polisen, vilket gör att det idag för första 
gången är fler än 30 000 personer anställda hos Polismyn-
digheten. Dessutom har vi nästa fördubblat utbildnings-
platserna på polishögskolor och för att klara det öppnat 
två helt nya skolor. Det kommer innebära att fram till 
2025 kommer 10 000 fler poliser anställas.

Minst lika viktiga är de välfärdsmiljarder som gått 
till kommunerna. För sanningen är att vi inte kan öka 
tryggheten utan att stoppa rekryteringen till organise-
rad brottslighet. Då måste segregationen i skolan brytas, 
socialtjänsten förstärkas och trångboddheten i förorten 
åtgärdas.

Även i Tyresö upplever många invånare en ökad otrygg-
het och detta måste tas på allvar och bemötas med kraf-
tiga insatser. När jag i valrörelser träffat tyresöbor och 
knackat dörr är det uppenbart att otryggheten tydligast 
har brett ut sig runt Granängsringen. Jag är glad att den 
nya kommunledningen, Tillsammans för Tyresö har pra-
tat om en rad olika åtgärder, men också inrättat en exeku-
tiv grupp, med kommun, polis och andra aktörer för att 
bryta otryggheten.

Ingen annan än vi själva äger rätten att bestämma 
om vår trygghet. Jag kommer fortsätta känna mig trygg, 
men de som är otrygga ska veta att Tyresös politiker inte 
tänker vila förrän alla kan känna sig trygga i Tyresö. Jag 
tänker som riksdagsledamot göra mitt för ett tryggare 
Tyresö, Stockholm och Sverige.
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 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 Handels-
högskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. 
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice 
ordförande  för Stockholms Ishockeyförbund, dessutom 
dömer han ishockey.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

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

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

Trygghet handlar inte 
bara om den fysiska 
utomhusmiljön.

Stadskänslan förstärks. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

Beslut om 430 nya 
bostäder vid Granitvägen

Förutom bostäder så tillåts också 
mindre verksamheter i området, 
dessutom är det tänkt att områ-
det ska innehålla kyrkolokal, café 
och second hand-butik.

Området kommer att vara inde-
lat i fyra grupper med olika karak-
tär som syftar till att ge området 
skiftande utseenden. En tillgäng-
lig trappa skall också knyta sam-

man Grantivägen med Bollmora-
vägen på ett bättre sätt än idag.

I samband med att detaljpla-
nen antogs beslutade man också 
om två stycken exploateringsav-
tal och ett marköverlåtelseavtal. 
Det betyder att man tillsammans 
med de som vill bygga i området 
kommer överens om hur det ska 
se och de ramar som ska finnas.

Avtalen har slutits med den 
befintliga bostadsrättsföreningen 
Solhöjden, med Sveab fastighe-
ter och Filadelfiaförsamlingen 
Stockholm. Dessa tre kommer att 
ansvara för olika delar av områ-
det.

Den nuvarande kyrkan som lig-
ger mot Bollmoravägen ska rivas 
och ersättas med ett allaktivitets-
hus som ska inrymma den nya 
kyrkolokalen och de andra verk-
samheterna.

ooo

Bollmora växer. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

BYGGE Ett beslut om ny detaljplan för området vid Granitvägen mot 
Bollmoravägen på kommunfullmäktige den 24 januari. Det betyder att 
430 nya bostäder kommer att byggas i området.
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Möt fyra nya kommunalråd …

Hej Anita Mattsson, 
ny ordförande i 
kommunstyrelsen!

Hur startade ditt politiska engagemang?
– Jag har alltid varit intresserad av sam-
hällsfrågor, när jag växte upp pratades det 
en hel del politik hemma. Jag engagerade 
mig när den förda politiken i kommunen 
drabbade mig personligen, när moderater-
na skulle lägga ner Dalstugan. Vi var några 
föräldrar som jobbade för att ha förskolan 
kvar och lyckades. Jag insåg att det är lätt-
are att påverka om man engagerar sig.

Vad gjorde du innan politiken?
– Senast som förhandlare på LO. Innan dess 
olika industriföretag med inriktning på auto-
mation. Mitt första jobb var i en skobutik.

Berätta om en fråga som är viktig för dig!
– Jag vill vara med och skapa ett samhälle 
som har plats för alla. Barnen i skolan och 
våra äldre ska ha de bästa förutsättningarna 
för ett bra liv, och det får inte avgöras av om 
din plånbok är tunn eller tjock. För att klara 
det måste vi ha en sund kommunal ekonomi 
där varje generation står för sina kostnader, 
och inte skickar räkningen till våra barn.

Fem snabba
Skogen/Stranden? Skogen

Mello/På spåret? På spåret

Utekväll/Hemmakväll? Hemmakväll

Tacos/Hamburgare? Hamburgare, gärna 
Halloumi

Vinter/Sommar? Sommar

Hej Mats Lindblom, 
vice ordförande i 
kommunstyrelsen!

Hur startade ditt politiska engagemang?
– När det skulle byggas hus i vårt närom-
råde, högg byggherren ner ett skogsområde 
som var tänkt att bevaras. Det gjorde mig 
förbannad! Dåvarande Folkpartiet lyssna-
de på mig och på den vägen är det.

Vad gjorde du innan politiken?
– Jag är civilingenjör i elektroteknik och 
har arbetat inom Ericsson-koncernen i 
snart 30 år. Nu lägger jag mest på politiken, 
men pendlar fortfarande en dag i veckan till 
Kista.

Berätta om en fråga som är viktig för dig!
– Det allra viktigaste är att se till att vi har 
koll på ekonomin i kommunen. Stadsbygg-
nadsutveckling är också viktigt. Tyresö 
växer snabbt, och det gäller att vi bygger 
hållbart och genomtänkt för att göra vår 
kommun ännu trevligare. I hjärtat brinner 
jag nog allra mest för natur- och friluftsfrå-
gor.

Fem snabba
Skogen/Stranden? Skogen, för hett på 
stranden!

Mello/På spåret? Definitivt Mello!

Utekväll/Hemmakväll? Hemmakväll, en 
bristvara för politiker!

Tacos/Hamburgare? Tacos på hemmakväl-
len!

Vinter/Sommar? Vinter om det finns snö!

Hej Ajda Asgari,  
ny ordförande i Social- och 
arbetsmarknads nämnden!

Hur startade ditt politiska engagemang?
– Det startade av att jag i min vardag och i 
världen såg att vi människor inte är varken 
jämställda eller jämlika. Min hjärtefråga är 
ett inkluderande samhälle och jag visste att 
jag som person kunde tillföra mervärde till 
politiken och därför tog jag steget till att ha 
politik som yrke.

Vad gjorde du innan politiken?
– Jag var lärare på Stimmets grundsärskola 
och grundskola. Jag började som lärarstu-
dent att vikariera och blev sedan erbjuden 
en tjänst på skolan.

Berätta om en fråga som är viktig för dig!
– Att skapa ett Tyresö för alla är viktigt 
för mig. Just nu känner jag att alla inte får 
plats eftersom alla har olika grundförut-
sättningar. Vissa grupper står utanför och 
det vill jag ändra på bland annat genom att 
driva politik som gynnar grupper som tra-
ditonellt inte har fått ta del av samhället på 
samma sätt som andra.

Fem snabba
Skogen/Stranden? Skogen

Mello/På spåret? Mello

Utekväll/Hemmakväll? Hemmakväll

Tacos/Hamburgare? Tacos

Vinter/Sommar? Sommar

Hej Jannice Rockstroh, 
ny ordförande i barn- och 
utbildnings nämnden!

Hur startade ditt politiska engagemang?
– Mitt politiska engagemang startade när jag 
flyttade till Tyresö för snart 10 år sedan. Jag 
letade förskoleplats till min son och möttes 
av stora barngrupper och slitna lokaler och 
tog beslut att vara med att driva en politik 
som satte barnen främst, valåret 2010 blev 
jag medlem i Socialdemokraterna.

Vad gjorde du innan politiken?
– Jag har en bakgrund som affärsekonom 
och projektledare och har sedan utbildat 
mig vidare till gymnasielärare och rektor.

Berätta om en fråga som är viktig för dig!
– Att skapa en trygg, jämlik kunskapsskola. 
Barn med funktionsnedsättningar ska ges 
det stöd de har rätt till och skolans kom-
pensatoriska uppdrag måste ges rätt förut-
sättningar.

Fem snabba
Skogen/Stranden? Skogen

Mello/På spåret? Mello Lätt! (Skratt)

Utekväll/Hemmakväll? Hemma

Tacos/Hamburgare? Tacos, gärna vegeta-
risk

Vinter/Sommar? Vinter

Hej Ann-Christin Svensson 
(M), oppositionsråd!

Hur startade ditt politiska engagemang?
– Det började 2002. Jag tyckte inte att barn-
omsorgen fungerade så bra och ville vara 
med och förändra. Hade bott i Tyresö sedan 
1979 och tyckte det var dags att engagera 
mig.

Vad gjorde du innan politiken?
– Jag arbetade med ekonomi och som per-
sonalansvarig på ett privat företag i Älvsjö. 
Samtidigt pluggade jag juridik på Stock-
holms universitet. Lite hektiskt med det gick.

Berätta om en fråga som är viktig för dig!
– Inom politiken är en viktig fråga att vi 
har en skatt på rätt nivå. Vi måste priori-
tera våra utgifter rätt. Här måste politiken 
bli bättre. Det är avgörande för hur vi ska 
klara välfärden i framtiden.

Fem snabba
Skogen/Stranden? Stranden

Mello/På spåret? På spåret

Utekväll/Hemmakväll? Hemmakväll

Tacos/Hamburgare? Hamburgare

Vinter/Sommar? Sommar

… och ett oppositionsråd

FO
TO

: J
EN

N
Y 

PU
R

O
N

N
E

FEBRUARI 2019 7



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

Elin Edengren (Blonda), Simon Jofré och Mt Aspheim (brunetten) ser ni på bilden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stefan Hollmark:

Ny kommundirektör

LEDNING I början av februari 
tog Stefan Hollmark över som ny 
kommundirektör för Tyresö kom-
mun. Han efterträder Bo Renman 
som efter 10 år på posten nu går 
i pension.

Tyresö kommun skriver på sin 
hemsida att Stefan Hollmark när-
mast kommer från ett arbete som 
koncernchef för Telge AB i Söder-
tälje, där han arbetat sedan 2011. 
Telgekoncernen består av moder-
bolaget Telge AB och ett flertal 
dotter- och intressebolag och ägs 
av Södertälje kommun. Stefan 
har gedigen erfarenhet som leda-

re inom Telgekoncernen, bland 
annat som vd för Telge Nät och 
Telge Återvinning. Mellan 2003 
och 2008 var han vd på SRV Åter-
vinning som ägs av fem Söder-
törnskommuner. Stefan Hollmark 
är 54 år och bor med sin familj i 
Tumba i Botkyrka kommun

– Jag har ju vetat om att jag ska 
börjar här i kommunen ett tag nu 
så det känns bra att äntligen få 
vara på plats och sätta igång. Den 
första tiden kommer jag att foku-
sera på att lära känna kommunen 
och sätta mig in i de viktigaste 
frågorna, säger Stefan Hollmark.

ooo

Stefan Hollmark, ny kommundirektör för Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

UF-företaget Estress ska hjälpa 
ungdomar att hantera stress

Entreprenörerna berättar för 
Tyresö Nyheter att de var medvet-
na om att stress bland ungdomar 
i skolåldern förekom och var ett 
problem. Men det var först efter 
att de hade gjort en enkätunder-
sökning där det visade det sig att 
hela 83 procent av de tillfrågade 
skolungdomarna hade upplevt 

stress i sin tillvaro. Entreprenö-
rerna fick även i samma under-
sökning veta att det fanns en stor 
vilja att lära sig hur man kan upp-
täcka och arbeta mot stress.

På detta vis kläcktes idén om 
att erbjuda skolungdomar i åldern 
13–14 en workshop där deltagarna 
utbildas i att kunna känna igen 

tecken på stress, tala om stress och 
vad man kan göra om man känner 
sig stressad. Genom att få igång ett 
samtal i workshopen hoppas man 
kunna sätta ramar för hur elever 
och lärare tillsammans ska tala om 
stress och psykisk ohälsa.

De upplever att deras före-
tag och workshops har varit väl 
emottagna av de som medverkat. 
Framöver kommer de att fortsät-
ta marknadsföra sitt företag och 
hoppas att företaget kan gå till-
räckligt bra för att de ska kunna 
driva det vidare efter att deras 
kurs tar slut i maj.

ooo

UTBILDNING Det var med en vilja att hjälpa andra som Elin Edengren, 
My Aspheim och Simon Jofré kom på idén att skapa ett företag som 
arbetade med att motverka stress bland ungdomar. De hade själva 
sett och hört hur stress och psykisk ohälsa var ett stort problem 
bland sina kompisar och att det fanns ett behov av att tackla proble-
met. Nu åker företaget runt till skolor i Tyresö och sprider sin kunskap 
om stress och stresshantering.

Tyresö gymnasium visar upp sig

Eventet arrangerades för att 
marknadsföra e-sporten som hel-
het men också för att marknads-
föra den nya inriktningen mot 
just e-sport som man kan välja på 
Tyresö gymnasium. En unik profil 
där man har möjlighet att studera 
och arbeta med olika områden 
inom datorspel och e-sport.

Men gymnasiet öppnade också 
upp dörrarna för alla som är 

intresserade av att gå på gymna-
siet. De olika verksamheterna 
fick möjligheten att visa upp sig 
och nyfikna kunde ställa frågor 
till både elever och lärare inför 
första gymnasievalet som pågick 
fram till den 18 februari.

Den andra sökomgången öpp-
nar 17 april och stänger 15 maj.

ooo

GYMNASIUM Första vändan av gymnasievalet har precis avslutats 
och för att visa upp sig för de ungdomar som är intresserade så 
arrangerade Tyresö gymnasium öppet hus. För första gången någon-
sin så anordnades också ett e-sportevent i samband med öppna 
huset.
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Bollmoran dansar i Tyresöspelet 2016. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Beslutet om att ge kommunen 
anstånd motiveras dels med att 
man har tagit fram en tydlig plan 
för renovering och ombyggnad 
som ska säkerställa att arbetsmil-
jön förbättras för de anställda på 
Björkbacken. Men också för att 
tidsplanen för de planerade nya 
äldreboendena dragit ut på tiden 
och det således saknas ett alter-
nativ till Björkbacken. Kommu-
nen har nu tre år på sig att rätta 
till den fysiska arbetsmiljön och 
skapa en framtidssäker helhets-
lösning för Björkbackens äldre-
boende.

Viktig valfråga
Att rädda Björkbacken var en av 
Socialdemokraternas viktigaste 
fråga i valet.

– Det har funnits en stor oro 
bland de äldre som bor på Björk-
backen och bland deras anhöriga 
om att de ska behöva lämna sitt 
boende. Vi är nu glada över att 
få mer tid till att kunna förbättra 
och renovera äldreboendet så att 
de äldre inte behöver lämna sina 

hem, säger Anita Mattsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande.

PRO, SPF Seniorerna och 
Finska föreningen har tidigare 
krävt att beslutet om att lägga 
ner Björkbacken ska rivas upp 
på grund av en oro av att det inte 
skulle finnas tillräckligt mycket 
platser för de äldre i kommunen.

Projektgrupp tillsatt
En projektgrupp med represen-
tanter från äldreomsorgen, fastig-
hetsavdelningen, enhetschef från 
Björkbacken och Tyresö bostäder 
har tillsatts.

Dessa ska gemensamt se över 
hur man kan utveckla Björkback-
en till ett välfungerande äldrebo-
ende.

– För oss socialdemokrater är 
det viktigt att vi kan erbjuda våra 
äldre kommuninvånare möjlighe-
ten att bo kvar i kommunen trots 
att man har sjukdom och andra 
vårdbehov, säger Susann Ron-
ström, vice ordförande i äldre- 
och omsorgsnämnden.

ooo

Stora steg i riktning att 
bevara Björkbacken

– Vi är nu glada över att få mer tid till att kunna förbättra och renovera äld-
reboendet så att de äldre inte behöver lämna sina hem, säger Anita Matts-
son (S), kommunstyrelsens ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

– För oss socialdemokrater är det viktigt att vi kan erbjuda våra äldre 
kommuninvånare möjligheten att bo kvar i kommunen, säger Susann Ron-
ström, vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ÄLDREVÅRD Arbetsmiljön på äldreboendet Björkbacken har tidigare 
dömts ut av Arbetsmiljöverket och kommunen har hotats med vite 
och förbud att bedriva omvårdnadsarbete i dessa lokaler. Men Tyresö 
kommun har nu fått anstånd hos Arbetsmiljöverket för att komma till 
rätta med dessa problem. Det betyder att kommunen har tid fram till 
2022 för att skapa en helhetslösning för Björkbackens äldreboende, 
istället för att tvingas genomföra den tidigare beslutade avvecklingen.

Till minne av  
Lars Hjalmarsson

FOTO: GUNNAR FRISSELL

Den tidigare ansvarige utgi-
varen för Tyresö Nyheter 
Lars Hjalmarson har avlidit i 
en ålder av 73 år. Under 1980- 
och 1990-talen gav han till-
sammans med Lars Strand-
berg ut lokaltidningen Tyresö 
Nyheter. Han var också fram 
till sin död, ordförande i tid-
ningens styrelse.

Lars var en stor förkämpe 
för det fria ordet, inte minst 
genom sitt engagemang i 
Svenska PEN. Som bokför-
läggare arbetade Lars ända 
fram till slutet och gav genom 
böckerna en röst åt viktiga 
samhällsfrågor.

Det var kärleken till hus-
trun Lena Josefsson som 
gjorde Lars till tyresöbo i 
slutet av 70-talet. Engage-
manget för Tyresö var stort 
hos Lars.

Som ordförande för ABF 
i Tyresö och Södertörn såg 
han till att förverkliga det his-
toriska teaterprojektet Tyre-
söspelet. Ett teaterspel med 
sång och dans om hur det 
moderna Tyresö växte fram. 
Han fick Sven Lionell att 
utveckla sina texter och Eli-
sabeth Sellergren att skriva 
ny musik. Vi var många som 
med stolthet följde de drygt 
hundra tyresöborna som på 
sin fritid la sin själ i detta 
teaterstycke och som på 
försommaren 1985 spelades 
upp för första gången. Då på 
borggården med Tyresö slott 
som vacker kuliss.

En röst som satt Tyresö 
på kartan har tystnat. Men 
som tyresöbor minns vi hans 
insatser med värme.
Anders Linder
Chefredaktör

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Unga amerikaner  
i Tyresö
BOK Kring årsskiftet 1967–68 var 
Tyresö i centrum för världspres-
sen. Då hade fyra unga amerika-
ner kommit till Tyresö och inkvar-
terats hos olika Tuff-medlemmar.

De hade deserterat från det 
Vietnamkrig som skulle resultera 
i att över 50 000 amerikaner döda-
des och uppåt två miljoner vietna-
meser.

Nu har boken Desertörerna 
utkommit, skriven av Johan 
Erlandsson. Han har bland annat 
intervjuat Åke Sandin, vilken 
hämtade de fyra från Märsta 
polisstation och hemma hos vil-
ken en av de fyra bodde ett par år.
På Radio Tyresö, 91,4 MHz, åter-
ges den intervju Åke gjorde med 
Erlandsson.

ooo

Tyresöspelet

TEATER Återigen sätter Tyresö 
Teaterförening upp Tyresöspelet 
en föreställning med sång, musik 
och dans.

Alltsedan spelet skapades av Sven 
Lionells texter och Elisabeth Sel-
lergrens vackra musik inför pre-
miären 1985, har det mötts av en 
enorm uppskattning. Här ges en 
bild över Tyresös historia från 
1640-talet till nutid i två akter.

Första akten inleds med en 
presentation av Tyresös då starka 
kvinna Maria Sofia de la Gardie. 
Hon förstod att utnyttja de natur-
tillgångar som fanns i Tyresö, och 
skapade bland annat ett industri-

ellt imperium, framför allt baserat 
vid Nyfors, Follbrinksströmmen 
och Uddby. Vi får följa Maria Sofia 
och hennes bror Magnus Gabriel 
de la Gardie med flera och samti-
digt ta del av det hårda arbetslivet 
på Tyresös gårdar och torp.

I akt två förflyttas vi till förra 
sekelskiftet, med historierna 
om Prins Eugen och den påvlige 
markisen Lagergren och deras liv 
vid slottet. Där ryms också den 
tragiska historien om arrendator 
Larsson på Åva.

Under 1950-talet får vi reda på 
hur det gick till när Bollmora köp-
tes av markisen, och Tyresö bör-
jade växa kraftigt.

Cirka 100 personer är engage-
rade på scenen, i körer, i solopar-
tier och i en stor orkester.

ooo

Spelschema
Spelet genomförs av Tyresö Tea-
terförening med stöd av Tyresö 
församling och Tyresö kommuns 
kulturavdelning.
Föreställningarna kan ses: 
15 mars, 19.00 
16 mars, 14.00 och 18.00 
17 mars, 16.00
Biljett beställs på  
svenska kyrkan.se/tyreso.
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”Hur orkar du?” sa en vän till mig. Sanningen är förstås 
att det gör jag inte. Helst skulle jag vilja lägga mig i 
soffan, äta choklad och tycka synd om mig själv men 

tv-programmet om Dagny Carlson får mig på andra tankar. Det 
är den andra filmen om den 106-åriga bloggaren. Den heter Om 
jag sätter mig ner nu så dör jag. I Skavlans TV-show får vi möta 
henne nyss utskriven från sjukhus efter att ha blivit påkörd på ett 
övergångställe. Jag läser hennes blogg. Vilken krutgumma!

Nåja, som geriater (= äldrevårdsläkare) har jag förstås redan 
träffat ett antal 100+are. En av de första mötte jag på 70-talet. 

Vi kan kalla henne fru K. 
Hon hade fått amputera ett 
ben på grund av dålig blod-
cirkulation, men det hin-
drade henne inte från att gå 
omkring med ett snyggt lös-

ben. Sen kom den dagen när det var dags att kapa andra benet. 
På den här tiden fanns inte de möjligheter som finns idag att för-
bättra blodflödet utan ganska många blev dubbelamputerade. 
Fru K slog oss alla med häpnad när hon genast ställde sig upp på 
två benproteser. Hon visste hur protesträning gick till och tyckte 
inte att man skulle låta bli bara för att man hade två. Vi brukade 
gå rond på förmiddagen, men det var ingen idé att störa henne. 
Hon ringde varje dag alla sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 
Vad de tyckte om det vet jag inte, men hon brukade diskutera 
dagstidningen, deras arbete och skolresultat med dem. På efter-
middagarna virkade hon sjalar på beställning till personalen. Jag 
har också köpt en av henne.

En annan 100+kvinna var gymnasielektor och på hennes födel-
sedagar kom eleverna från en av hennes gamla klasser på stort 
kalas. Till slut blev det så att hon överlevde i stort sett alla elev-
erna och personalen fick bli gästerna på det årliga kalaset i stäl-
let. Men inte tal om att ställa in kalaset.

Många 100-åringar har en välfungerande hjärna och relativt 
god fysik, de med sämre förutsättningar har så att säga redan 
dött. En dam minns jag, för att hon bestämde sig för att sluta äta. 
Det var ingen mening med att bli äldre tyckte hon. Men personal-
gruppen frestade med älsklingsrätten, plättar. Jo, plättar skulle ju 
vara gott. Så det gräddades plättar varje morgon, hon levde för-
vånansvärt länge med god livskvalité på sina plättar och mycket 
kärlek från vårdpersonalen.

När jag började som läkare var 100-åringar så sällsynta att 
kungen skickade telegram och gratulerade. Det där telegram-
met var magiskt, ramades ofta in. Även idag kan man få telegram 
från kungen på hundraårsdagen men nu får man kontakta dem 
först och be om ett. Den senaste 106-åringen jag träffade, tyckte 
det var alldeles onödigt att hålla på att diskutera framtid, hjärt-
lungräddning och eventuell sjukhusvård. Vi kan väl hellre prata 

om nåt annat roligare tyckte 
hen. Hens 85-åriga barn hade 
däremot mycket att berätta, 
om livet, roligheterna, sor-
gerna och bekymren. Och 

visst hade de nog tänkt sig att min patient skulle förstå deras oro 
och ängslan. Men jag säger som Dagny. Man får inte gamla till sig.

ooo

TN-doktorn:
”Man får inte 
gamla till sig”

”Hens 85-åriga barn  
hade mycket att berätta.”

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.

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

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

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

”Det hindrade henne inte 
från att gå omkring med 
ett snyggt lösben.”

Den nya styrelsen från vänster: Martin Sundin, Annika Swedén, Kjell Lar-
sen, Birgit Källström, Eva-Lena Ahlqvist, Lotta Berg och Marie Linder. Sak-
nas på bilden gör Vibeke Bildt och Brita Lagerstedt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

STF Södertörn har ny styrelse
FÖRENINGSLIV Svenska turist-
föreningens lokalavdelning 
Södertörn hade årsmöte förra 
veckan. Där valdes en ny sty-
relse.

Föreningen har haft en mycket 
omfattande verksamhet med 
vandringar i fjällvärlden, före-
tagsbesök, besök på tapetmuseet 
för att bara nämna några av de 
24 aktiviteterna under 2018. Till 
detta ska läggas 59 veckoprome-
nader. Programmet för 2019 är 
inte mindre omfattande. Hela 21 
aktiviteter finns i vårprogrammet. 
I Tyresö anordnas till exempel 
vårpromenader varje vecka under 
mars till maj.

På föreningens hemsida sven-
skaturistforeningen.se/soder-
torn/ finns massor av information. 
Avdelningen samlar medlemmar 
från Nacka, Värmdö, Tyresö, 
Haninge och Huddinge.

ooo

Funkisfestival
SPORT/FRITID

Tävlingen har funnits sedan 2011 
men från och med förra året är 
även Tyresö kommun med och 
arrangerar en egen deltävling. 
Tävlingen är öppen för alla med 
kognitiva eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

Nytt för i år är att vinnarna 
kommer att representera sina 
kommuner i två delfinaler. De 
avgörs 1 och 2 april på Nalen i 
Stockholm och därifrån går sam-
manlagt tolv bidrag vidare till den 
stora finalen på Waterfront buil-
ding den 16 augusti.

I Tyresö vann den skönsjung-
ande Moises Rumie med sin tolk-
ning av låten ”Heaven” som i ori-
ginalet sjungs av Bryan Adams. 
Den i funkisfestivalsammanhang 
debuterande Moises tog både jury 
och publik med storm och vann 
välförtjänt deltävlingen.

Årets mellanakt sjöngs av förra 
årets vinnare, Perdaniel Söder-
lind, och han uppträdde med en 
egenskriven låt som heter ”Sång 
för längesen”.

Festivalen präglades även i år 
av glädje, talang och inlevelse. 

Om man får tro reaktionerna från 
den överfulla aulan på Tyresö 
gymnasium så ansåg nog ändå 
publiken att alla är vinnare.
1. Thomas Claesson – It´s my life
2. Gerd Söderlind – Himlen är 

oskyldigt blå
3. Lena Löwgren – Kär och galen
4. Maria Brolund – My heart will 

go on
5. Kent Tiilama – Diggilo Diggiley
6. Nina Saarilehto – Håll mitt 

hjärta
7. Marita Söderlind – Även om 

det regnar
8. Moises Rumie – Heaven
9. Malin Hedström – Don´t speak
10. Linnea Johansson – Cha-la 

head-cha-la

Jury: Jonathan Näslund, Hanna 
Westerling och Anna Landström

Konferencierer: Elias Moberg 
och Nina Hjelmkvist

Orkester:  Kapellmästare, 
Tomas Nordebrink – Klaviatur, 
Hans Wallqvist – Gitarr, Niclas Arn 
– Bas, Anders Scherp – Trummor 
och Anna Christoffersson, – Kör.

ooo

Funkisfestivalen gick för andra året av stapeln i Tyresö. 
Det är Sveriges största melodifestival för personer med 
kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 1

2

3
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Torpen – vägen till Tyresös rötter

SPORT/FRITID

Krusboda torp med inbyggd veranda. Manbyggnaden var uppförd vid 
förra sekelskiftet. FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING

Vägen förbi torpet. Bilden är tagen söderifrån. FOTO 1967 AV ELISABET TERGNER

På Gabriel Bodings karta från 1750-talet syns hur Krusboda torp 
ligger vid Sämskmakarvägen som var allfarväg från Nyfors via Boll-
mora gård in mot Stockholm. Idag hittar man platsen för torpet där 
Ban stigen korsar Wättinge gårdsväg.  FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING

Krusboda torp
Ett torp var en enkel byggnad 
med uthus för en häst, ett par 
kor, gris och höns. Torparen 
fick bo där och odla marken 
intill mot att han gjorde ett 
antal dagsverken åt mark-
ägaren. I början av 1800-talet 
fanns 45 torp i Tyresö. Syste-
met med torpare avskaffades 
1943.

Tyresö församling bildades 1636 
och byggandet av kyrkan startade 
på initiativ av Gabriel Oxenstier-
na. Han var ägare till Tyresögod-
set och en av Sveriges mäktigaste 
personer vid denna tid.

Som bostad åt prästen utsågs 
Alby gård. Klockaren var prästens 
högra hand och hade rätt till fri 
bostad. Vid Krusboda byggdes en 
enkel timmerstuga med kök och 
en fönsterlös kammare. Intill upp-
fördes ett eller flera uthus. Torpet 

var klockarbostad fram till 1740-
talet och blev sedan dagsverks-
torp under Tyresögodset.

På 1830-talet arrenderades tor-
pet av fru Fagerberg från Stock-
holm. Hon arrenderade också 
Wättinge stamp, som bearbetade 
djurhudar till mjuka sämskskinn. 
I början av 1900-talet arrendera-
des torpet av Karl Gustav Karls-
son, som regelbundet åkte till S:t 
Eriks bryggeri i Stockholm. Där 
köpte han drav, en restprodukt 

från säden i öltillverkningen, som 
såldes som djurfoder.

Sonen Ragnar Karlsson var, 
förutom bonde, även hovslagare 
och slaktare. Vid Olympiaden i 
Antwerpen 1924 deltog han som 
hovslagare i den svenska olym-
piatruppen.

På 1950-talet upphörde jord-
bruket. Torpets brukade areal 
var cirka 12 hektar. På 1960-talet 
brändes lagårdslängan ner.

Boningshuset plockades ner 
1971 och några stockar använ-
des för att reparera Ahlstorp båt-
manstorp.

Källor: Mantalslängder och husför-
hörslängor, Tyresö hembygdsförening.

4
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Tyresö griper sista halmstrået

HANDBOLL Bottenmöte i hand-
bollsallsvenskan där allt står 
på spel, med nerver, ångest och 
en fruktansvärd mängd klister. 
Nybodahallen i Bollmora kän-
des stundom som ett väntrum 
till någon psykolog som skulle 
behandla en masspsykos.

När Allsvenskans två sämst pla-
cerade lag möts så ska man nog 
inte förvänta sig den mest sprud-
lande tillställning. Inledningen 
speglade mycket av serietabellen 
med många misstag i avsluten 
och nervöst spel från båda sidor. 
Tyresö visade sig dock vara bäst 
på att hantera situationen och 
lyckades behålla en hel del skärpa 
i anfallen. Helt planenligt så job-
bade man till sig en 5–1-ledning 
efter tio minuter och med skarpt 
kontringsspel så kunde hemmala-
get hålla gästerna stången. Tjugo 

minuter in på halvleken är led-
ningen fortfarande intakt och 5–1 
har blivit 10–6. Christopher Berry, 
som inte på något sätt är släkt 
med 70-talets basketstjärna Glen 
spelade väldigt bra, och hade stor 
del i att Tyresö hade 14–9 med sig 
in i omklädningsrummet. Tyresö 
håller ledningen med fyra, fem 
mål och oron är fortfarande stor 
i publiken.

När Mattias Bejbom sätter 
20–13 så sprider sig lite lugn i 
hallen, som trots de båda lagens 
belägenhet är långt ifrån tom. 
Snart gör hemmalaget ytterligare 
ett litet ryck och ligger mellan sju 
och åtta ml före smålänningarna i 
målprotokollet.

Ju längre den andra halvle-
ken går halvleken går desto kall-
lare blir Tyresö. Man sliter otroligt 
hårt i försvaret och väljer tålmo-
digt sina avslut. Det är också så 

att en stor seger ger Tyresö en 
bättre målskillnad än Anderstorp 
i kvalstriden.

Jag vet inte om jag enbart talar 
för mig själv men när ni ledde 
med 4–5 mål så kände jag mig 
inte säker på seger …
– Exakt, det är den rädslan som 
även vi spelare har, när man är ett 
förlorarlag som vi faktiskt är i år. 
Då är det extra viktigt att vi håller 
oss till grejorna och inte fladdrar 
iväg, och då även när man leder 
med sex mål och det är tre minu-
ter kvar, säger Henke Lundvall till 
TN efter matchen.

Nu käkade ni också upp Anders-
torps målskillnad …
– Det var otroligt viktigt, och som 
de flesta i hallen hörde så pushade 
jag lite extra för det på slutet. Tror 
inte någon i hallen missade det.

Ni spelade, åtminstone i andra 
halvlek, stabilt i försvaret och 
sedan valde ni noga era avslut.
– Första halvlek var som en enda 
stor urladdning både bakåt och 
framåt men i andra fick vi till en 
stabilitet även om det hela tiden 
finns en underliggande oro när 
man är i ett sånt här läge under 
en säsong, men just idag så fanns 
det någon form av stabilitet bakåt 
idag.

Nu är det fem matcher kvar och 
nu gäller det att ta sig över nästa 
streck …
– Nej, det kommer inte att gå. Jag 
kommer att vara överlycklig om 
vi klarar oss till kvalspel, skrattar 
Henke.

Bästa målskytt i Tyresö var Jes-
per Johansson som sänkte åtta 
mål.
Niklas Wennergren

Chans till kvalspel efter seger i ödesmatch. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

Uddamålsförlust 
mot Bajen
ISHOCKEY Tyresö Hanviken 
Hockey åkte på en både knapp 
och tung förlust när anrika Ham-
marby var på besök i isladan i 
Tyresö på fredagskvällen. Bajen 
fick en snabb 2–0 ledning men 
THH jobbade sig sakta in i match-
en och kvitterade i början av 
den andra perioden. Hammarby 
kunde dock gå ifrån till 4–2 inför 
den sista perioden. Tyresö vann 
skottstatistiken med 47–21 men 
förlorade matchen med 3–4.

ooo

Fritidsgårdar 
anordnar skidresa
ALPINT Tisdagen den 26 februari 
åker Tyresö fritidsgårdar på skid-
resa till Romme Alpin. Avresa 
klockan 06.30 från Nyboda skola. 
Resan kostar 300 kronor inklusive 
bussresa, liftkort och skidutrust-
ning. Sista anmälnings- och betal-
dag är den 15 februari. Anmälan 
och betalning kan göras på fri-
tidsgårdarna. (Nyboda, Kringlan, 
Krusboda och Strandträffen). 
Först till kvarn, 70 platser. Vid frå-
gor kontakta fritidsgårdarna eller 
Ohuru, 070-488 97 40.

ooo

Källman åter i TFF
FOTBOLL 17-årige Jesper Källman 
kommer ”hem” till TFF efter en 
ettårig utflykt till Älvsjö AIK. Käll-
man kommer att tillhöra A-lags-
truppen men också vara tillgäng-
lig för spel med U19 och U17 lagen 
som båda spelar på nationell nivå.

– Jesper är en spännande spela-
re med mycket funktionell teknik 
och härligt ambitiös. Vi ska fort-
sätta utveckla hans taktiska kun-
nande så kommer han lyfta långt, 
säger sportchef Kenta Johansson.

ooo

Frykgård till 
svenska mästarna
FOTBOLL Tyresö FFs målvakt, 
Caroline Frykgård, försvinner till 
Svenska Mästarna Piteå IF. Tidiga-
re försvann ytterfältaren, Lawlaw 
Nazeri, till Hammarby, och nu blir 
laget alltså brandskattat på sin för-
stakeeper. För att täppa till luckan 
har man sonderat ungdomsleden 
och flyttat upp 17-åriga, Anastasia 
Azhel, till seniorlaget.

ooo

TTs damer på 
frammarsch
INNEBANDY TTIBK leder alltjämt 
damernas Division 1, men det är 
med knapp marginal. Både AIK 
och Råsunda skuggar i tabellen. 
Trots att TT endast förlorat en 
match på hela säsongen ligger 
Råsunda endast två poäng efter. 
Lagen möts den 10 mars i Tyresö-
hallen och gör upp om seriesegern.

ooo

TT förlänger  
med Svensson
INNEBANDY Tyresö Trollbäck-
en förlänger med herrtränaren 
Andreas Svensson. Svensson har 
suttit på ett utgående kontrakt 
och har nu valt att förlänga det 
med ytterligare 2 år. Nya avtalet 
löper till och med maj 2021.

ooo

Ny kommunal badplats Se upp i skogen!
BAD En ny kommunal badplats kommer anordnas i Fornuddsparken. 
Arbetet med badplatsen beräknas vara klart till sommaren 2019 och  
ska anläggas i området VID bryggan tillhörande Fornuddens villaförening.

SKOG Skogsvårdsstyrelsen går ut med en varning för rotvältor efter 
de seanste stora vinterstormar då många kubikmeter skog blåste ner. 
Allmänheten måsta tänka på att det är mycket farligt i skogen nu.

Förvaltningen för liv och hälsa 
föreslår kultur- och fritidsnämn-
den att besluta om att ta ansvaret 
för badet vid Fornuddsparken 
samt att kostnaderna för att bygga 
badet på 75 000 kronor tas inom 
befintlig budgetram för 2019.

Enligt ett utlåtande från ordfö-
randen i nämnden, Thomas Sund-
blad (L) innebär den nya badplat-
sen en form av effektivisering 
eftersom skötseln av den kom-
mer ligga inom befintlig budget 
och att mer verksamhet kommer 
till inom samma budgetram som 
tidigare.

ooo

Efter stormarna ska man röra sig i skogen med stor försiktighet. FOTO: TN
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Det gömmer sig en flicka  
i den rosa skogen
BOKSLÄPP Kaffekoppen har 
åtminstone tio Shakespearecitat 
ingraverad i sig.
 – Gång på gång är skogarna 
rosa, säger Helena Dahlgren och 
sträcker sig efter koppen.
 – Det är ett citat från Emily 
Dickinson, den amerikanska 
poeten, fortsätter hon när jag frå-
gar var titeln på hennes nya bok, 
Flickan i den rosa skogen, kom-
mer ifrån.
 Vi sitter i hennes kök och tittar 
ut över gården på Bollmoraberg, 
denna soliga söndagsmorgon.

Helena Dahlgren, som tidigare 
släppt Tyresöskildringen Orki-
dépojken och Ödesryttarna: Jor-
vik kallar, två böcker som skiljer 
sig diametralt från varandra, har 
växlat in på spår tre i sin förfat-
tarkarriär. Från ”Orkidépojken”, 
som är en mycket finstämd bok, 
men med mängder av referenser 
och ett kultiverat språk, till att 
bli hästtjejsidol genom att sätta 
ord till dataspelet Star Stable och 
boken om Ödesryttarna.

Bryter ny mark
Nu bryter hon återigen ny mark 
genom att skriva en bok för ton-
åringar med lässvårigheter.

– Det var Nypon förlag, som 
enbart ger ut lättlästa böcker, som 
kontaktade min agent om det här, 
och frågade om jag var intresse-
rad. Det första jag tänkte var ”kla-
rar jag av att skriva det?” Jag har 
ju läst svenska på universitetet så 
jag känner till sådana här saker 
som läsbarhetsindex. Ett av sät-
ten att räkna ut hur läsbar en text 
är bland annat uträknat på basis 
av hur långa meningarna och 
orden är, så det hade jag med mig.

– Det är heller inte lättläst om 
det är ofullständiga meningar, och 
skriver man litterärt så drar man 
ju ofta igång med det för att det 
blir suggestivt och snyggt.

Lättläst om något svårt
Efter de första kontakterna frå-
gade förlaget henne om hon hade 
någon idé till en lättläst bok och 
hennes tanke var då att skriva en 
lättläst bok om någonting väldigt, 
väldigt svårt. Flickan i den rosa 
skogen handlar om Ella, vars 
pappa tar livet av sig strax innan 
sommarlovet. Ella förlorar talför-
mågan och börjar skriva.

– Jag har inte själv varit med om 
något så hemskt som Ella, men 
under mina tidiga tonår förlorade 
jag både min farmor och farfar, 
så det var en hel del död och sorg 
under den tid då jag själv började 
skriva poesi. Sedan är det ju så 
att när man förlorar en person, 
till exempel en förälder, så kom-
mer man ju aldrig mer bli sedd på 
samma sätt. Du förlorar ett vittne 
till ditt eget liv. Jag ville skriva om 
sorg och psykisk ohälsa. Jag är ju 
känd för att skriva lite glättiga his-
torier, skrattar Helena och stryker 
handen över koftan med de svarta 
dödskallarna på.

Använder korta ord
Men är det inte väldigt svårt att 
skriva en lättläst bok, när man 
vanligen trakterar ett rätt kom-
plicerat språk och hur mycket 
fick du skriva om? 
– Absolut, men samtidigt så har 
det utvecklat mitt skrivande. Jag 
hittade stilen ganska snart men 
jag fick många råd från förlaget 
också, exempelvis ska man helst 
inte använda ord som är längre 
än sju bokstäver. Sedan finns det 
längre ord som sommarlov som 
alla vet vad de betyder, så helt 
enkelt var det inte. Den stora 
grejen var väl att när jag skriver 
brukar jag ändra tempus och det 
ska man inte göra för då blir det 
förvirrande med alla tidshopp. Så 
allt sådant fick strykas.

Går det snabbare att skriva en 
lättläst bok än en vanlig?
– Ja, absolut, det här tog mig 
ungefär tre veckor, men då hade 
jag ju de känslomässiga bågarna 
klara för mig och jag visste var 
Ella skulle befinna sig i början på 
boken och i slutet.

Bråda tider
Efter detta schasar Helena iväg 
mig, för som författare försör-
jer man sig inte enbart på att 
släppa en bok då och då. Hennes 
skrivbord är fyllt av texter som 
ska översättas och vi har under 
veckan skämtat om att hon håller 
på att bli den nya Birgitta Ham-
mar (170 översatta böcker, bland 
annat PG Wodehouse) genom sitt 
arbete. Helena trivs med att arbe-
ta från sitt vardagsrum med utsikt 
över hela Bollmora centrum, men 
deadlines ska hållas och dagen 
efter ska hon sitta på ett tåg till 
Göteborg där flera författarbesök 
väntar, så tiden är både bråd och 
ond. Kanske är det så hon vill att 
den ska vara också.
Niklas Wennergren

Helena Dahlgrens arbetsrummet/vardagsrum på Bollmoraberg. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Helena Dahlgren har nu släppt fyra böcker och num-
mer fem kommer i månadsskiftet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Helena Dahlgren
Ålder: 38
Bor: Bollmora
Yrke: Författare och översättare
Aktuell med: nya lättlästboken ”Flickan i den rosa 
skogen”. Del två i trilogin om Ödesryttarna, ”Legen-
den vaknar”, släpps i början av mars. ”Ödesryttar-
na: Jorvik kallar” är nominerad till Storytel Awards i 
kategorin Bästa Barnbok. 
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

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/

TORSDAGSKLUBB
Varje torsdag, kl 15–17. 9–12 år. 
Drop-in. Kom och pyssla, träffa 
kompisar, spela spel och gör roliga 
saker på olika teman. Gratis. 
Plats: Biblioteket i Tyresö centrum 
Arr: Tyresö kommun

TEATER FÖR BARN
23/2, kl 13–14. Sabelles röda klän-
ning. En spännande föreställning 
om en resa till ett nytt liv och om att 
hitta sin plats i en ny värld. 
Plats: Biblioteket i Tyresö centrum 
Arr: Tyresö kommun

TV-SPELSTURERING
25/2–1/3, kl 12.30–14.30.
Mario kart och Nintendo Switch. 
Drop-in och uppvärmning kl 
10–12.30. Tävling kl 12.30. Final 
på fredagen. Gratis. 
Plats: Biblioteket i Tyresö centrum 
Arr: Tyresö kommun

LOPPIS 
24/2, kl 13–16. Fynda gammalt 
och nytt – eller bara ta en fika med 
hembakt bröd! 
Plats: Tyresö bygdegård, Kyrkv. 7 
Arr: Tyresö bygdegård

VIRK-WORKSHOP
27–28/2, kl 12–16. Virka med 
konstnär Iryna Hauska. Skapa ett 
stort textilt konstverk av strump-
byxor i glada färger! Gratis. För barn 
och ungdomar från 7 år. 
Plats: Tyresö konsthall, biblioteket. 
Arr: Tyresö kommun

SAGOSTUND
1/3, kl 10–10.30. Sagostund för 
barn 2–6 år med vuxna i biblioteket, 
Tyresö C. Arr: Tyresö kommun 

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Härlig knäträning

Björn, Ingegerd och Ann-Charlotte gläds åt 
sina nyligen inopererade konstgjorda knän 
och träningen av knän och andra kroppsdelar 
under den stimulerande tiden med effektiv trä-
ning på Bollmora VC under överinseende av 
sjukgymnasten Stefan Skoogh . Programma-
kare Gunnel Agrell Lundgren.

Brottsstatistik 2018
Visste du att anta-
let anmälda brott 
i Tyresö minskade 
2018 jämfört med 
2017 och att vanli-
gaste brottet är ska-
degörelse? Det och 
mycket annat ska vi 
lära oss av Tyresö 
kommuns brottsfö-
rebyggande strateg, 
Ola Åkesson, i detta sextonde avsnitt av Blå-
ljus Tyresö. Programledare Jerker Pettersson.

Vad är Musikklass?
Tyresös egna musik-
klasser f inns på 
Nyboda. Lena Hjel-
mérus pratar med 
ordförande i Tyresö 
Musikklassers för-
ening Annica Par-
horn om skolvalet. 
I musikklass får du 
musicera, showa på 
scen, ge konsert och 

ha kul. I programmet medverkar elever i fyra 
musikinslag.

Är polisen rasistisk?

I serien Uppdrag Tyresö diskuterar Ann San-
din-Lindgren med polisen Thomas Martinsson 
om polisen i Sverige håller på med rasprofile-
ring när de bekämpar brottslighet. De disku-
terar också de ökade skjutningarna i Sverige, 
rån och knivskärningar i Tyresö samt den nya 
inrikesministern Dambergs löften.

Slim och Ajda  
tar sig ut i världen

Eldsjälen Slim Lidén och ordförande i Smart 
International Ajda Asgari berättar för Ann San-
din-Lindgren hur de jobbar med att rädda barn 
och ungdomar från tobak, alkohol och droger. 
Nu sprider sig Team-Smart-metoden som star-
tade i Tyresö till flera länder i Afrika och Asien.

Kan vi i framtiden 
skriva ut hus

Möt internetpionjären som ägnar sig åt fram-
tiden och ser mobiltelefonen som en hjärnför-
längare och menar att vi varje dag påverkas av 
artificiell intelligens. Om elva år tror han att AI 
har nått en mänsklig nivå. Nu vill han också 
skriva ut Attefallshus i en 3D-skrivare. Lyssna 
till Tobias von Haslingen i detta samtal med 
Jerker Pettersson.

Naturen i Kulturen

Kom och möt de 4 konstnärerna Marina Adolf-
son, Bo Frössling, Annika Jernström och Rolf 
Hagström i livligt samspråk inför utställningen 
NATUR-LIKT i Konsthallen i Tyresö C som 
finns fram till 2 mars. På bilden hjälps Rolf Hag-
ström och Charlotte Gyllner åt att hänga kon-
sten. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Vem vill göra program på Tyresöradion?
På Tyresöradion 91,4 MHz kan föreningar i 
Tyresö sända egna program och många fören-
ingar har tagit chansen att sända program om 
sin verksamhet. Varje vecka läggs ett flertal 
program ut på en slinga som hörs dygnet runt. 
Alla program kan höras på www.tyresoradion.
se eller där poddar finns. Nu söker Tyresöra-
dion fler programmakare som kan hjälpa till 
att göra program om vad som händer i Tyre-
sö. Kontakta info@tyresoradion.se om du är 
intresserad.
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Kryss nr 1  
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  
5 mars 2019 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1, 2019”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2018
1:a: Marie-Louise Swalander, Sikv.
2–5: Kristina Lund, Bollmoravägen.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Gertrud Björklund, Måndalsvägen.
Ebba Berglund, 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 1” 
och skicka senast 
den 5 mars 2019 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Barbro!
Förra bild gåtan föreställde 
en del kommunhuset, vil-
ket Barbro Nordlöf lycka-
des lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Gassande sol över Gudöviken och Gudöterassen. 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 mitten av 
februari 2019.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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RENMAN BLOMMA VAR  
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SJUNGER  
I MORA?

FÅR  
BARN

BEGÄRT
KALMÖ BONA LEVER 
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NALLAR

SÅ

PELAR
GÅNG

KAN 
KÄNSLOR Ö MILDRAR

POJKE PÅ 
GOTLAND GAV  
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SPARKAT SMAKLIG
12–17
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CIRKEL BEDRIVER GAMMALT 
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USA
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SLÅS RÄCKER
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MITTEN
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PERIOD

RÄKNAR 
UPP LAGOR
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GÖR 

SKYTTE
KUNG
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POJKE

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
DE ÄR  

TIO
EFTER  

JUL

SVÄNGA START
PLATS VIRVLAR ÅKER PÅ 

TUMMEN

FELFRI KORT FÖR 
MOBIL MINNE AREAL ORT I 

JÄMTLAND

GRATIS 
I BAD

HUSET?

DE ÄR 
ADLIGA

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2018.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

Däck och bilverkstad
Vi utför  serVice aV alla 
 bilar – äVen företagsbilar, 
usa och transport bilar
Vi släcker besiktnings-2:an

Vi är stolta att vi är medlemmar i MECA Carservice!

TYRESÖ RUNT

Krusbodaborna Cebrail och Semra Celik har tillsammans startat Fruktbuketten. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Gott och vackert
När Tyresö Nyheter kommer in till 
den lilla butiken är tempot högt. 
Många beställningar ska göras i 
ordning inför Alla hjärtans dag.

Semra Celik som tillsammans 
med sin make står bakom före-
taget förklarar att många kunder 
vill ha olika buketter, korgar och 
arrangemang till högtider och 
firanden.

– Vi har märkt att efterfrågan 
är stor vid olika högtider. Därför 
har vi gjort olika koncept. Tillex-
empel kan vi ordna allt inför en 
babyshower, barnkalas eller vid 
bröllop och dop. En fruktbukett 
eller arrangemang är också den 
perfekta gåvan att skicka istället 
för blommor. Vi använder oss av 
fin belgisk choklad och väljer de 
bästa frukterna.

Semra förklarar att det är hen-
nes man, Cebrail, som kom på 
idén med frukt som buketter. 
Tankarna kom redan 2012. Men 
det är först nu när Semra som till 
vardags är gruppchef på Nobina 
(bussföretaget) har kunnat vara 
med och starta upp.

– Vi ville ha nära hem och efter-
som vi bor i Krusboda var det per-
fekt att öppna här på Granängrin-
gen.

Fruktbuketten levererar arran-
gemang till hela Stockholm och 
efterfrågan växer fort.

– Det är jätteroligt att det har 
blivit så populärt! Inom kort kom-
mer vi även att leverera tårtor och 
buketter med blandade bakverk 
och frukter. Redan nu gör vi kor-
gar med brownies, blommor och 
frukt. Vi är duktiga på att skräd-
darsy beställningar. Vi har tillex-
empel veganska, glutenfria och 
laktosfria alternativ, säger Semra.

Trots begränsad marknadsfö-
ring på Facebook och Instagram 
har företaget snabbt etablerat sig. 
Semra är också ute hos fören-
ingar och har smakprover. Semra 
och Cebrail har lagt ned mycket 
arbete på sin hemsida och erbju-
der säker betalning både med 
Klarna och Swish.

– Vi har också fått hjälp av 
kommunen! Vi ska få vara med 
på näringslivsfrukost för att prata 
med andra företag om vad vi gör. 
Jag tror inte att så många vet att 
det finns hjälp att få som nystartat 
företag.

ooo

Webbsida:
https://fruktbuketten.se/

FÖRETAG Fruktbuketten är ett nystartat företag på Granängsringen. 
De levererar buketter med blommor och chokladdoppad frukt i vackra 
utföranden till företag och privatpersoner. Krusbodaborna Semra och 
Cebrail Celik står bakom företaget.
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