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Ekonomisk kontroll
n Budgetdisciplin har ökat markant sedan det nya styret tillträdde 
efter valet 2020. Det har fått den positiva effekten att stora sats-
ningar kunnat göras inom bland annat skolan samtidigt som över-
skotten aldrig har varit större. Det ger ytterligare reformutrymmen 
och skapar trygghet. Ledare, sid 2

Fler hyresrätter nödvändigt
n Det är inte rimligt att det ska ta 12 år i kö för att få en hyresrätt i 
Tyresö. Det behövs fler bostäder av olika former men framför allt 
hyresrätter som är det mest flexibla boendet. I östra Tyresö saknas 
i princip hyresrätten och Apelvägens 170 bostäder skulle bli ett 
viktigt tillskott. Debatt, sid 4

”Projektet har 
varit spännande. 
Hoppas att fler 
naturstigar kan 
tas fram.”
Julia Hedman, sid 9

Ny butik vid Ringen
n Hemköp öppnar matbu-
tik vid Granängsringen i 
de tomma lokaler som Ica 
lämnade. Frukt och grönt 
blir den viktigaste avdelning-
en. Sid 5

Ministerbesök
n Björkbackens äldreboende 
fick besök av socialminister 
Lena Hallengren som ville få 
kunskap om hur kommunen 
arbetar med coronapande-
mins effekter. Sid 7

Nytt äldreboende
n Det först spadtaget har 
tagits för bygget av Sveriges 
första klimatneutrala äldre-
boende. Boendet kommer 
att uppföras i Tyresö centr-
um. Sid 8

Filmkurs
n Skolungdomar mellan 
elva och tretton kommer att 
kunna lära sig grunderna i 
filminspelning. Filmbolaget 
Cinemantrix och teaterskolan 
Teaterpalatset som ordnar 
kurs under höstlovet. Sid 10

Seger mot Irsta
n Tyresö handbollsherrar 
hade fyra förluster bakom 
sig när de mötte Irsta. Det 
blev en hård match även om 
det inte syns i Tyresös seger-
siffror som kunde skrivas till 
35–26. Sid 12

Padelbana
n Snart är padelbanan på 
Trollbäckens IP klar. Det 
blir den andra i Tyresö och 
kan användas kostnads-
fritt. Sid 13Välfärd och lägre skatt

n Skatten sänks med 65 kronor i 
månaden för en normalinkomstta-
gare, välfärden tillförs 100 miljoner 
kronor samtidigt som överskottet 
under mandatperioden blir större 

än tidigare beräknat vilket minskar 
behovet av att låna.

Det var de stora nyheterna när 
Tillsammans för Tyresö (S, L och 
MP) presenterade sin budget för år 

2021 för Tyresö kommun. God hus-
hållning och höjda statsbidrag anges 
som förklaring till de goda tiderna.

Beslut fattas av kommunfullmäk-
tige i november. Sid 3

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) är nöjd med att kunna presentera en stark budget. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Pandemin  
är inte över.
Fortsätt hålla ut.
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Noterat

Smittspridningen har tagit fart igen. Många 
hade nog förhoppningar att allt skulle 
kunna återgå till det normala när smittan 

under sommaren sjönk men viruset håller oss i 
sitt järngrepp. Det känns ändå skönt med den 
svenska strategin där inte allt stängs ned. Möj-
ligheten finns också fortfarande, även om väd-
ret är lite kallt, att ses utomhus.

Den som är ute och rör på sig i Tyresös grön-
områden kan se att väldigt många fler power-
walkar, kör ett pass på utegymmet eller grillar 
vid Barnsjön och Alby. Det är glädjande att fler 
nyttjar den fina naturen och samtidigt också för-
bättrar folkhälsan.

Tiderna har till viss del förändrats. Viruset 
har fått oss att värdera andra saker. Det ytliga 
lämnas åt sidan för mer jordnära perspektiv. 
Det syns bland annat på andelen som söker till 
vårdutbildningar. Helt plötsligt är det inte influ-
encern som är hjälten utan alla som jobbar i 
vården. En utveckling som verkligen känns helt 
rätt.

Pandemin har fått fler att inse vikten av ett 
starkt välfärdssamhälle. Sjukvården ska finns 
där för alla som blir sjuka. Men ett starkt väl-
färdssamhälle innehåller så mycket mer. Sko-
lan, förskolan, äldreomsorgen och fritiden är 
andra delar av samhället som måste stå starkt 
för att medborgarna ska känna trygghet och till-
lit. För att det ska vara möjligt att åstadkomma 
krävs kontroll över ekonomin.

Detta var också den viktigaste frågan när det 
nya styret i Tyresö tillträdde efter valet 2018. 
Socialdemokraterna tog tillsammans med Libe-
ralerna och Miljöpartiet på sig att både styra upp 
ekonomin och leverera kommunala reformer.

Nu två år efter tillträdet kan alla bara 
konstatera att det lyckats. Stora sats-
ningar har gjorts inom alla områden.

Det underskott, minus 24 miljoner, Moderater-
na serverade i sitt sista bokslut är bytt till stora 
överskott. Kommunstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S) kunde summera ett överskott på 
knappt 100 miljoner i sitt första bokslut. Nu 
2020 pekar prognoserna på ett överskott större 
än någonsin. Drygt 200 miljoner kronor väntas 
stå på sista raden.

Nåja, säger den minnesgode. Skatten höjdes 
ju. Helt riktigt. Men skattehöjningen motsvarar 
bara drygt 50 miljoner per år i ökade intäkter. 
Och i budgeten för 2021 kommer en skattesänk-
ning eftersom ekonomin nu håller ihop. Det spe-
lar uppenbarligen stor roll hur man styr i kom-
munen. Från att inte ha använt budgeten som 
styrmedel är det nu det viktigaste styrmedlet. 
Uppföljning följt av åtgärder ger resultat. Det 
är bra för kommande år verkar bli lite kärvare 
och tyresöborna behöver fortsatt ha satsningar 
inom skola och omsorg.

ooo

Det starka samhället behövs för att skapa trygghet. Det har blivit 
alltmer tydligt under coronapandemin. För att samhället ska vara 
starkt behövs ordning och reda i ekonomin och det är det. Sverige 
har visat det på den nationella nivån genom historiskt mycket stora 
insatser till kommuner, företag och enskilda. I Tyresö har styret 
efter valet 2018 också klarat det. Underskott har vänts till stora 
överskott samtidigt som kraftfulla satsningar genomförts.

Det har väl inte undgått någon att Moderaterna i Tyresö 
som 2018 beslutade om detaljplanen för Apelvägen nu gjort 
helt om. Där man i valet 2018 lovade väljarna att bygga 
hyresrätter gör man nu tvärtom och försöker stoppa just 
hyresrätterna som Wallenstam vill bygga. Med det stoppas 
inte bara 170 hyresrätter utan också lokaler för bibliotek, 
fritidsgård och vårdhem.

Men de är inte ensamma om att ha ändrat sig. Även Krist-
demokraterna har bytt fot. Kristdemokraternas grupp-
ledare Ulf Perbo röstade mot hyresrätterna och hävdade 
att ”tät flerbostadshusbebyggelse, dominerat av hyresrätt, 
långt ifrån ett centrum har i flera fall visat sig ha bristande 
hållbarhet.”

Annat lät det när samma Perbo var statssekreterare åt 
dåvarande bostadsministern. Då åkte han land och rike 
runt och frågade varför Tyresö bara byggde som en gles-
bygdskommun i Norrland. Kommunerna måste bygga mer 
var budskapet då.

Men det var då. Nu stoppas det istället bostäder i Tyresö. 
Av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokra-
terna.

ooo
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Stabil ekonomi för
det starka samhället

Konst i Tyresö

Lekskulpturen Svamp av konst
nären Börje Lindberg finns på 
Bollmoraberg och är från 1965.

Kommunfakta: Tyresö mest robust på Södertörn
Konsultföretaget WSP har rankat Sveriges kommuner för att avgöra vilka som är mest 
säkrade och robusta inför framtiden. Företaget har tittat på flera faktorer som exem-
pelvis meritvärden i årskurs nio, sysselsättningsgrad och befolkningstillväxt. Tyresö 
rankas på plats 23 av Sveriges 290 kommuner. Bland Södertörns kommuner hamnar 
Tyresö i topp. Lite mot kanske den gängse bilden hamnar Danderyds kommun i bot-
ten på Stockholms län.

Robusta kommuner på Södertörn

Källa: WSP
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Omsorgslyftet
VÄLFÄRD Tyresö kommun kom-
mer att vidareutbilda drygt 10 per-
soner från hemtjänsten till under-
sköterskor genom äldreomsorgs-
lyftet. Detta har möjliggjorts via 
en lokal överenskommelse med 
Kommunal för att kunna utbilda 
redan tillsvidareanställd personal.

ooo

Krigsorganisation
FÖRSVAR Som en del i arbetet 
med att bygga upp ett totalförsvar 
ska bevakningsansvariga myndig-
heter, regioner och kommuner 
skapa en krigsorganisation och 
bemanna den. Detta arbete kom-
mer i Tyresö att påbörjas under 
hösten och beräknas vara klart 
under 2021.

ooo

Övervakning
KAMERA Tyresö kommun har fått 
tillstånd från Datainspektionen 
för kameraövervakning på Dal-
skolan, Strandskolan och Tyresö 
skola!

ooo

Huspriserna ökar
BOSTAD Huspriserna i Tyresö 
ökar kraftigt trots pandemin. De 
senaste tre månaderna har hus-
priserna ökat med 11,2 procent 
enligt Mäklarstatistik. Detta är 
en mycket kraftigare ökning än 
genomsnittet för Stockholms län, 
som är 6,6 procent. Prisföränd-
ringen för villor i hela riket var 
under de senaste tre månaderna 
5,5 procent, enligt samma statistik 
som publicerades den 8 oktober.

ooo

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!
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Satsningar på välfärd 
och sänkt skatt
EKONOMI När Tyresös styrande 
politiska minoriteten i veckan 
presenterade sitt budgetförslag 
för 2021 var det glada miner.

Många trodde nog att coronakri-
sen skulle leda till dåliga tider 
även för landets kommuner. Det 
kan vara så på vissa ställen – men 
inte i Tyresö. Från ett kraftigt 
underskott 2018 har ekonomin i 
kommunen både 2019 och 2020 
visat stora överskott och det ser 
bra ut även år 2021.

God ekonomi
Nu tycker den politiska minorite-
ten i Tillsammans för Tyresö (S, L 
och MP) att ekonomin är så stark 
att det finns utrymme både för 
sänkt skatt och pengar till skola 
och omsorg. Skatten föreslås sän-
kas med 20 öre. För en normal 
tyresöbo innebär det 65 kronor 
mer i månaden och detta förvän-
tas stärka både hushållen och 
Tyresös lokala näringsliv.

Samtidigt satsas 100 miljo-
ner kronor på exempelvis skola, 
omsorg och fler jobb. Närmare 
50 miljoner används för att täcka 
ökade pris- och lönekostnader 
medan ytterligare drygt 50 miljo-
ner används till direkta satsningar 
för att förbättra kvaliteten i verk-
samheterna (se några exempel i 
faktaruta nedan).

Välfärd
Kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson (S) är nöjd:

– Tack vare Tyresös goda eko-
nomi går vi i 2021 års budget fram 
med dels en skattesänkning, dels 
satsningar på välfärden samtidigt 
som vi når vårt överskottsmål för 
en långsiktigt hållbar ekonomi.

– Särskilt nöjda är vi med att 
kunna göra en stor satsning på 
äldreomsorgen. Pandemin har 
visat att vi behöver förstärka den 
och nu satsar vi på ökad kontinui-
tet och bättre anställningsvillkor. 
Vi har också kunnat prioritera 
nödvändiga satsningar på försko-
la och skola för att alla barn ska 
kunna nå kunskapsmålen.

Skattesänkning
Även liberalen Mats Lindblom 
gläds åt skattesänkningen – och 
den goda ekonomin:

– Nu sänker vi skatten med 20 
öre. Med det goda resultatet under 
förra året i färskt minne, och med 
den positiva prognos vi har fått 
för årets resultat, är det rimligt att 
ta ett första steg mot att återställa 
skattesatsen till 2018 års nivå. 
Samtidigt vet vi att den pågående 
pandemin skapar ekonomisk osä-
kerhet inför den närmsta framti-
den, och att kommunsektorn har 
stora demografiska utmaningar 
en lång rad år framöver. Därför 
skyndar vi långsamt för att säker-
ställa en fortsatt god ekonomi.

Hållbarhet
Miljöpartiets gruppledare Marie 
Åkesdotter understryker att arbe-
tet för hållbarhet tar stor plats i 
budgeten:

– I den här svåra tiden har 
många fler än vanligt sökt sig 
till naturen, för rekreation men 
också för ro och tröst. Det är gläd-
jande att fler upptäcker allt som 
vår närnatur har att erbjuda. Men 
med det kommer också ett större 
slitage och städbehov. Vi skjuter 

därför till medel för skötseln av 
våra parker och naturområden.

Budgeten behandlas av kom-
munfullmäktige den 19 novem-
ber. Innan dess kommer också 
oppositionspartierna att presen-
tera sina förslag.

ooo

Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L). (Bilden är tagen innan pandemin slog till.) 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Pengaregn över Tyresö

I ett pressmeddelande skriver 
regeringen att det är en ”histo-
riskt omfattande budget för att 
takten i klimatomställningen ska 
öka, välfärden stärkas, företagens 
villkor och konkurrenskraft för-
bättras, utsatta områden lyftas, 
integrationen gå snabbare, brot-
ten bekämpas, människor ska få 
behålla mer i plånboken och sam-
manhållningen mellan stad och 
land öka.

Sverige ska jobba sig ur kri-
sen och bygga ett bättre och mer 

hållbart samhälle än det var före 
pandemin.”

Glad riksdagsledamot
Mathias Tegnér (S), riksdagsleda-
mot från Tyresö är mycket glad 
när Tyresö Nyheter träffar honom:

– Denna budget säkrar att coro-
napandemins hjältar i vården och 
äldreomsorgen kan få fler kolle-
gor och bättre villkor. Det är oer-
hört viktigt.

– Dessutom är budgeten både 
ett sätt att få igång hjulen igen i 

Sverige och att säkra att de som 
eventuellt blir av med jobbet, 
ändå har en trygghet via a-kassan, 
fortsätter Mathias Tegnér.

– Det är tur att den S-ledda 
regeringen har hållit i pengarna 
sedantillträdet 2014 för det gör att 
vi nu är bättre rustade än de flesta 
länder i Europa.

Grönt återstartspaket
Regeringen föreslår utöver sats-
ningarna på välfärden ett kraft-
fullt grönt återstartspaket för 
svensk ekonomi. Förslagen byg-
ger på en överenskommelse mel-
lan regeringspartierna, Center-
partiet och Liberalerna.

ooo

Exempel på insatser i budgetförslaget
n 5 miljoner kronor per år i två år för att rusta upp skolgårdar

n Mindre barngrupper och extra stöd till förskolor med stora behov 4,5 
miljoner kronor

n Särskild satsning på skolbibliotek 0,8 miljoner kronor

n Mer personal till fritidshemmen 2,6 miljoner kronor

n 2,5 miljoner kronor till välfärdsteknik i äldreomsorgen

n Fler jobb och utbildning för att möta arbetslöshet bland ungdomar 2,5 
miljoner kronor

n Fritidsgårdar i alla kommundelar 1,8 miljoner kronor

n Ett arkiv för att bevara Tyresös historia 2 miljoner kronor

n Vassröjning och krafttag mot invasiva arter 1,1 miljoner kronor

Mathias Tegnér (S) gillar ökningen 
av statsbidrag. FOTO: NATALIE BESER

RIKSBUDGET I september presenterade finansminister Magdalena 
Andersson budgetpropositionen för 2021. Budgeten beskrivs som den 
största satsningen på välfärden i modern tid. För Tyresös del innebär 
budgeten en ökning av statsbidragen på över 100 miljoner.
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Ett rum i en villa för 5000 kronor i månaden samt 2 
timmars oavlönat arbete åt familjen per dag. Låter 
det intressant? I så fall kan du hyra in dig hos en 

manlighetscoach vars annons blev uppmärksammad och 
flitigt delad för en tid sen. Vissa kallar det slaveri, andra 
kallar det en tillbakagång till pigsamhället. Vad vi än kallar 
det är detta ett symptom för hur bostadsbristen slår hårt 
mot våra unga och alla andra som behöver en bostad. Alla 
Sveriges kommuner, speciellt de som ligger i våra stor-
stadsområden, måste ta sitt ansvar i denna bostadssitua-
tion.

Historien om Apelvägens detaljplan är brokig. Först 
antogs planen av kommunfullmäktige, under det då mode-
ratledda styret 2018. Beslutet överklagades och Mark- och 
miljööverdomstolen beslutade att anse planen ogiltig. Det 
hade begåtts ett formaliafel i den kommunala handlägg-
ningen.

Nu är detaljplanen uppe för beslut igen. Efter att tidi-
gare ha haft i princip full enighet, möter projektet nu mot-
stånd från en del partier. Vi Socialdemokrater tycker det 
är viktigt att genomföra detaljplanen men med ändringen 
att vi sänker husen med en våning mot Tyresövägen för att 
anpassa planen till de synpunkter som kommit in, framför 
allt från de som bor i området

Vi har en skriande bostadsbrist i Tyresö och i Stock-
holmsregionen. Det är det inledande exemplet ett tydligt 
bevis för. I Tyresö tar det 12 år i kö för att få en hyresrätt, 
det är alldeles för länge. Unga som vill flytta hemifrån, 
äldre som vill flytta ifrån sin villa och de som får en för-
ändrad familjesituation vid exempelvis en separation har 
idag extremt svårt att hitta ett nytt hem. Det beror på att vi 
har för få bostäder, i synnerhet för få hyresrätter. Vi soci-

aldemokrater är tydliga, vi behöver fler hyresrätter i kom-
munen. Därför är det tillskott som Apelvägen skulle ge en 
viktig del i bostadsförsörjningen.

Området runt Apelvägen har planerats sedan 1980-talet, 
och möjliggjorts genom långsiktiga strategiska markför-
värv. Syftet har hela tiden varit att utveckla Strandområ-
det med bostäder och service. Den utveckling och tillväxt 
som sker i kommunen är viktig, både för att våra unga och 
gamla ska slippa tvingas ifrån kommunen, men också för 
att våra företag ska kunna växa i den takt de önskar. Som 
kommunstyrelsens ordförande träffar jag ofta företagare 

i Tyresö. Det lokala näringslivet är viktigt för oss alla, de 
bidrar med arbetstillfällen, service och trygghet. Olika 
branscher har olika utmaningar, men det som i princip alla 
ser ett behov av är fler hyresrätter. Det är helt nödvändigt 
för att kunna rekrytera kompetens. Bostadsbristen är den 
enskilt största faktorn som bromsar tillväxt i vår region. 
Fler bostäder kommer också att öka kundunderlaget för 
företagare på Strandtorget, vilket skapar stabilitet och resi-
liens.

Utöver att vi ska ta vårt ansvar för bostadsförsörjning 
innebär denna detaljplan också möjligheter för nya mötes-
platser. En ny fritidsgård kan äntligen öppna och ersätta 
den enkla provisoriska lösningen som vi haft alldeles för 
länge. Ett nytt bibliotek, i bättre och mer ändamålsenliga 
lokaler kan snart bli verklighet. Med denna detaljplan finns 
också möjlighet att på sikt bygga ett vård- och omsorgs-
boende i Tyresö Strand, vilket kommer att göra att vi har 
äldreboenden i alla tre kommundelar. Med nya bostäder 
och nya mötesplatser har vi nu chansen utveckla Strand-
området.

Under behandlingen av denna plan har det framkom-
mit synpunkter på att framkomligheten på Tyresövägen 
måste bli bättre innan nya detaljplaner för bostäder på 
östra Tyresö genomförts. Mycket har redan gjorts för att 
förbättra framkomligheten och ytterligare åtgärder pågår 
och planeras

I stort sett anser vi alltså att detaljplanen för Apelvägen 
är både viktig och bra, till och med nödvändig. Den bidrar 
till att kommunen kan leverera det som Tyresöborna för-
väntar sig av oss politiker.
Anita Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Vi behöver fler hyresrätter i kommunen

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

Livsfarlig busshållplats

Angående insändaren av Peter 
Inge gällande Vinskänksbacken

Eldning av trädgårdavfall
I Tyresö är det tillåtet att elda mindre mängder grenar och ris 
under två eldningsveckor på hösten. Veckorna 41 och 42 är 
det eldningsveckor enligt hälsoskyddsföreskrifterna. Men det är 
bara tillåtet om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. 
Övrig tid är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.

Bra att Tybo satsar på 
matavfallsinsamling !

Tack för fin 
utsmyckning!

När bussarna ska ta upp passage-
rare vid Töresjövägens hållplats in 
mot stan bildas det ofta en kö. Det 
går inte att köra om bussen utan 
att överskrida den heldragna lin-
jen och komma över i fel körfält. 
Dessutom har man ingen sikt och 

ser inte om det kommer någon 
mötande trafik. Många chansar 
och kör om ändå. Varför är buss-
hållplatsen så smal att bussarna 
inte får plats? Bredda hållplatsen 
innan det händer en olycka!
Ann på Farmarstigen

Backen har fått sitt namn efter 
huset Vinskänken  som låg 
nere vid Albysjöns vatten där 
idag bäverhyddan finns. Huset 
omnämns redan i slutet av 1700-
talet.

Den här backen har alltid varit 
i uselt skick. Arrendatorn på Run-
demar i början av 1900-talet har 
berättat hur han var tvungen att 
spela ner häst och vagn med rep 

och talja när det frusit på i snö-
smältningen.

Hembygdsföreningen anser 
givetvis att det är kommunens 
skyldighet att se till att man kan 
ta sig fram med cykel, barnvagn 
och rullator utan att behöva ris-
kera att skada sig.

För Tyresö Hembygdsförening
Ulla Magnusson, ordförande

Tyresö bostäder satsar allt mer på 
miljön. Nu är matavfallsinsamling 
på gång i områdena och det är bra.

Kanske tar det ett tag innan 
alla har lärt sig hur det hela går 
till men det kommer säkert att 
fungera.

Det skulle var kul att få veta 
vad insamlingen ger i producerad 
biogas eller minskad miljöbelast-
ning.

Kanske går det att redovisa på 
Tybos hemsida.
Miljövän

Vill sända mina tack till de på 
kommunen som har gjort så fint 
i våra rabatter runt busstorget i 
centrum. De härliga orangea fär-
gerna lyser verkligen upp nu när 
det börjar blir mörk!
Sandra

Bostadsbristen 
är den enskilt 
största faktorn 
som bromsar 
tillväxt i vår 
region.

Töresjövägens hållplats. FOTO: PRIVAT

Här går avfallet att sortera. FOTO: PRIVATPumpaparad. FOTO: PRIVAT
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Tillsammans för Tyresö har 
sedan de tog över efter valet 
genomfört satsningar på skolan 
i rasande fart. Sedan kommunen 
skiftade politisk ledning har man 
ökat skolpengen, ökat andelen 
behöriga lärare, säkrat verksam-
heterna för de barn med Neuro-
psykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF), öppnat en resurs-
skola med behandling, infört 
KRAV-certifiering på maten samt 
satsat på elevhälsan.

Nu lanserar Tillsammans för 
Tyresö nästa satsning på skolorna 
i Tyresö genom historiska investe-
ringar. I förslaget vill de styrande 
politierna skapa en ny F–9-skola 
på Stimmet, en ny F–6-skola vid 
Njupkärr, en sammanhållen sär-
skola för F–9, Fårdala ska fortsatt 
vara en låg- och mellanstadiesko-

la och en ny förskola ska byggas 
vid Bergfoten.

Styret presenterar denna sats-
ning som en insats för att stärka 
den fysiska miljön för att skapa 
en fysisk lärmiljö där alla elever 
får tillgång till en bra, trygg och 
flexibel undervisning och lärare 
ges de bästa pedagogiska för-
utsättningar för undervisning i 
moderna lokaler.

Jannice Rockstroh, ordförande 
i barn- och utbildningsnämnden, 
om satsningen:

– Vi har som vision att Tyresö 
ska bli Sveriges bästa skolkom-
mun. Investeringar i de fysiska 
lärmiljöerna är en viktig pusselbit 
i det heltäckande arbete vi nu gör 
för att förverkliga vår vision för 
skolan.

ooo

NYHETER

Snart blir det möjligt att handla livsmedel igen i dessa lokaler. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Historiska investeringar 
i Tyresös skolor

Susanne Andersson, butiks
innehavare Tyresö centrum
– Aerobics, bra att låna eftersom 
man inte har plats hemma.

Sammy Bueno, Granängsringen
– Padel, skulle vara kul att prova.

Per Wedefors, Racksta
– Fotboll.

Rebecca, Moana och Gabriella 
Sugar, Tyresö centrum
– Dans och boxning.

Rasmus Johansson, Trollbäcken
– Tennis, padel.

?Nu öppnas  
fritidsbanken.

Vilken sport skulle 
du vilja pröva på?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rörgrav
VA Infrastrukturen förbättras i 
Tyresö kommun.

Förnyelsen av kommunens va-
ledningsnät pågår för fullt i Far-
marstigsområdet. Just nu grävs 
sträckan vid Örtstigen, norr om 
Kanelgränd, upp och nya ledning-
ar läggs ner.

ooo

I rörgraven läggs det ner nya 
ledningar . FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rättelse
I förra numret var det Seija 
Henriksson  och ingen annan 
som var en av de fem som 
svarade. Vi ber om ursäkt för 
misstaget!

FOTO: TYRESÖ NYHETER

SKOLA Nu lanserar Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) nästa del i byg
gandet av Framtidens skola i Tyresö. Två nya skolor byggs, särskolan 
samlas i samma skola, Fårdala förblir en låg och mellanstadieskola 
och en ny förskola byggs vid Bergfoten.

Hemköp öppnar upp 
butik vid Granängsringen

HANDEL Vid månadsskiftet okto
ber/november öppnar Hemköp 
upp en ny butik i ICAs gamla 
lokaler vid Granängsringens torg.

En ny butik har längre varit efter-
frågat av de boende i närområdet 
som saknat att ha tillgång till ser-
vice och handel.

Fredrik Röcklinger, butikschef 
för Hemköp Granängsringen:

– Jag ser fram emot att öppna 

upp butiken. Jag har hört att det 
är efterfrågat med mer service i 
närområdet. Just nu håller vi på 
att uppgraderar lokalen, där vi 
byter ut kylar och frysar och änd-
rar om i butikens struktur. I den 
nya butiksstrukturen kommer 
man rätt in i fruktavdelningen. 
De flesta kunder vill se en fräsch 
avdelning när de kommer in i 
butiken. Det kommer vi kunna 
erbjuda.

Ska ni satsa på något speciellt 
koncept?
– Frukt och grönt, färskvaror 
kommer att bli den viktigaste 
avdelningen i butiken. Sen, när 
vi börjat träffa och samtala med 
kunderna, får vi testa oss fram 
och göra butiken allt mer loka-
lanpassat. Just nu har vi allt vårt 
fokus på att öppna dörrarna, 
säger Fredrik Röcklinger.

ooo
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När jag gick på Tyresö Gymnasium deltog min klass 
i Ung Företagsamhet och jag var då med i ett UF-
företag. För er som inte känner till UF kan en 

kortfattat säga att organisationen sedan 1980 har utbildat 
gymnasieelever i entreprenörskap genom att de får starta 
UF-företag. Jag fastnade aldrig riktigt för företagandet, 
vilket egentligen är lite märkligt då mina föräldrar drev 
ett konsultbolag och andra nära släktingar också är före-
tagare.

I vuxen ålder har jag insett hur viktigt företagande är, 
då det både leder till tillväxt och är med och finansierar en 
god välfärd. För många är det också en livsstil. Min bild är 

att företagare är en ganska spre-
tig grupp av människor. Vissa 
drivs av en idé, som de vill testa. 
Andra har blivit företagare för 
att de inte får en rättvis chans på 
den vanliga arbetsmarknaden. 
Entreprenörsskapsforskningen 

är full av exempel på invandrargrupper som gjort precis 
så. En del blir företagare för att de är verksamma inom 
branscher som nästan saknar ”vanliga” anställningar, som 
delar av kulturbranschen.

Oavsett varför någon är företagare så är det viktigt att 
den som driver företag har goda förutsättningar och en 
liknande trygghet som de som är anställda. Så är det inte 
idag, vilket är ett problem. Idag finns runt en halv miljon 
aktiva företag i Sverige. Med så många företagare måste 
trygghetssystemen förbättras. Dessutom behöver fler 
komma i kontakt med företagande i unga år. Ungdomar 
måste få möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, 
företagsamhet och entreprenörskap. Det är bra för både 
individen och samhället.

Lika sant är det att samhället under de senaste årtion-
dena har gått isär eftersom att klyftorna mellan rika och 
fattiga ökat. Ett rimligt krav blir ofta att de som tjänar 
mest ska bidra mer. Det gäller även företagare, men det 
är viktigt att reglerna träffar rätt. Med vårt polariserade 
debattklimat är det inte säkert att så är fallet. Antingen 

framställs företag som skurkar 
eller som hjältar. I min värld är 
de flesta företagare hjältar, men 
vi vet också att organiserad 
brottslighet ofta använder före-
tag för att tvätta pengar. Vi vet 
att företag används för avance-

rad skatteplanering, vilket minskar statens skatteintäkter 
med 40 miljarder kronor per år. Därför måste samhället 
både lyckas stärka entreprenörskap och förbättra trygg-
hetssystemen för företagare, och samtidigt försvåra fusk 
och skatteflykt. Det är möjligt att göra två saker samtidigt.

Det finns få saker jag ångrar från min skoltid, men skul-
le jag få chansen hade jag gärna velat driva ett UF-företag 
igen. Det hade varit oerhört värdefullt och kul!
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och 
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes & 
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expan-
derade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges 
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också 
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett 
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms 
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Gina Kjellberg, Per Orrgård och Rita Wahlström på Tyresö skola i sina nya arbetskläder som de tycker ger ett mer 
professionellt intryck. FOTO: TYRESÖ NYHETER

”Ett rimligt krav blir 
ofta att de som tjänar 
mest ska bidra mer.”

”I vuxen ålder har 
jag insett hur viktigt 
företagande är.”

Anställda på Tyresös fritids-
hem har fått arbetskläder
ARBETSMILJÖ En riktad politisk 
satsning har givit anställda inom 
Tyresös fritidshem arbetskläder.

Tyresö Nyheter träffar Gina Kjell-
berg, Per Orrgård och Rita Wahl-
ström på Tyresö skola som är tre 
av alla de anställda inom Tyresös 
fritidshem som nu fått arbetsklä-
der tack vare en riktad politisk 
satsning.

– Att införa arbetskläder för 
fritidshemspersonal är en viktig 
satsning för ökad jämställdhet. 
Jag ser sällan andra yrkeskatego-
rier i kommunen som förväntas 
arbeta utomhus, arbeta i privata 
ytterkläder, säger Jannice Rock-
stroh (S) ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.

Rita Wahlström, ombud för 
kommunal och skyddsombud på 
Tyresö skola, berättar att Kom-
munal länge arbetat för arbetsklä-
der inom fritidshemmen.

– Det här är verkligen välkom-
met, äntligen säger vi. De kläder 
vi fått passar alla årstider då de 
går att kombinera i lager på lager. 
Många har inte råd att köpa flera 
uppsättningar ytterkläder och 
våra kläder slits enormt.

ooo
Gina Kjellberg visar att kläderna passar alla årstider då de går att 
kombinera  i lager på lager. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresö bostäder 
satsar på trygghet 
på Granängsringen
TRYGGHET Sedan i somras finns 
trygghetsvärdar på Granängs
ringen. Bakgrunden är att Tyresö 
Bostäder kontrakterat stiftelsen 
på Rätt väg att genomföra trygg
hetsvandringar i området. För
hoppningen är att större vuxen
närvaro kan leda till ökad trygg
heten för de boende i området.

Stiftelsen på Rätt väg har tidigare 
arbetat i trygghetsprojekt i Farsta 
samt inom ramen för Skarpnäck-
slyftet. Stiftelsen på Rätt väg, 
består av brandmän som jobbar 
med ungdomar vid sidan av sitt 
jobb inom räddningstjänsten.

Stiftelsen bildades 1995 av 
brandmännen Stefan Nilsson och 
Torbjörn Fornander. Fortfarande 
är flera brandmän aktiva i stiftel-
sen. Syftet är att jobba med ung-
domar i riskzonen som hamnat 
eller riskerar att hamna i krimi-
nalitet.

Trygghetsvärdar på plats
Marie Åkesdotter (MP), styrelse-
ordförande för Tyresö Bostäder, 
är glad när Tyresö Nyheter träffar 
henne:

– När jag hörde talas om Stiftel-
sen på Rätt väg och deras lyckade 
arbete i Stockholms stad, så ville 
jag pröva detta i Tyresö Bostäder 
också. Nu finns trygghetsvär-
darna på plats i området kring 
Granängsringen onsdag, torsdag, 
fredag och lördag kväll. Vuxen-
närvaro och bra förebilder ser 
jag gärna mer av, och välkomnar 
verkligen fler goda initiativ.

Återupprätta tryggheten
I tidigare projekt i Farsta har stif-
telsen också utbildat unga farsta-
bor till områdesvärdar, så att de 
kan hjälpa till att skapa trygghet 
och trivsel i sitt eget område. 
Detta är en möjlig utveckling av 
projektet på Granängsringen.

Mathias Tegnér (S), riksdags-
ledamot och ledamot i Tyresö 
Bostäders styrelse är mycket nöjd 
med initiativet:

– Att alla ska kunna känna sig 
trygga i sin hemmiljö är bland det 
viktigaste som finns. Vi vet sedan 
tidigare att många som bor på 
Granängsringen inte känner sig 
trygga. Därför är detta ett viktigt 
steg av många för att återupprätta 
tryggheten på Ringen och i resten 
av Tyresö kommun.

ooo

Mathias Tegnér (S). FOTO: TN

Marie Åkesdotter (MP). FOTO: TN

Socialministern besökte Björkbacken
BESÖK Socialminister Lena Hal
lengren besökte Björkbackens 
äldreboende för att få mer kun
skap om hur man arbetar med 
coronapandemins effekter. Det 
var Hallengrens första besök på 
ett äldreboende sedan besöks
förbudet inom äldreomsorgen 
hävts.

Hon mottogs av kommunstyrel-
sens ordförande Anita Mattsson 
(S) och delar av personalen på 
äldreboendet. Under en fika med 
ordentligt avstånd fick ministern 
information om hur man arbe-
tade med pandemin, inom hela 
kommunen och särskilt på Björk-
backen.

Kommunens arbete med covid-
samordnare var det som intres-
serade Hallengren mest. Det är 

en ganska unik funktion i Sverige 
som Tyresö kommun har inrättat 
och som arbetar kommunövergri-
pande. Samtliga boenden i kom-
munen har en covidsamordnare, 
även de privata. Samordnaren 
arbetar bland annat med att stöt-
ta personal och anhöriga, vara 
rådgivande i omsorgen och sam-
manställa all ny information och 
nya riktlinjer som kommer med 
anledning av pandemin.

Efter fikan fick Lena Hallen-
gren träffa Gun Karlsson, en av de 
som bor på Björkbacken. Träffen 
var över Skype där Gun satt kvar 
på sin avdelning medan ministern 
satt i ett annat rum. De pratade 
om Guns tid i Trollbäcken och 
hur det var att bo på Björkbacken, 
särskilt under pandemin.

ooo

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, Lena Hallengren, social-
minister, och John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvalningen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nya förstärkningar till 
kommunens välfärd
VÄLFÄRD Nu förstärks flera av 
kommunens verksamheter när 
de styrande partierna i Tyresö 
lanserar nya välfärdssatsningar. 
Totalt fördelas 9,355 miljoner 
kronor till förskolor och grund
skolor, arbetsmarknads och 
socialnämnden, äldreomsorgen, 
LSSboende och till ”Ett tryggare 
Granängsringen”.

Tidigare i år beslutade regering 
och riksdag att dela ut 7,5 mil-
jarder kronor till Sveriges kom-
muner och regioner. Syftet med 
dessa pengar var då att förhindra 
att kommuner och regioner drog 
ner på välfärdsverksamhet inför 
en eventuell lågkonjunktur.

3,6 miljoner till skolor
Dessa pengar ska bland annat 
satsas på att öka likvärdigheten 
inom lärmiljöer för de barn med 
neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar (NPF), genom bland 
annat inköp av skärmar, hörlurar, 
möbler, med mera. Till detta kom-
mer biblioteken i förskolor och 
skolor få ett utökat utbud och 
bättre tillgänglighet.

Äldres sociala kontaktytor
Resurserna kommer dels inves-
teras i LSS-boenden genom en 
förstärkning av dess inventarier, 
dels till inköp av fler läsplattor till 
äldreboendena för att möjliggöra 
utökad social kontakt för de äldre 
med deras familj och vänner.

Arbetsmarknad och psykiatri
Resurser tillförs för arbetsmark-
nadspolitiska satsningar, vil-
ket ska hjälp de personer som 
är arbetslösa och som riskerar 
arbetslöshet. I tillskottet utlovas 
också lovjobb under höst- och 
jullov samt kompetenshöjande 
åtgärder för personalen och för-
bättringar av lokaler för brukare 
inom socialpsykiatrin.

– I detta välfärdstillskott 
genomför vi många bra och nöd-
vändiga satsningar, säger Anita 

Mattsson (S), kommunstyrelsens 
ordförande. Att vi stärker NPF-
lärmiljöer kommer stärka möjlig-
heten till god inlärning för många 
barn, vilket således kommer stär-
ka utbildningsmiljön för alla barn 
våra skolor. Tillskottet till arbets-
marknadsinsatser och lovjobb 
gör att vi skapar bättre förutsätt-
ningar för ungdomar, arbetslösa 
och de som riskerar arbetslöshet 
att få in en fot på arbetsmarkna-
den. Med den ökande arbetslös-
heten är det viktigt att Tyresö 
kommun möter upp med insatser.

Lov och fritidsgårdar
Resursförstärkning ska investera 
i en upprustning av fritidsgår-
darna och utökad lov-verksamhet 
under skolornas höstlov.

Uthyrningsbara tält och bord
Till Ett tryggare Granängsringen 
tillförs medel för inköp av uthyr-
ningsbara bord och tält. Dessa 
kommer att kunna hyras av invå-
nare och företagare vid exempel-
vis loppisar, julmarknader och 
liknande.

– Investeringen i våra fritids-

gårdar är bra, säger Anita Matts-
son. Våra ungdomar behöver 
trygga platser att kunna umgås 
på. Med dessa investeringar hop-
pas vi på att fler kommer att vilja 
besöka dessa och ta del av dess 
verksamhet.

– Tillskottet till de boende på 
Granängsringen hoppas vi kom-
mer möjliggöra för mer sociala 
evenemang, vilket kommer göra 
det trevligare för de boende och 
förhoppningsvis bidra positivt till 
de lokala näringsidkarna.

ooo

Anita Mattsson (S) är glad att Tyresö nu kan göra välfärdssatsningar. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Susann Ronström (S), vice ordförande i social-
nämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Iförd en ny orange tröja känner jag mig som ett dinglande 
lönnlöv. Ni vet känslan – falla eller inte falla. Utanför fönstret 
står en stor ask, inte Yggdrasil men man vet ju aldrig. Den är 

trendigt limefärgad. Den brukar vara först ut med sin lövfällning.
Det är höst och när du läser det här har marken täckts av för-

rädiskt hal lövsörja, isblandad om vi får en tidig frost. I år blir 
det nya dubbar och mer balansträning. Jag ska inte skriva om 
pandemin, det gör andra krönikörer. I stället ska jag som vanligt 

försöka mig på att sammanfatta 
sommaren och årets har mottot: 
Ta inte vatten över huvudet.

Nej, jag har inte drattat i sjön. 
Vi har inte längre någon eka att 
ösa och några ljumma simturer 

blev det i alla fall. Det handlar mer om fenomenet att odla mer än 
vad som var vettigt. Tji fick jag för sniglarna åt upp det mesta. Till 
slut gav jag upp. Fritidshuset förvandlades till en djungelbostad. 
Utanför växte det helt okontrollerat.

Med några hundratusen arbetsbin i min tjänst blev det äpplen, 
äpplen och äpplen. Bina höll sig i skinnet och svärmade inte men 
ett riktigt ilsket samhälle hade jag vissa problem att göra mig av 
med. Som tur var dök det upp en annan biodlare på jakt efter bin 
och han tog hand om elakingarna som dessutom visade sig trivas 
väldigt bra hos honom. Tur att man har vänner.

Att hoppa på ett byte av tv och bredbandsleverantör blev ett 
sommarprojekt. Varför i all världen gav jag mig in på det? Det 
blev ingen höjdare men en ny tv fick vi lov att införskaffa, den 
gamla klarade inte tekniken. Och företaget i fråga har även det 

lämnat den gamla orangefärgen 
och drar numera åt det violetta 
hållet. Det gamla talesättet att 
om något är för bra för att vara 
sant så är det inte sant stämmer 
fortfarande.

Jag hyser ännu en förhopp-
ning att kunna följa det ameri-

kanska valet via någon spännande kanal. Vi får se om det går. 
För fyra år sedan satt vi på ett hotellrum i Berlin och häpnade 
över rösträkningen. Det dygnet blev väldigt långt eftersom flyget 
försenades och vi till slut landade i full snöstorm. I år kommer vi 
sitta hemma och precis som alla ni andra undra om presidenten 
tar hem det igen eller om det blir skifte och om skiftet iså fall går 
anständigt till.

Vår förre statsminister Reinfeldt gav i somras en intervju där 
han varnade för en kommande period med nuvarande presi-
dent. Till och med min frisör uttryckte vid senaste klippningen, 
en rädsla för fyra år till med oförskämdheter, obegripliga beslut 
och oförutsägbarhet. Man kan fundera på stabiliteten i världen, 
avtal som sägs upp, bristande ansvar för klimatfrågan och sist 
men inte minst demokratins utveckling. I skrivande stund har jag 
sett på en av debatterna mellan kandidaterna Trump och Biden. 
Bedrövlig historia, hur lågt kan politiker sjunka? En skyller stora 
bränder på lövhögar och tvivlar på klimatförändringar.

Om sommaren var trist i social distansering så kommer nog 
hösten bli rätt spännande. Jag håller tummarna för ett maktskifte 
i världens vitaste hus. Snart vet vi hur det går.

ooo

TN-doktorn:
Höst, teknik och 
presidentval

Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare, 
specialist i geriatrik och diplomerad i pallia-
tiv medicin. Hon är även St Lukasterapeut. 
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö. 
Radiomakare vid Tyresöradion.

”I år blir det nya 
dubbar och mer 
balansträning.”

”Att hoppa på ett 
byte av tv och bred
bandsleverantör blev 
ett sommarprojekt.”

Efterlängtat LSS-
boende  med miljöfokus
LSSBOENDE I slutet av augusti 
var det dags att inviga Tyresö 
kommuns andra gruppbostad för 
LSSboende. Det är en efterläng
tad inflyttning för de personer 
som nu får ta sina lägenheter i 
Tyresö Strand i bruk.

Bland de som flyttar in är det 
några som har tvingats bo i andra 
kommuner eftersom det tidigare 
inte har funnits några gruppbostä-
der i Tyresö.

– Vi är såklart väldigt glada att 
dessa personer nu kan få flytta 
tillbaka till sin hemkommun, 
säger Susann Ronström, social-
demokrat och vice ordförande i 
socialnämnden.

Ett LSS-boende är en bostad 
som är anpassad för vuxna per-
soner med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Det ny-
byggda boendet består av sex 
lägenheter samt gemensamma 
utrymmen och ligger naturskönt 
strandnära. Taket är ett så kall-
lat sedumtak vilket är näst intill 
underhållsfritt och hjälper till 
med ljuddämpning inne i huset. 
Det bidrar även med en jämnare 
värmespridning i huset. Huset är 
byggt av trä både in- och utvän-
digt vilket också det innebär att 
det i stort sett är underhållsfritt. 
Normalt byggda trähus måste 
underhållas men det här huset är 
byggt med KL-trä vilket innebär 

att virket är korslimmat. Det här 
sättet att bygga ger ett jämnare 
inomhusklimat och fungerar lika-
så som en ljuddämpare.

– Det känns både viktigt och 
roligt att det här projektet har ett 
så tydligt fokus på miljö och håll-
bart, säger Susann Ronström.

Vid invigningen medverkade 
verksamhetschef John Henriks-
son, kommunstyrelsens ordföran-
de Anita Mattsson samt Susann 
Ronström. Samtliga talare och 
gäster var rörande överens om 
att det vore önskvärt om Tyresö 
kommun kunde fortsätta bygga 
på det här både snygga och miljö-
vänliga sättet.

ooo

Spadtag till Sveriges första 
klimatneutrala äldreboenden
ÄLDREBOENDE I ett kyligt 
men soligt Tyresö togs första 
spadtaget till vad som om två år 
kommer att bli Sveriges första 
klimatneutrala äldreboende.

Äldreboendet som ska uppföras i 
Tyresö centrum kommer att byg-
gas och utvecklas av Oijibe till-
sammans med fastighetsägarna 
Hemsö. Äldreboendet beräknas 
stå färdigt hösten 2022.

Aktörerna har höga ambitioner 
för att bygga hållbart och klimat-
vänligt. Det framtida äldreboen-
det kommer att bestå av en mas-
siv trästomme, återanvänt tegel 
samt solceller på taket. Allt för att 
göra huset klimatneutralt.

Första klimatneutrala
Anita Mattsson (S), kommunsty-
relsens ordförande är glad över 

att byggnationen drar igång:
– Det är fantastiskt roligt att 

vi kan bygga Sveriges första kli-
matneutrala äldreboende här i 
Tyresö. Byggbranschen står idag 
för stora utsläpp och det är nöd-
vändigt att vi minskar dessa för 
att klara våra klimatmål.

Icke vinstdrivande stiftelse
Äldreboendet kommer att ha 
totalt 92 platser och drivas den 
icke vinstdrivande stiftelsen 
Stora Sköndal, vilka har en lång 
historia och driver sedan tidigare 
förskolor, vårdinrättningar men 
framförallt äldreboenden.

– Vi ser fram emot att äldre-
boende kommer att drivas av 
den icke vinstdrivande stiftelsen 
Stora Sköndal som har ett gott 
renommé och en fin värdegrund. 
Detta äldreboende kommer bli 

ett fantastiskt tillskott till äldre-
omsorgen i Tyresö, säger Anita 
Mattsson.

ooo

Anita Mattsson (S) invigningstalar. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Plats där boendet kommer uppföras. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Bra att orientera sig först innan det bär av på stigen. FOTO: TYRESÖ KOMMUN Det finns mycket att upptäcka i skog och mark. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

SPORT/FRITID

Tyresös första 
naturstig på plats
NATUR Nu utvecklas Tyresös 
skolnära natur inom forsknings
projektet Parkliv.

Projekt Parkliv, där naturstigen 
ingår, är ett projekt som går ut på 
ta reda på hur kommuner genom 
medskapande från medborgare, 
på ett enkelt sätt kan skapa jämlik 
användning av urbana grönområ-
den nära bostäder och skolor. 
Projektledare för Projekt Parkliv i 
Tyresö kommun är Julia Hedman 
och Johanna Ronnheden.

En del i arbetet är att låta de 
som ska använda naturstigen, i 
det här fallet barn, ges chans att 
påverka hur stigen ska se ut. En 
solig höstdag ordnades en prome-
nad runt naturstigen för att barn 
från Bergfotens skola skulle få 
visa sina favoritplatser i skogen 
och komma med idéer för att göra 
naturstigen än mer intressant och 
spännande att utforska. Vid till-
fället bjöds även barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande, Jan-
nice Rockstroh (S) in.

– Det märks tydligt hur naturen 
väcker barnens kreativitet och 
leklust. Jag tror platsen blir än 
mer spännande att utforska när 
den faktiskt skapas tillsammans 
med målgruppen den är till för. 
Jag hoppas fler barn och skolor 
hittar hit, besöker ”gammeltallen” 
och har undervisning utomhus, 
säger Jannice Rockstroh.

Kan leda till fler
Julia Hedman tycker projektet har 
varit spännande och hoppas att fler 
naturstigar kan tas fram i Tyresö.

– I det här projektet är barnen 
i fokus och vi hoppas att det ökar 
intresset för att gå ut i skogen/när-
naturen. Skolorna har varit posi-
tiva i utvecklingen av naturstigen 
och personalen på skolorna tyck-

er att den underlättar vistelsen i 
naturen då det finns platser att 
samlas vid för att göra utomhus-
aktiviteter. Med inputen från idag 
kan vi göra justeringar och göra 
insatsen permanent.

Från skola till skog
Vi undrar om Tyresö i framtiden 
kommer att få fler naturstigar?

– Att i utveckling av våra skogs-
områden fortsätta arbeta med 
medskapandeverktyg som vi gjort 
här, är väldigt intressant, svarar 
Julia Hedman snabbt. Jag hoppas 
att vi kan dra igång ett nytt pro-
jekt med naturstig eller annan typ 
av insats för att utveckla skolnära 
natur, nästa år!

ooo

Jannice Rockstroh, Alexander Heads, Ellen Ahlfors, Frida Källström och fritidsledaren Marie Bergkvist tar paus vid 
naturstigen. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Nu rullas fler konstgräsplaner ut
PLAN Under hösten kommer 
överblivet konstgräs från Tyresö
vallen att rullas ut i kommunen.

När arbetet med att lägga ut nytt 
konstgräs på Tyresövallen bör-
jade för att möta Fotbollförbun-
dets funktionskrav för match-
spel, startade arbetet med att se 
över hur den gamla planen skulle 
omhändertas.

Konstgräset skulle visa sig ha 
en livslängd om sju år ytterligare 
och kommer kunna användas som 
skolplaner samt läggas vid en fri-
yta vid Wättinge gårdsväg vid nya 

padelbanan. Att just Hanviken 
och Bergfotens skola valdes är för 
att de skolorna ligger i barntäta 
områden men med långt avstånd 
till andra konstgräsplaner

– Det är verkligen jätteroligt att 
vi snabbt kan rulla ut konstgräs 
på tre ytor i princip samtidigt, 
säger Thomas Sundblad, (L) ord-
förande i kultur- och fritidsnämn-
den. Vi ser att spontanidrott utö-
vas i större grad när det finns en 
konstgräsplan att tillgå och sko-
lorna kan använda dem på dagtid.

– Alla insatser som bidrar till 
att våra barn rör på sig är bra. 

Vi vet att rörelse gör skillnad för 
barns hälsa och deras möjlighet 
att ta till sig kunskap, säger Jan-
nice Rockstroh, (S) ordförande 
barn- och utbildningsnämnden.

Konstgräs brukar normalt sätt 
fyllas på med granulat, men på 
de nya skolplanerna kommer de 
istället att fyllas på med ett mer 
miljövänligt alternativ som inte 
sprids i natur och dagvatten, näm-
ligen sand.

Under slutet av oktober pla-
neras de nya skolplanenerna att 
vara på plats.

ooo

Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden och 
Thomas Sundblad (L) ordförande i kultur- och fritidsnämnden ihop med 
elever och lärare på Bergfotens skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nu öppnar allmän
hetens åkning
SKRIDSKO Nu har Tyresö kom-
muns ishallar återigen öppnat för 
allmänhetens åkning. Skridskor, 
hjälm och annan utrustning, kan 
du som invånare låna utan kostnad 
på fritidsbanken i Granängsringen.

ooo

Yoga för anhöriga
YOGA Attention Haninge-Tyresö 
startar upp en yogakurs för när-
stående till barn med Neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. 
Du behöver vara medlem i Atten-
tion samt vara över 13 år. Kursen 
startar den 8 november och hålls 
fem söndagar i Attentions lokaler.

ooo

Slut med boll
FOTBOLL Herrarnas division 3 
serie är över, trots att den knappt 
börjat. Hanvikens SK:s fotbolls-
herrar slutade på sjätte plats i 
mitten av tabellen, efter att serien 
endast spelats som enkelserie. I 
topp slutade Assyriska United IK 
från Södertälje.

ooo

Start med puck
ISHOCKEY Tyresö/Hanviken fick 
en tuff start i Hockeyettan. Efter 
premiärvinsten mot topptippade 
Hudiksvalls HC, har laget tre för-
luster på raken, vilket gör att THH 
nu ligger på nionde plats i en hal-
tande tabell. På söndag spelar tyre-
sölaget borta mot Arlanda Wings.

ooo

Gratis cirkuskurs 
på höstlovet!
CIRKUS Under höstlovet erbjuder 
Tyresö kulturskola nu tre dagars 
gratis cirkuskurs. Två kurser 
kommer att erbjudas – en som 
riktar sig till barn mellan 6 och 9 
år och en som riktar sig till barn 
mellan 9 och 13 år. Mer info och 
anmälan kan göras på Tyresö kul-
turskolas hemsida.

ooo

Matavfallsrekord
MAT Hela 122 ton matavfall har 
samlats in från tyresöbor under 
september, vilket är rekord och 
34 ton mer än samma period förra 
året. Tyresö kommun skriver att 
34 ton motsvarar en tillverkning 
av biogas som gör att en personbil 
kan köra över 680 mil.

ooo
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Filmkurs i höst för 
lediga skolungdomar

Helena Karlsson driver sedan 
några år tillbaka en liten teater-
skola för unga, och är vid det här 
laget välkänd för de flesta i kom-
munen. Hans Montelius växte upp 
i Luleå och fick skådespeleriet 
redan med modersmjölken.

– Mina föräldrar var skådespe-
lare så jag har växt upp på teatern 
mer eller mindre och har haft skå-
despelare omkring mig hela tiden, 
berättar Hans för Tyresö Nyheter.

Du har ju även ett företag som 
jobbar med olika saker som rör 
film och teater.
– Ja, Cinemantrix gör långfilm, 
kortfilm, reklamfilm, musikvide-
os och sådana saker.
– Men vi håller också kurser, fram-
för allt i skådespeleri men också 
hur man gör film, både för vuxna 
och barn. Barn är ju så duktiga 
när det gäller media idag. De har 
sin mobiltelefon och gör filmer på 
Tik-Tok så det är väldigt roligt att 
hålla film och skådespelerikurser 
för dem.

– Just det att de lär sig så fort, 
och att de fortfarande har den där 
ärliga närvaron i sig som vi vuxna 

ibland glömmer bort, är en fin 
kombination, fyller Helena i med.

Vad är det då eleverna kommer 
att få syssla med under den här 
veckan?
– Det är framför allt hur man age-
rar framför en kamera och själva 
inspelningen, för det är ju det som 
gör skillnaden mellan teater och 
film, berättar Helena. Det är en 
helt annan teknik att göra film, 
med kameran så tätt inpå med, 
medan man i en teatersalong ska 
nå ut till en publik som sitter på 
avstånd.

– De kommer att få vara med 
om mycket på en och samma 
vecka. De kommer få delta i 
manusarbetet, sedan så ska vi 
filma och de ska få träffa en rik-
tig regissör. De kommer också få 
vara delaktiga i hur man klipper 
en film.

Tyresö har ju en berömd barn-
skådespelare i Lars Söderdahl, 
som bland annat spelade Lillebror 
i Karlsson på taket och Skorpan 
i Bröderna Lejonhjärta. Kanske 
kommer det att dyka upp fler i 
framtiden?

Hur fungerar då det här med 
filmkursen? Kan man ansöka 
eller letar ni upp dem själva?
– Vi når ut på lite olika sätt, vi hade 
redan förra året en kurs i Älta, så 
vi vet att det redan finns intresse 
i området. Vi tänkte dessutom ge 
500 kronor i rabatt till dem som 
säger att de antingen hört oss på 
Tyresöradion eller läst det i Tyre-
sö Nyheter. Så om man anmäler 
sig via Cinemantrix hemsida och 
skriver det, så blir det lite billi-
gare, skrattar Hans.
Niklas Wennergren

En längre intervju med Hans och 
Helena, finns på Tyresöradions 
hemsida https://www.tyresoradion.
se/3223

Filmkursfakta
Anmälan:  
Görs på Cinemantrix.com.  
Se under fliken ”våra kurser. ”
När: 26–30 oktober.
Tid: Klockan 10–14.
Plats: Teaterpalatset. Vinter-
vägen 10. Step In´s lokaler.

Eleverna får lära sig agera framför en kamera. Och även arbeta bakom kameran med att skriva manus och klippa. FOTO: KIM MORTENSEN

Hans Montelius från Cinemantrix och Helena Karlsson från Teaterpalatset 
har slagit sina påsar ihop och ordnar en Höstlovskurs i filmskapande. 
 FOTO: KIM MORTENSEN

FILM Under höstlovet kommer filmbolaget Cinemantrix, och teater
skolan Teaterpalatset att anordna en kurs för ungdomar mellan elva 
och tretton i Tyresö. Där kommer eleverna att få möjlighet att lära sig 
grunderna i hur man spelar in film.
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Konstnärskolonin i Tyresö

Tyresöån, vinter, odaterad.

Ferdinand Boberg. 
 FOTO: STOCKHOLMS STADSMUSEUM 

(FOTOGRAF OKÄND)

När prins Eugen Tyresö i augusti 
1891 besökte Tyresö för för
sta gången vaknade intresset 
att skaffa sig ett sommarhus. 
Nu blev det inget eget ställe. 
Istället hyrde han från 1894 
förvaltarbostaden Lilla Tyresö, 
eller Prinsvillan som den kom att 
kallas, av markis Claes Lager
gren, som 1892 förvärvat godset 
Tyresö slott.  Prinsen tillbringade 
somrarna fram till 1912 här och 
många av hans målningar har 
motiv från Tyresö. Till Lilla Tyresö 
bjöd prinsen in en rad konst
närsvänner som också hämtade 
många motiv till sina konstverk 
här.

Prins Eugen, Målarprinsen, levde 
under åren 1865 till 1947. Han 
var den yngsta sonen till Oscar II. 
Redan 1885 hade prinsen börjat 
måla och fann. I Tyresö målade 
han många av sina mest kända 
verk. Förutom måleri var prinsen 
också en flitig fotograf.

… 1860–1946, var en arkitekt och 
formgivare och räknas som en 
av Sveriges främsta arkitekter. 
Boberg var också grafiker och 
tecknare och efterlämnade. 

Boberg genomgick, efter stu-
dier vid Kungliga Tekniska hög-
skolan i Stockholm, Konstaka-
demiens arkitekturskola 1882–84 
och erhöll vid avgåendet den 
kungliga medaljen. Efter en stu-
dieresa 1885–86 till Italien och 
Frankrike började han arbeta som 
arkitekt i Stockholm. År 1897 blev 

han ledamot av Konstakademien. 
Hans arkitektur var banbry-

tande under tiden efter 1890 men 
redan 1915 var hans arkitektkar-
riär över och han ägnade sig där-
efter att resa runt i Sverige med 
sin fru Anna och tecknade kultur-
miljöer som hotade försvinna.

Prins Eugen träffade Ferdinand 
Boberg vid trehundraårsfirandet 
Uppsala möte 1893. Senare enga-
gerades Boberg fick för att skissa 
på ett hus i Tyresö som prinsen 
skulle ha som sommarboende. 

Tanken var att huset skulle byg-
gas vid Storängen med utsikt över 
Uddbyviken och Storängsfladen. 
Det blev inget av med byggpla-
nerna, troligen av kostnadsskäl 
men Ferdinand Boberg fick sena-
re uppdraget att rita Walderman-
sudde. 

Några av Ferdinand Bobergs 
arbeten är: Värtagasverket, Mose-
backe vattentorn, Centralposthu-
set i Stockholm, Rosenbad, NK-
huset och LO-borgen.

ooo

Ferdinand Boberg …

Rättelse
Åke Cyrus har tagit de utmärkta 
bilderna på Lars Kumlin och 
hans armeringsjärnskonst som 
fanns att läsa om i förra numret. 
Vi ber om ursäkt för misstaget!

Författarfakta
Namn: Anna Bågstam.
Ålder: 42 år.
Bor på: Fornudden med man och 
tre barn.
Jobbar: som jurist och författare.
Böcker: Stockholm Psycho 
2016, Ögonvittnet 2018, Skugg-
spelet 2019 och Mörkermannen 
2020.
En av deltagarna i podden: Vad 
vi pratar om när vi pratar om 
böcker.
Läser just nu: De sju morden av 
Evelyn Hardcastle, Deadline av 
Rebecka Edgren Aldén och Ger-
trud av Moa Gammel Ginsbrug 
(läser alltid flera böcker samti-
digt).
Årets lästips: Samlade verk av 
Lydia Sandgren.

FOTO: ÅKE CYRUS

Ny bok från Fornuddens 
deckardrottning

Sedan tidigare finns deckarna 
Ögonvittnet och Skuggspelet 
som Anna smattrade ihop i villan 
på Fornudden. Den här boken är 
mörkare än de två tidigare och 
utspelar sig på vintern, efter nat-
tens inbrott. En maskerad man 
härjar som överfaller och skadar 
kvinnor.

– Att skriva deckare för mig 
handlar om att bearbeta mina 
egna rädslor, fortsätter Anna. 
Jag är en nojig person och läser 
mycket rättsfall vilket har varit 
till hjälp i researcharbetet kring 
böckerna även om de naturligtvis 
är fiktion. Det viktigaste för mig 
är att det upplevs som spännande.

Och spännande är det. Även 
Mörkermannen följer samma 

dramaturgi som tidigare böcker i 
serien och är en riktig bladvända-
re späckad med cliffhangers och 
oväntade vändningar.

– Jag började skriva ljudbokse-
rie i tio avsnitt, det är så jag är 
upplärd, fortsätter Anna.

Och greppet verkar ha fun-
kat även för den tryckta boken. 
Hennes deckare Ögonvittnet är 
översatt i flera språk och har hit-
tills kommit ut i Norge, Danmark, 
Spanien och Tjeckien.

– Den skulle ha släppts även i 
Tyskland, Ryssland, Estland, Ung-
ern och Italien under året men sen 
kom Corona och tryckerier, dist-
ributörer och förlag stängdes ner, 
berättar Anna. Jag försöker att inte 
tänka på det, för det gör mig mest 
ledsen, men jag skulle egentligen 
rest till Colombia under våren för 
att delta vid Sydamerikas största 
bokmässa med mina böcker. Men 
även den, precis som alla andra 
stora mässor, ställdes in.

Men ledsen ser inte Anna ut.
– Man får se det som att de 

inställda eventen det här året fri-
gör tid som jag kan använda för 
att skriva istället, säger Anna.

Man skulle kunna tro att skri-
vandet var slut i och med Mör-
kermannen som sätter punkt för 
deckartrilogin men Anna säger att 
hon inte fått nog än.

– Tvärtom, men nästa gång 
blir det mer psykologisk thriller 

än mysdeckare. Och historien 
kommer utspela sig bland annat 
i stockholmsregionen. Ligga när-
mare verkligheten och kanske 
bjuda på mer igenkänning.

Minst ett och ett halvt år dröjer 
det innan vi får läsa den berättel-
sen. Under tiden får Mörkerman-
nen stilla spänningsbehovet.
Niklas Wennergren

BOK Lagom till läslovet är tyresöförfattaren Anna Bågstam bokaktu
ell med sin tredje deckare Mörkermannen som släpps den 12 oktober 
på Norstedts förlag.
 – Det är sista delen i min trilogi om den civila utredaren Harriet Ves
terberg i fiskeläget Lerviken, säger Anna och skrattar.

Vid skrivbordet på Fornudden vävs de blodiga Lerviksdeckarna ihop. 
 FOTO: KAJSA GÖRANSSON

Sista delen i 
Lervikstriologin 
ges ut lagom till 
höstlovet.

OKTOBER 2020 11



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

SPORT/FRITID

Anita Mattsson (S) inviger Fritidsbanken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jeppe sänkte 
15 mot Irsta
HANDBOLL Efter fyra inledande 
förluster hade Tyresös handbolls
herrar lite av kniven på strupen 
när man på lördagen mötte Irsta 
från Västerås på hemmaplan. 
Segersiffrorna skrevs till 35–26, 
men beskriver matchen väldigt 
dåligt.

Det var en mycket tät match där 
Tyresö lyckades dra ifrån på slut-
tampen. Den som var tungan på 
vågen, eller vi kanske ska säga 
släggan på vågen i det här fallet 
var utan tvekan Jesper Johans-
son. Tyresö niometersslugger 
sänkte inte mindre än 15 mål! Då 
ska vi också ha i åtanke att det 
första inte kom förrän efter en 
kvart in i matchen.

Böljade fram och tillbaka
Matchen böljade fram och tillbaka 
i den första halvleken. Hela tiden 
med ett lag i överläge och ett lag 
på jakt efter överläget. Irsta var i 
ett tvåmålsöverläge när Johans-
son började våldföra sig på mål-
protokollet. De första fyra målen 
såg till att utjämna resultatet men 
Irsta var snart i ledning igen och 
man behöll den till pausvilan.

– Vi sa i halvlek att jag skulle 
fortsätta att skjuta eftersom det 
funkade så bra, så då såg killarna 
till att öppna upp för mig ute på 
plan, säger Jesper Johansson till 
TN efter matchen.

Jämnt långt in i andra
Den taktiken kan man utan tve-
kan säga att den fungerade. Jes-
per satte fyra mål på de första 
åtta minuterna och hann ändå 
med ett besök i utvisningsbåset 
på den tiden. Detta gav Tyresö en 
tvåmålsledning och fortsatt gott 
självförtroende. Irsta gav dock 
inte upp utan stressade hemmala-
get även fortsättningsvis.

– Trots att vi vinner med nio 
bollar så var det jämnt långt in 
i andra halvlek berättar Jesper 
vidare.

Avgjordes i slutet
Med femton minuter kvar på mat-
churet satte Johansson 24–21 och 
nu började glipan bli något större, 
men även den gången gick Irsta 
ikapp.

Det var när det återstod tio 
minuter som det hela avgjordes, 
då Fredrik Hellgren, Alexander 
Holm och Jesper Johansson (2 
stycken) satte fyra raka bollar 
bakom Niklas Åsberg i västman-
länningarnas mål, och hemmala-
get gick ifrån till 30–25. Efter det 
rullade det på och den första två-
poängaren var äntligen i hamn.

– Jag fick nästan en chock när 
jag kom in i omklädningsrummet 
efteråt och såg hur många mål jag 
hade gjort, säger Jeppe ödmjukt.

Svåra poäng väntar
I nästa match möter laget tabell-

trean Amo från Alstermo, en plats 
där det alltid är svårt att få med 
sig poäng ifrån.

– Vi har ju mött de två lagen 
som toppar tabellen och sedan 
Anderstorp och Skånela som har 
visat sig vara stabila så det kanske 
inte är så illa som det ser ut ändå.

Näst bästa målskyttar i match-
en var Fredrik Hellgren, Sebas-
tian Fagerdahl och Lukas Hervig 
som gjorde fyra mål var. En annan 
spelare som ska ha en stor eloge 
är målvakten Martin Börjes som 
var mycket bra i kassen denna 
kväll.
Niklas Wennergren

Jesper Johansson satte 15 av Tyresös 35 mål i matchen mot Irsta. 
 FOTO: TYRESÖ HANDBOLL

IDROTTSUTRUSTNING Många undrar kanske vad en fritidbank egent
ligen är. I princip är det ett bibliotek fast med sport och fritidsutrust
ning istället för böcker. Från och med den första oktober har alltså 
tyresöborna möjlighet att låna utrustning från Fritidsbanken ifall man 
vill prova på nya idrotter, behöver utrustning för naturliv eller annat.

Landets hundrade 
Fritidsbank invigd

Fritidsbanken i Tyresö, som är 
landets hundrade, invigdes av 
bland annat kommunstyrelsens 
ordförande, Anita Mattsson (S), 
och kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Thomas Sundblad. 
Invigningen var utomhus med 
coronasäkrat avstånd.

Fritidsbanken, eller Sportotek 
som det också har kallats, har 
dragits i politisk långbänk sedan 
Socialdemokraterna fick en 
motion om detta bifallen av kom-
munfullmäktige redan 2015. Men 
nu är alltså konceptet på plats i en 
lokal vid torget i Granängsringen.

– Jag, som många andra tyre-
söbor, älskar att bo här för vår 
vackra och rika natur, vårt fantas-

tiska föreningsliv och våra aktiva 
idrottslag. Detta skapar samhö-
righet och skapar möjligheter för 
en meningsfull och aktiv fritids-
sysselsättning, säger Anita Matts-
son (S) bland annat i sitt tal under 
invigningen.

– Med fritidsbanken möjliggör 
vi nu för att fler ska kunna ta del 
av denna fantastiska sida av vår 
kommun, säger Anita Mattsson. 
Här kommer man kunna låna 
sport- och fritidsutrustning gra-
tis, vilket kommer göra att fler får 
testa på fler idrotter och antingen 
utöva det på egen hand eller hitta 
sitt sammanhang i en förening 
eller idrottslag.

ooo
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    Din Lokala Pool & Spa Butik
                   Tyresö

Spabad för omgående leverans !

Varmt välkommen till oss ! 

Antennvägen 4

pooly.se

Vard 11 – 18            Lör 10 - 14

08 409 409 02

Poolservice

Coronasäsongen 2020 är över
FOTBOLL Om vi bortser från att TFFs herrar har en 
match kvar i Division 2 Södra att spela så har samt
liga lag i kommunen spelat färdigt. Vi får nu rikta 
blickarna till ishockey, handboll och innebandy. 
Innan vi gör detta så summerar vi säsongen 2020. 
Utan tvekan den underligaste som vi upplevt. 
Enkelserier och folktomma läktare. Nog för att det 
inte direkt varit svårt att få plats på läktarna förut 
men coronan har ju inte direkt hjälpt till.

Bollmora Inter – Division 6 E
Placering: 2:a
Andra året i sexan visade sig Bollis från sin allra 
bästa sida. Stabila säsongen igenom och utmanade 
in i det sista om seriesegern. Fortfarande finns det 
en chans att få spela division 5 nästa år. Detta beror 
på hur det går för lagen som kvalar i de nationella 
serierna. En kul överraskning.

Tyresö United – Division 5 Södra
Placering: 7:a
Nykomlingar i Division 5 men med tre kvalitetsvärv-
ningar i bagaget och vi på TN hade nog förväntat sig 
lite mer än så här. Trots detta en stabil säsong långt 
från bottenstriden. Kanske har vi blivit bortskämda 
med fin fotboll och idel segrar.

Hanvikens SK – Division 3B Dam
Placering: 8:a
En lovande inledning men ett lag som inte riktigt 
orkade säsongen igenom. Förstummade satt vi efter 
de första omgångarna och tänkte att det här blir en 
topplacering. Sedan så kom vardagen tillbaka och 
laget rasade genom serien. HSK avslutade med fyra 
förluster, men klarade sig kvar med marginal och det 
låter lovande inför nästa säsong tycker vi på TN.

Hanvikens SK – Division 3 Södra Svealand
Placering: 6:a
Viken låg länge med i toppen och gav publiken lite 
spänning, men föll något mot slutet. Stort mod i lag-
uttagningarna med unga spelare på de flesta platser-
na. HSK har visat att här får man spela om man visar 

framfötterna, vilket många gånger är bättre än att 
harva i någon storklubbs akademilag. Viken känns 
återigen som ett stabilt Division 3 lag.

Tyresö FF – Division 2 Södra Svealand
Placering: Ej färdigspelad (sämst 4:a)
TFF flög liksom Ikaros högt hela säsongen. Laget har 
utvecklats under den långa försäsongen och tagit 
ytterligare ett steg i rätt riktning. Har fortfarande en 
teoretisk chans att nå kvalspel, beroende på hur det 
går för de andra lagen i serien. Niclas Thomasson 
kan vinna skytteligan om han stoppar dit några stru-
tar i den avslutande matchen mot Assyriska. Final i 
Stockholm Cup.

Tyresö FF – Division 1 Södra Svealand Dam
Placering: 2:a
En otroligt bra säsong av TFF, trots att man förlo-
rat hela frontlinjen från året innan. Superlöftet Alice 
Bergström vann skytteligan med 14 mål på 11 match-
er. Tyvärr så var IFK Norrköping för starka. Tyvärr 
så lämnar Victoria Sandell och Kicki Bengtsson klub-
ben. Det hade varit roligt att se vad själva examens-
arbetet hade blivit. Vunnit Victoria Cup tre år i rad.
Niklas Wennergren

Alice Bergström, vinnare av skytteligan i Division 1 
Södra Svealand, flankerad av Sara Frigren (t.v) och 
Michaela Larsson (t.h). FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Dansa utan krav

DANS Hösten 2019 väcktes en 
idé om en dansgrupp för tjejer 
och hbtqungdomar med lindriga
re tecken på psykisk ohälsa och 
våren 2020 startades den första 
terminskursen.

Danskursen fungerar som ett 
komplement till elevhälsan för 
högstadiet och gymnasiet i kom-
munen, men inkluderar även de 
privata skolorna och tyresöelever 
i andra skolor utanför kommu-
nen.

Det riktar sig till just denna 
målgrupp då statistik och forsk-
ning visar på att den psykiska 
hälsan försämrats markant bland 
just dessa under de senaste 
decennierna och att det saknats 
självstyrande insatser som känns 

tillgängliga för de ungdomar som 
annars mest vill smälta in i väg-
gen.

Svårigheten är att få just de 
som behöver vara med att ens 
våga komma en första gång. Det 
kan krävas både flera samtal med 
elevhälsan och stöd från föräldrar 
som följer med dit för att våga gå 
över tröskeln och in i danssalen.

– När de väl sett vilka de andra 
som också tycker att det varit 
lika jobbigt att komma dit är och 
genomlevt ett första danspass 
utan krav på prestation i en trygg 
och lustfylld miljö, så brukar det 
inte vara lika svårt att komma 
tillbaka och sedan fortsätta res-
ten av kursen, berättar Madella 
Bjerking, danslärare Tyresö kul-
turskola.

Madella har kontinuerlig kon-
takt med deltagarna själva, deras 
föräldrar och/eller skolhälsovår-
den under själva kursen för att 
bibehålla det nätverk som krävs 
för att deltagaren ska känna sig 
trygg att fortsätta.

För den som känner någon som 
skulle kunna delta i detta så kan 
den antingen presentera Dansa 
Utan Krav för ungdomen som 
sedan kan anmäla sig via skolku-
rator eller skolsköterska.

Som förälder går det bra att 
kontakta elevhälsan som kall-
lar till möte med eleven för en 
bedömning. Det går även att kon-
takta Madella på kulturskolan 
direkt så hjälper hon till att hitta 
en lösning.

ooo

Madella Bjerking, danslärare Tyresö kulturskola. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Padelbanan i  
Trollbäcken försenad
PADEL Snart står Tyresös andra padelbana i Trollbäckens IP klar. Den 
första padelbanan brevid parkourparken i Stadsparken är sedan ett 
par månader tillbaks klar och används flitigt av padelspelare i alla åld
rar. Båda banorna är utepadelbanor och det är gratis att använda dem.

– Det finns många fördelar med 
de spontanidrottssatsningar som 
görs i kommunen, säger Katarina 
Helling, gruppledare (S), då vi har 
möjlighet att tillgängliggöra olika 
idrottsutövanden kostnadsfritt 
för alla.

Padelspelet på båda banorna 
är gratis, går inte att förboka utan 
byte av spelare byts varje heltim-
me och banan är öppen hela dyg-
net. Det enda som behövs är ett 
par racketar och boll.

Padel är en populär racketsport 
som fler och fler börjat utöva och 
spelas av fyra personer. Inga för-
kunskaper krävs och sporten kan 
utövas i alla åldrar. Reglerna och 
poängräkningen är enkla och 

sporten beskrivs som en bland-
ning mellan tennis och squash.

Båda banorna skulle ha varit 
klara i augusti men tyvärr tillstöt-
tes problem under markarbetet 
med padelbanan i Trollbäckens 
IP och den har inte kunnat färdig-
ställas ännu. Det var när monte-
ringen av de tre meter höga glas-
väggarna, som omgärdar padel-
banan skulle påbörjas som detta 
uppdagades. Dessa väggar är en 
del av själva spelet och kräver ett 
korrekt markarbete för att hålla 
den belastning som de skall tåla. 
Förhoppningsvis åtgärdas detta 
inom kort och då kan banan att 
stå klar under oktober.

ooo

Katarina Helling, gruppledare (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

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/

TEATER
17/10 kl. 17, och alla lördagar i 
oktober och november bjuder Teater 
Najkit alla tyresöbor från 4 år på 
en nyskriven spännande och rolig 
musikteater. Föreställningen är ca 
45 min. Folkhälsomyndighetens rikt-
linjer följs. Fri entré, föranmälan på 
teaternajkit.se.

FILM: 
BAGERIET PÅ PORTOBELLO ROAD
18/10 kl. 18.00–20.00 Bio Forel-
len. Fast besluten att fullfölja sin 
bortgångna mammas dröm om att 
öppna ett café i charmiga Notting 
Hill, tar 19-åriga Clarissa hjälp av 
sin mammas vän Isabella och sin 
excentriska mormor. Pris: 80 kr, 
köps på plats 30 min innan före-
ställningen.

LEVANDE DÖDA POETER, KONSERT
Visartisten Jan Hammarlund 
sjunger ur sin repertoar av Sappho, 
Catullus, Villon, Lenngren, Kavafis, 
Löwenhjelm, M Martinson, Jesenin 
m.fl. Ingår i serien Musik till var-
dags, som arrangeras av MCÖ med 
stöd av MCÖ med stöd av Region 
Stockholm och Kulturens. Arr: 
Tyresö kommun. Pris: Fri entré men 
föranmälan krävs på tyreso.se/
biljetter.

ELIAS VÅHLUND, FÖRFATTARBESÖK
28/10 kl. 13.00–14.00 Biblioteket 
i Tyresö centrum. Nu kommer förfat-
taren till Handbok för superhjältar 
till Tyresö. Hör Elias Våhlund berätta 
om sina spännande böcker och 
mycket mera. Arr: Tyresö kommun. 
Pris: Fri entré men föranmälan 
krävs, www.bibliotek.tyreso.se/
web/arena

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

En annan syn på 
träning

Hösten 2019 startade Friskis&Svettis Tyresö 
ett projekt, med stöd av Allmänna Arvsfonden, 
att utveckla träning för äldre med synnedsätt-
ning. Ett år som fick en rejäl utmaning i och 
med pandemin som gjorde att de fick avbryta 
träningen. Nu har Britta Wirström, Josefine 
Wahlberg och Peter Andersson startat en egen 
podd som hörs på Tyresöradion 91,4 MHz.

Sune Linder säger 
vad han tycker!

Sune Linder är en mycket känd profil i Tyresö 
med en stor familj. Han berättar för Ann San-
din-Lindgren hur det var att växa upp på söder 
och flytta till Bollmora på 60-talet. Om Tyresö 
Jazzband, politiken, PRO och karriären inom 
bostadsbranschen. Sune delar också med sig 
hur det var att få covid-19 i hög ålder och vad 
han tycker om dagens byggande i Tyresö.

Hårdrocksbandet 
First Escape

Leif Bratt samtalar i detta program med med-
lemmarna i hårdrockbandet First Escape som 
berättar om hur det är att komponera samt en 
förklaring på vad heavy metal kan vara. Dess-
utom blir det några smakprov på hur de låter 
när de kombinerar bas, gitarr och trummor 
med ett kraftfullt anslag

Filmkrönikan är 
tillbaka!

Tyresö Filmförening berättar om höstens 
verksamhet och hur bioföreställningarna är 
coronasäkrade och enligt alla föreskrifter. 
Man får inte vara sjuk när man går dit! Plat-
serna är bestämda så att ingen sprider virus 
på andra. Fantastiska filmer- både gamla klas-
siker och nya premiärer. Medverkar gör Lars 
Österdahl och Maria Mellin tillsammans med 
programmakare Lena Hjelmérus.

Vi ställer inte in  
– vi ställer om!

Hedda Björkman Sjöberg som är verksam-
hetsansvarig för ABF:s kurser i Tyresö berät-
tar för Ann Sandin-Lindgren om de satsningar 
och förändringar man gör under hösten. Hon 
tipsar om coronasäkra aktiviteter och om hur 
ABF Södertörn fungerar med ett öppet pro-
gram och olika stöd och hjälp man kan ge sina 
medlemsföreningar.

Ny bok: Torp och 
gårdar i Tyresö

Var ligger Snusbullraeken? Var bodde Pelle 
Fiskare? Vad gjorde Ragnar i Krusboda? Det 
kanske man kan få svar på i Göran Magnus-
sons nya bok ”Torp och gårdar i Tyresö” som 
kommer till jul. Bildsatt av Jan Bergström. Här 
samtalar Göran och Gunnel Agrell Lundgren 
om boken och annat som hänt i Tyresö genom 
åren, samt om Tyresö Hembygdsförenings 
almanacka 2021.

Hasse – en tyresö-
profil som minns

”Hasse Gynge minns” är namnet på boken som 
innehåller ett gott stycke livshistoria, om en 
riktig Tyresöprofil som nästa gång fyller 90 år. 
Berättelser ur ett långt liv som entreprenör, 
festfixare, bilsamlare, familjefar och mycket 
annat. Vilken var första bilen, vilken är den 
senaste? Varför man måste ha en brandbil och 
hur ser reglerna ut för fordonsförare när man 
möter en häst? Lelle Wiborgh ställde frågorna.

Bostadsköpet  
– Välja bostad

I en ny programserie Bostadsköpet samtalar 
fastighetsmäklaren Anna Svanholm och Cata-
rina Johansson Nyman om bostadsköpets 
olika aspekter. Det första programmet hand-
lar om vad man bör tänka på inför att man ska 
börja titta på olika bostäder och gå på visning.

Ricks Reflektioner

Ricks Reflektioner – är en ny programserie om 
olika aspekter av att leva och skapa förutsätt-
ningar för ett liv med glädje och harmoni. En 
serie av och med Rick Whittell med 40 års lång 
bakgrund i utbildningsbranschen, näringsliv, 
offentlig sektor och eget företagande, numera 
musikkompositör, artist och musiker, upp-
märksammad såväl internationellt som natio-
nellt.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se
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Kryss nr 6  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
27 oktober 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6, 2020”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2020
1:a: Kjell Möller, Sikvägen.
2–5: Margaretha Isacsson, Näckstigen.
Jan-Erik Nyberg, Gärdesvägen.
Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Inger Wolf Sandahl, Maria Sofias Väg.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 6” 
och skicka 
senast den 27 
oktober 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Anette!
Förra bild gåtan föreställde 
Tyresö branstations vilket 
Anette Bengtsson på Gra-
nitvägen lyckades  lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 11 oktober 2020.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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OKTOBER 2020 15



BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
Lördagsöppet 17 okt –28 nov kl 10–14
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l Vi släcker  
besiktnings-2:or
l MC-däck och 
service
l AC-service

NOKIAN HAKKAPELIITTA 9

TYRESÖ RUNT

BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l Vi släcker  
besiktnings-2:or
l MC-däck och 
service
l AC-service

Lördagsöppet
25 april 10–14

Församlingen tar över Lilla Tyresö
– Det känns fantastiskt att få ta 
över den här fina verksamheten 
och få ta ett större ansvar för kul-
turmiljön runt Tyresö kyrka och 
slott, säger kyrkoherde Helena 
Forsberg.

Svenska kyrkan i Tyresö dri-

ver sedan tidigare Stockholms 
Pilgrimscentrum i Tyresö i områ-
det, mitt emot vandrarhemmet. 
Tyresö kyrka, som ursprungligen 
byggdes som slottskyrka till Tyre-
sö slott, är en välbesökt kyrka om 
somrarna och en populär dop- 
och vigselkyrka. I dessa samman-
hang har det länge funnits behov 
av att också kunna erbjuda över-
nattning och möteslokaler.

Lilla Tyresö kallas också Prins-
villan eftersom ”målarprinsen” 
Prins Eugen bodde här somrarna 
kring sekelskiftet 1900. Här kom 
några av hans mest kända mål-
ningar till och runt honom bilda-
des ett litet konstnärskollektiv.

Ambitionen är att kunna använ-
da vandrarhemmet för en del av 
församlingens egen verksamhet, 
såsom familjeläger och pilgrims-
boende, men också att så små-
ningom kunna välkomna externa 
gäster.

– Det är mycket kring verksam-
heten som vi måste sätta oss in i 
och organisera, så inget kommer 
att vara klart den dag vi har nyck-
eln i handen. Men vi ser mycket 
fram emot att utveckla verksam-
heten och låta den fortsätta vara 
en mötesplats för tyresöborna 
och andra.

ooo
Prins Eugen. FOTO: PUBLIC DOMAIN PÅ 

WIKIMEDIA COMMONS Prinsvillan ligger granne med Tyresö Slott och Tyresö kyrka. FOTO: TYRESÖ FÖRSAMLING

KYRKA Tyresö församling tar över vandrarhemmet Lilla Tyresö, belä
get i Tyresö slottspark. Fastigheten hyrs ut av Nordiska museet, som 
äger och förvaltar egendomen.
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