n När resandet är begränsat för många är det viktigt att kommu

nen kan erbjuda goda sommaraktiviteter för barn och ungdomar.
Det gör Tyresö på olika platser och till hyfsade avgifter. Viktigt för
framtiden och möjligt tack vare att det nu är ordning och reda i
kommunens ekonomi. Ledare, sid 2

FOTO: NICLAS WARIUS

Barnen i fokus

”Det blir starkt för
dem som deltar i
denna utställning
att den även visas
i kyrkor.”

Förlossningsvård i kris
n Kvinnosjukvården på Södersjukhuset skärs ned trots flera miljar

der i överskott i regionen. Förlossningsvården kommer att drab
bas väldigt hårt. De flesta tyresökvinnor väljer just SÖS därför att
det ligger nära och känns tryggt. Nu väljer Moderaterna att beskära
Ilar Gunilla Persson, sid 11 denna trygghet. Debatt, sid 4
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Tyresö Nyheter gör
sommaruppehåll!
Vaccineringen kan göra oss
lite rörligare än i fjol, men
ovanligt många kommer
säkert hålla sig på hemma
plan även i år. Ta hjälp av
Tyresö Nyheters badkarta för
att hitta det egna smultron
stället. I början av september
dyker tidningen på nytt upp i
er brevlåda.
Till dess ha en skön sommar!
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Trygghetsarbete
n Tyresös två fältassistenter
fokuserar på det förebyg
gande arbetet och vill erbjuda
föräldrastödjande träf
far. Sid 3

Odlar intresset
n Kommunen har sedan 2018
drivit projektet Odla utan
trädgård. På olika platser
finns odlingslådor som
man kan anmäla intresse
för. Sid 6

Kemikaliefritt
n Skolor och förskolor i Tyre

sö ska bli kemikaliefria. Det
är den politiska ambitionen
för att förbättra den fysiska
miljön för barnen som är en
känslig målgrupp. Sid 7

Folkhälsan i fokus
Mikael Hammarstedt jublar över sitt segermål mot Hanviken 2018. Hammarstedt spelar numera i Tyresö United.

FOTO: CLAUS MEYER

Fotbollslagens läge i Tyresö
n Efter den längsta försäsongen i

historien så har Tyresö Nyheters
sportreporter Niklas Wennergren
kartlagt fotbollsklubbarnas förberedelser inför 2021.
Alla som har kickat boll utan mål
vet hur tradigt det är och att invänta

en serie där man inte vet när den
startar eller hur många matcher man
kommer spela är nog minst lika frustrerande.
Spelas det en ”riktig” säsong med
dubbelmöten i år? Knappast troligt i
de lägre serierna, men för de lag som

Covid-19 – följ Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

spelar i Division 3 och uppåt lever
ännu hoppet.
Allt beror på vad Svenska Fotbollförbundet och Folkhälsomyndigheten kommer överens om, och
vad som är lämpligt ur pandemisynpunkt.
Sid 12–13

n Kommunens nya kostchef
Elizabeth Magnusson, vill
stärka folkhälsan genom
att utveckla de offentliga
måltiderna i skolor och äldre
omsorgen. Sid 10

Konst i Tyresö:
Knöliga skivor

Sid 2

2
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Sommaren står för dörren och barn och unga kommer snart att rusa ut på
sommarlov. Då finns en rad aktiviteter planerade av Tyresö kommun, det
är bra. Med tydligt fokus på ordning och reda har det politiska styret, med
Socialdemokraterna i spetsen, att satsa på barnen, både i skolan och på
fritiden.

Goda sommarminnen
viktigt för livet
ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

S

nart är det dags för sol, bad och för många
av Tyresös barn väntar ett långt sommar
lov. För många är nog sommarlovet redan
planerat. De föräldrar som har råd har kanske
bokat läger och andra aktiviteter innan familjen
ska ha semester tillsammans.
Men för många föräldrar är det inte ett alter
nativ och dessutom sätter pandemin fortfaran
de begränsningar i vad man kan ta sig för. Där
för är det bra att Tyresö kommun tar initiativ till
och erbjuder äventyr som inte är dyrbara. Det är
roligt att du i juli kan uppleva hur det var att leva
på 1800-talet på Ahlstorp. Du kan vara med och
prova olika sysslor som båtsmannen och hans
familj gjorde på den tiden.
Den som är intresserad kan också följa med
på en tidsresa till forntiden i Tyresö och lära sig
runornas hemlighet, prova att rista, testa lekar
och idrott som på forntiden och få veta var de
gömda gravarna finns. Sedan många år arrang
erar Tyresö kommun dagkollo i Alby. Barnen
kan paddla kanot, spela fotboll, pyssla, bada,
sola, leka, göra utflykter och en massa annat
skoj. På sommarlovets början kollot med kultur
som tema. Då kan barnen få pröva på cirkus,
målning, slagverk, gitarr, sång, teater, dans och
massor av andra kulturaktiviteter. I augusti fort

sätter kolloverksamheten men då utgår den från
Nyboda fritidsgård.

Noterat

De tre senaste åren har skillnaderna också blivit
tydliga. Det går att få ordning på kommunens
ekonomi samtidigt som mycket stora förbätt
ringar genomförs. Håll i denna ordning så kom
mer tryggheten och trivseln i Tyresö att stärkas
för alla.
Förutom allt det som arrangeras av kommu
nen finns också naturen och många fantastiska
bad att besöka för oss som bor här. Inte minst
Tyresö Nyheters årliga badkarta kan vägleda till
spännande mål. Bil behövs inte, cykel eller buss
fungerar fint. Vi vinner alla på att ge Tyresös
barn fina sommarminnen som de bär med sig
resten av sitt liv.

Förra månaden röstade Moderaterna med stöd av flera
andra partier till höger mot att kommunen skulle driva
äldreboendet Trollängen. Det gick på tvärs mot vad äld
reförvaltningens experter tyckte. Det var också helt emot
vad alla kommunens pensionärsorganisationer tyckte. De
argumenterade för att ett kommunalt boende var viktigt för
rådighet, för kvalitet och för valfrihet.
Moderaterna argumenterade för att nuvarande entrepre
nör är uppskattad men eftersom det är en ny upphandlingen
kan slutresultat mycket väl bli ett i praktiken privat äldre
omsorgsmonopol för Vardaga. Eller så kan det bli Attendo,
bolaget som nyligen uppmärksammades för bonusar, tys
tade medarbetare och brister i omsorgen under pandemin.
Då argumenterade Moderaterna för att de inte var emot
kommunala äldreboenden. Tvärtom ville de ha sådana –
bara inte just här och inte just nu.
När kommunfullmäktige så på senaste sammanträdet
skulle besluta om att rusta och bygga om Björkbackens äld
reboende, kommunens enda kvarvarande kommunala äldre
boende, då röstade Moderaterna åter nej. Kommunala boen
den är bra – men inte här, inte nu, och inte till denna kostnad.
I verkligheten tycks Moderaterna helt fokuserade på att
öka marknadsandelarna för Vardaga och Attendo. Så ser
ideologiskt driven privatisering ut i Tyresö år 2021.

ooo

ooo

Att intresset och behovet är stort, det
blir tydligt när man på kommunens hemsida kan läsa om att parkourkollot i
augusti redan är fulltecknat. Och det här
är möjligt tack vare att den nuvarande
majoriteten med Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Liberalerna väljer att
satsa på barnen i stället för att skära ned.

Kommunfakta: Tyresö landets femte mest skyddade kommun
Det senaste året har tillgången till naturen varit
högre värderat än på länge. Många är vi som
upptäckt nya naturområden. Vi står nu inför
en sommar med sannolikt än mer intresse för
vår natur och våra vatten. Vi kan då glädjas att
vi är en av de kommuner som ligger i topp när
det gäller natur som skyddats för att vara tillgängliga för allmänheten. Av landets kommuner
är Tyresö på plats fem när det gäller skyddad
landyta (i form av nationalpark, naturreservat,
naturvårdsområden och biotopskyddsområde).
Av Tyresös landyta var 44 procent skyddat under
år 2020. Och sedan dess har ytan ökat än mer
genom att Telegrafberget blivit Tyresös senaste
tillskott av naturreservat. I årets budget satsas
mer pengar på skötseln av naturreservaten så
förhoppningsvis kommer du få en bra sommar
i naturen. Landets mest skyddade kommun är
Salem.

Skyddad natur land (%)

Konst i Tyresö
Knöliga skivor är namnet på
skulptureni parken vid Stallvägen.
Konstnär är Anne-Marie Anttila
Jenkens och verket är från 1968.
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Full fart framåt för
Tyresös fältassistenter
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Kronprinsessparet
besökte Tyresö
KUNGLIGT För att få en bild av hur
pandemin påverkar situationen i
kommunen genomför Kronprin
sessan Viktoria och prins Daniel
digitala besök runt om i Sverige.
Den 18 maj genomfördes ett digi
talt besök i Tyresö. Det var kom
munstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S), som tog emot på
distans i Fornuddens nya skola.
– Det var ett trevligt möte där
vi fick möjlighet att samtala om
hur Tyresö utvecklas och jag fick
möjligheten att berätta om Tyre
sö kommuns satsningar på bland
annat nya skollokaler, fritidsbank
och miljö och klimat, säger Anita
Mattsson (S), kommunstyrelsens
ordförande.
ooo

Stöd på facebook

– Vårt fokus är det förebyggande arbete, säger fältassistenterna Monica Robertsson och Emelie Jansson.

FOTO: TYRESÖ KOMMUN

FÖRETAG Nyföretagarcentrum
meddelar att Nyföretagarhjälpen
börjar med livsesändningar på
facebook för att stötta och väg
leda nyföretagare under pande
min. Nyföretagarhjälpen riktar
sig till personer som starta före
tag under de senaste tre åren och
behöver någon att prata med eller
få råd kring vad som kan göras nu
när coronakrisen slår hårt.
ooo

UNGDOM Sedan oktober 2020
har Tyresös två fältassistenter
varit på plats och lärt känna
kommunen och arbetat fram
riktade insatser. Nu ser de fram
emot att pandemin mattar av
så att de även äntligen kan få
arbeta mer uppsökande i kommunens skolor.

Tyresö Nyheter träffade fältas
sistenterna Emelie Jansson och
Monica Robertsson för en upp
datering om deras viktiga jobb i
Tyresö kommun för ökad trygg
het och förebyggande arbete för

unga och deras familjer. I det pre
ventiva arbetet ingår för fältassis
tenterna att arbeta uppsökande,
samverka med skolor och viktiga
funktioner i kommunen samt att
göra riktade insatser.
– Vårt fokus är det förebyg
gande arbete, men det gånga året
med rådande pandemin har gjort
att vi utifrån ett smittskyddsper
spektiv inte har kunnat befinna
oss i skolorna utan fokuserat på
uppsökande arbete i utomhus
miljöer. Vi har besökt skolgårdar
under dagtid och fått hitta nya
vägar för att nå ut bland annat

genom en presentationsfilm till
alla högstadieelever. Vi hoppas
att vi till hösten kan få komma
ut till våra högstadieskolor och
arbeta mer uppsökande, berättar
Emelie.
Utöver att arbeta med skolor
och samverkan har Emelie och
Monica arbetat fram underlag för
riktade insatser som de ser fram
emot att kunna starta med under
hösten.
– Vi vill kunna erbjuda föräld
rastödjande träffar riktat mot ton
årsföräldrar och även starta upp
ett våldspreventivt program för

mellanstadieelever. Det våldspre
ventiva programmet syftar till att
lära unga i tidig ålder vad det finns
för typ av våld. Sätta ord på upp
levelser i sin vardag, sänka ribban
för unga tänker är våld och fram
förallt lyfta åskådarperspektivet
som innebär att alla runt en vålds
situtaion kan göra något innan,
under eller efter situationen en
iakttar, berättar Monica Roberts
son.
Tyresö Nyheter önskar Emelie
och Monica lycka till i deras vik
tiga arbete för ett tryggare Tyresö.
ooo

Tyresö kommun:

Fortsätter satsa på miljön
MILJÖ Tyresö kommun har som
en del i kommunens arbete för
en bättre miljö tagit fram en
avfallsplan. Planen ska fungera
som ett verktyg för kommunens
hållbarhetsarbete och tydliggöra
hur kommunens verksamheter
ska arbeta för att minska sitt
avfall.

– Nu tar vi stora steg mot ett cir
kulärt samhälle i Tyresö. Vi går
ifrån att se det som vi använt som
avfall, och börjar istället se det
som en resurs. Mer ska återbru
kas, återvinnas och komposteras,
mindre ska eldas upp eller läggas
på hög, säger Marie Åkesdotter
(MP), ordförande i Hållbarhets
utskottet.
Avfallsplanen beskriver hur
Tyresö kommun ska jobba stra
tegisk med sin avfallshantering
och fokuserar på tre områden:
avfallsminimering, ökad materia
låtervinning och en renare miljö.
Målet är att kommunen inom
dessa områden ska minska sitt
avfall.
ooo

Tyg
kasse
Minimera

Sommarkollo
LOV Även i år kommer Tyresö
kommun att ordna sommarkollo
för barn och unga. Fritidsgår
darna och Kulturskolan erbjuder
kollo med sol, bad, lek, idrott,
sång, teater, målning och dans!
Läs mer på tyreso.se.
ooo
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LOPPIS
Återanvända

Återvinna

Utvinna energi
Illustration: Sofia Liljander

Deponera

Minimera: Skapa så

lite avfall som möjligt.
Tänk efter: Behöver jag
verkligen den här saken?
Skulle jag lika gärna
kunna låna eller hyra
den och förbruka mindre
naturresurser?

T

BÄS

Återanvända:

Ge prylar du tröttnat på
till någon som behöver
dem. Lämna dem till
second hand, sälj dem
eller använd din kreativitet och gör om dem till
något annat.

Återvinna: Sortera
förpackningar, kompostera och panta burkar.
Producenterna ansvarar
för att samla in och ta
hand om bland annat
batterier, elektronik,
förpackningar, papper
och läkemedel.

Utvinna energi:

Om materialet inte
kan återvinnas ska
det förbrännas i ett
kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

Deponera: Att slänga
avfallet på en soptipp är det
sämsta alternativet, som
vi på alla sätt ska försöka
undvika.

SÄMS

T

Trollbäcken:
Trollbäcken:
Philip
Stewén
Philip Stewén
072-469 50
50 74
74
072-469
Krusboda/Fårdala:
Krusboda/Får
dala:
Bo
Furugård
Björn Persson
0705-85
98 35
44
073-247 29
Jerry Svensson
Svensson
Jerry
08-712 50
50 21
21
08-712
Bollmora
Bollmora
Sara
Granestrand
Sara Granestrand
070-439
71 95
95
070-439 71
Östra
Östra
Mikael Fallmo
Fallmo
Mikael
070-592
85 92
92
070-592 85
S-kvinnor
S-kvinnor
Räty
UllaEija
Johansson
070-486
9936
90
070-531 19

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur
avfallet ska tas om hand. Här presenterar Naturskyddsföreningen avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.
ILLUSTRATION: SOFIA LILJANDER
Namnlöst-5 1
Namnlöst-5 1

2019-04-14 23:21:53
2019-04-14 23:21:53
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Tyresös gravida får betala priset för omotiverade besparingar

R

egion Stockholms moderata majoritetsledning har
bestämt sig för att skära ned på kvinnosjukvården
på SÖS. Speciellt vården på förlossningsavdel
ningen kommer att drabbas hårt av detta. Frågan är hur
majoriteten kan motivera denna livsfarliga nedskärning då
reginonen förra året gjorde ett överskott på 5,8 miljarder
kronor.
Som anställd på en av Region Stockholms förlossnings
avdelningar vet jag mer än väl hur drabbad kvinnovården
blir av nedskärningar. Många är de nattpass jag arbetat då
kvinnor och barn endast nätt och jämnt har klarat livhan
ken. Under årets tyngsta dygn hänvisas många kvinnor till
andra sjukhus, inte så sällan utomläns. Ibland kan inte ens
sjukhus i de närmsta länen ta emot och ibland hinner kvin
norna inte fram, utan får föda i bilen.
Det händer att kvinnor föder i korridorer, på undersök
ningsrum eller på läkarexpeditioner. Det händer att kvin
nor ringer på larmsignalen och det får ringa i en halvtimme
för ingen har tid att gå dit och titta till dem. Under den tiden
kan de hinna föda barn med en livrädd anhörig som enda
assistans. Det är inte så vi får vårt land att blomstra. Det
finns ingen som helst rim och reson i att skära ner på den
enda vård som faktiskt ska föra Sverige framåt, bokstavligt
talat.
På SÖS diskuteras sätt att hantera nedskärningarna från
förlossningsavdelningens sida. Kanske kan vi utesluta pap

Våreken

Tyresöeken står vid centralköket.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Förlossningsavdelningarna
har alla förutsättningar att
bli det tryggaste stället i
världen att uppleva sitt livs
första ögonblick på.
rika på de så omtalade förlossningsbrickorna. Brickorna
med fika som är firandet av barnets första födelsedag till
sammans med sin familj Jag blir mållös. När Region Stock
holm har ett överskott på 5,8 miljarder kronor (mitt under
brinnande pandemitider) finns det inte ett enda rimligt
argument för att vi ska ta bort någon bekvämlighet eller

Låt inte restaurangnäringen
slås ut av pandemin
Vardagen efter pandemin kom
mer vi delvis att vilja spendera
på restaurang. För arbete, för
näringsintag och för den sociala
samvaron.
Nu gällande regelverk som
påbjuder att alkohol inte får
serveras efter klockan åtta på
kvällen och att lokalen ska vara
utrymd en halvtimme senare
drabbar restaurangnäringen hårt.
Som privatperson är det lätt
att avstå sina restaurangbesök
under viss tid, men för restau
rangerna uppstår en ekonomisk
förödelse. En förödelse som inte
kan täckas med lån då återbetal
ningen av dessa lån skulle kräva
att omsättningen efter pandemin
mångdubblas från hur den såg ut
före pandemin.

Står åtgärden i proportion till
målet? Vad gör restaurangbesö
karna nu istället eller efter stäng
ning?
En del träffar bara familjen,
men för många är flockinstinkten
starkare. Människor samlas istäl
let företrädesvis i hemmet där
inga restriktioner råder och där är
avstånden små. Det är beklagligt,
men mänskligt.
Hålls avstånden, desinficeras
ytor och händer och undviks
trängsel borde det vara tillräck
ligt.
Tillsammans hjälps vi åt – både
med att minska smittspridningen
och att rädda restaurangnäringen
och dess hårt arbetande männ
iskor.
Anna Pasini, Frängsmyr

Steg för steg in i sommren

Sedan den 6–10 maj kom sommaren till Tyresö enligt SMHI.

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
Tyresö.
Skicka in ditt alster till:
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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lyx från de kvinnor som bygger vårt land. Tvärtom är det
just de kvinnorna som istället borde få en rejäl del av den
femmiljarderskakan på förlossningsbrickan.
De allra flesta av Tyresös kvinnor väljer att lista sig på
SÖS, därför att det är nära och därför att personalen på
SÖS kvinnoklinik är duktiga och erfarna. Det hade kunnat
vara ett tryggt alternativ. Socialdemokraterna vill säkra
den tryggheten.
S vill dubbla ersättningen till sjukhus. Vidare vill S satsa
på stöd inför förlossning samt säkerställa en barnmorska
och en undersköterska per födande.
900 kvinnor födde under 2020 under osäkra omständig
heter på överfulla förlossningsavdelningar Vi som jobbar
inom förlossningsvården tar inte våra lagstadgade raster,
vi går inte ens på toaletten. Detta är inte ett acceptabelt
sätt att varken arbeta eller föda barn på. Det är ett hån mot
kvinnor som riskerar sin hälsa, både fysiskt och psykiskt,
att dra ner på den vård som de behöver och förtjänar. Fram
förallt när det finns pengar att tillgå för att skapa en jämlik
vård som är gratis för alla. Vårt land har alla möjligheter
att kunna skapa en vård i världsklass. Förlossningsavdel
ningarna med personal har alla förutsättningar att bli det
tryggaste stället i världen att uppleva sitt livs största (och
första) ögonblick på. Det är dags att visa det.
Lotta Höckert
Förlossningssköterska

Dags för ett
Kulturcentrum i Tyresö
Tyresöborna bör snarast få sitt
eget kulturcentrum. Sedan fem
år tillbaka har Föreningen Kvarn
hjulet arbetat för att förverkliga
detta krav. De allra flesta fören
ingar med anknytning till kultur
livet har ställt sig bakom idén.
Stödet för ett nytt kulturcentrum
är mycket starkt.
Hela kultur- och föreningslivet
i Tyresö, med tusentals medlem
mar, saknar idag en gemensam,
fungerande mötesplats för att
kunna fortsätta med och utveckla
sin verksamhet.
Vi vill ha ett sammanhållet och
aktivt kulturcentrum med utrym
me för utövande kulturskapare,
för aktivt deltagande tyresöbor i
en skapande gemenskap. Det ska
vara en aktiv plats för besökande
i kommunen och en stolthet för
dess invånare.
Det är välkänt att ett rikt kultur
liv ger stora positiva hälsoeffekter,
ett säkrare samhälle och en bättre
fungerande demokrati. Ett rikt
kulturliv utgör också ett värn mot
inskränkthet, nationalism och ett
stöd för yttrandefrihet, mångfald
och gemenskap.
Den svåra coronapandemin har
förstärkt ensamhet och isolering
bland stora befolkningsgrupper.
Ingen vet när pandemin är defini
tivt besegrad. Den är i sig ett hot
mot demokrati och öppenhet när
det inte längre finns fritt utrymme
för fysisk kontakt. Människor
behöver komma samman för att
återupprätta det värn för demo
krati som behövs. Behovet av ett
kulturcentrum har dramatiskt ökat
under det senaste året.
Det var ingen tillfällighet att vår
förening fick namnet ”Föreningen
Kulturcentrum Kvarnhjulet”. De
nuvarande lokalerna i området
Kvarnhjulet ligger på kommunal
mark. Området ligger centrumnära

och blir alltmer centrumnära när
omgivningen bebyggs. Kommunalt
ägande och drift innebär sannolikt
lägre kostnader än den lösning
som gäller för det nuvarande kom
munhuset. Kommunen skaffar sig
rådighet över ett par av de allra vik
tigaste funktionerna i en kommun.
Dock vill vi inte låsa oss till
placeringen av Kulturcent
ret, det viktiga är att vi får
ett sådant med ändamåls
enliga lokaler och innehåll.
Att bygga ett nytt kulturcentrum
i Tyresö är ett stort och lockande
projekt. Samtidigt kräver det
stora resurser i investeringar och
framtida drift. Det finns därför all
anledning att undersöka om här
finns samordningsmöjligheter
med andra verksamheter i kom
munen. Det är väl känt att kom
munen är i starkt behov av ett nytt
förvaltningshus.
Idén har väckts om att bygga
samman kulturcentret med ett
nytt kommunhus. Denna form
av samverkan har med framgång
prövats på andra håll i landet. De
som söker sig till kommunhuset
kan samtidigt få nära kontakter
med pågående kulturaktiviteter,
och de som besöker kulturcen
tret kan samtidigt inhämta infor
mation från eller göra ett ärende i
kommunhuset. Ett levande demo
kraticentrum
Tiden går. Förväntningarna
ökar. Behovet av ett kultur- och
demokraticentrum blir allt större.
Vi uppmanar kommunens ledning
att driva på det arbete som pågår
för att skaffa ett beslutsunderlag
och därefter ta de nödvändiga
besluten. Vi som arbetar för kul
tur och demokrati väntar otåligt.
Föreningen
Kulturcentrum Kvarnhjulet

rodakorset.se/secondhand
Här är vår värld.
Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand
Här är vår värld.

ILLUSTRATION: LAUFERSWEILERS ARKITEKTER

MAJ 2021 

NYHETER

Kyrkovalet närmar sig
VAL Söndagen den 19 september 2021 är det val till Svenska
kyrkan. Då kan alla kyrkotillhöriga som är 16 år och äldre rösta
om hur de vill att Svenska kyrkan
ska styras nationellt, regionalt
och lokalt.

Val till Tyresö församling
Kyrkofullmäktige i Tyresö för
samling har 35 ledamöter. I Tyre
sö kommer de röstberättigade att
kunna välja mellan Socialdemo
kraterna (S), Vänstern i Svenska
kyrkan (ViSK), Framtidens kyrka
i Tyresö församling (FRK) och
Sverigedemokraterna (SD).
Val till stiftsfullmäktige
Till stiftsfullmäktige i Stockholms
stift ska 91 ledamöter väljas. Sam
manlagt 13 nomineringsgrupper
har registrerat kandidater. På stif
tets hemsida finns information
om valet, nomineringsgrupper

?

Skulle du
vilja odla?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Lagen om Svenska kyrkan defi
nierar Svenska kyrkan som en
öppen folkkyrka där den demo
kratiska organisationen och kyr
kans ämbete samverkar. De som
är medlemmar i Svenska kyrkan
röstar i demokratiska val fram
vilka som ska styra. Till skillnad
från val till riksdag, kommun och
regioner använder man i Svenska
kyrkan begreppet ”nominerings
grupp” istället för ”politiska par
tier”. För att få kandidera i något
av de direkta kyrkliga valen måste
man vara föreslagen av en nomi
neringsgrupp.

Många nomineringsgrupper
Bildande av nomineringsgrupper
har inneburit att det finns många
alternativ att välja på. Hittills har
totalt 601 nomineringsgrupper
över hela landet anmält kandi
datlistor till året kyrkoval. Det
finns ingen procentspärr mot små
nomineringsgrupper i kyrkovalet.

5

Iana Lundbladh, Fårdala
– Nej, bott här sedan 1965 men
ska flytta nu. Tidigare har jag odlat
potatis och rabarber.

Kyrkovalet handlar om vilka som ska styra Tyresö församling där Trollbäckens kyrka ingår.

med mera. https://www.svenska
kyrkan.se/stockholmsstift

FOTO: TYRESÖ NYHETER

öppnade 2010. Ilskan berodde på
att biskop Eva Brunne i sin pre
dikan talade om rasism och främ
lingsfientlighet. SD och liknande
grupper finns representerade på
Svenska kyrkans tre nivåer.

Val till kyrkomötet
Kyrkomötet har 251 ledamöter
varav 249 väljs genom direkta val.
Sammanlagt 14 nomineringsgrup
per konkurrerar om platserna i
kyrkomötet. Vilka de är framgår
av Svenska kyrkans hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval

Starka formuleringar
Christoffer Holmström berättar
vidare att en ny nominerings
grupp, Alternativ för Sverige, har
registrerat kandidater till kyrko
mötet och Stockholms stift.
– Av deras valmanifest framgår
bland annat att ”skolavslutningar
hålls i kyrkan, med präst, kristna
psalmer och nationalsången” och
att ”kyrkan återgår till en ordning
där äktenskapet är förbehållet
man och kvinna” samt att ”kyrkan
verkar för att stoppa moskébyg
gen, böneutrop och andra uttryck
för islamisering av Sverige”. Det
är starka formuleringar som inte

Tydliga ställningstaganden
– Det ligger ett stort ansvar på den
röstberättiga att informera sig om
vad de olika nomineringsgrup
perna står för, säger Christoffer
Holmström, socialdemokratisk
ordförande i valnämnden i Tyresö
församling. Några av oss kommer
kanske ihåg Sverigedemokrater
nas utträde ur Storkyrkan i sam
band med riksdagens högtidliga

Lena Linder, Bollmora
– Jag har odlat tillsammans med
min dotter på vår kolonilott i 15
år. Jag skulle vilja odla men orkar
inte. Bra att kommunen sätter
upp odlingslådor.

Christoffer Holmström, socialdemokratisk ordförande i valnämnden i
Tyresö församling.
FOTO: TYRESÖ KOMMUN

hör hemma i en demokratisk folk
kyrka.
ooo

Rösta i kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom
att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra.
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:
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Ted Ejderskog, Krusboda
– Nej, jag är för okunnig, men bra
initiativ att kommunen anordnar
odlingsplatser.
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Så här röstar du

Förtidsrösta

Mer information

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort.
Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet.
Det är viktigt att du tar med dig
din legitimation för att kunna
bevisa att du är du.

Förtidsröstning innebär att du
röstar någon annanstans än i
din vallokal. Förtidsröstningen
startar den 6 september och
pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt
röstkort och din legitimation.
Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns
på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Du hittar mer information samt
grupper och kandidater som
du kan rösta på via kyrkans
valwebb svenskakyrkan.se/
kyrkoval
Du kan också ringa
018-16 95 00 (växel).

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund
med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors
värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och
klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje,
fördjupning och sammanhang för dig själv och
andra, till exempel genom dop, bröllop, andra
gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Rick Karlsson, Brevik
– Jag har en tomt på 8 000 kvadratmeter med ett växthus på. Jag
sköter det inte själv men tar det
jag vill ha.

Jan Nordelöf, Öringe
– Vi odlar i trädgården, till exempel
morötter och prydnadsväxter.
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Tyresös röst i Riksdagen

Fler ges möjlighet till odling

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är uppvuxen 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 expanderade 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.

S

om högstadieelev på Forellskolan i början av
90-talet älskade jag gymnastiklektionerna. Undan
taget var när våren kom och vi skulle ut och springa
i skogarna i Erstaviksfideikommiss, det vill säga på andra
sidan Tyresövägen i trakterna av Lilla Högmora gård och
Storkällan. Jag var alltid med och sprang, men tyckte
verkligen illa om det. Lite extra irriterande var det att
gymnastikläraren åkte runt på sin moped för att kolla att
vi faktiskt sprang.
Det roliga med det hela var att kontrollen inte blev
något vidare, så de som inte ville springa satt och rökte i
skogen och för oss som sprang, så blev mopedåkandet i
våra tonårshjärnor en ren provokation.
Jag har ofta tänkt på detta, då vi resonerat om att ung
domar behöver mer fysisk aktivitet. Vi vet att Sverige på
många sätt är ett av världens bästa länder att växa upp i,
men trots detta har fler unga i landet psykiska symptom.
Dessutom ökar barnfetman i Sverige lavinartat. Vi vet
flera saker om fetman, dels att den drabbar barn i eko
nomiskt utsatta områden hårdare och dels att den är
förknippad med stora samhälleliga kostnader och stort
mänskligt lidande, bland annat att barnet har sämre själv
känsla och får det svårare i skolan.
Det finns inga enkla lösningar på detta, men forskning
en visar att ökad fysisk aktivitet och bättre balans mellan
skärmtid och annat kan förbättra den psykiska hälsan.
Ökad rörelse i skolan, samt mer idrottande i förening och
motion på fritiden är några viktiga beståndsdelar. Som
riksdagsledamot är det glädjande att den socialdemokra
tiskt ledda regeringen redan 2019 utökade undervisnings
tiden för idrott och hälsa i grundskolan. Vidare tror jag
att den nationella samordnaren för ökad fysisk aktivitet
kan spela en viktig roll. Det slår mig dock att frågan om
hur vi kan få fler barn att börja och fortsätta idrotta inom
idrottsrörelsen, inte riktigt finns på dagordningen.
Det känns som att många kommuner har prioriterat
ner ekonomiskt stöd till idrottsföreningar. Ett stöd som
är en förutsättning för att idrottsföreningar ska kunna
existera. De som väl går med i föreningar är oftast barn till
föräldrar med god ekonomi och hög utbildning. Jag tror
att det behövs både energi och
resurser för att bredda idrotts
”Jag tror att idrotten
rörelsen genom rekrytering från
alla delar av samhället. Jag tror
är central för att
att idrotten är central för att vi
vi ska kunna bryta
ska kunna bryta utanförskapet i
utanförskapet i vårt
vårt land och lägga grunden för
land och lägga grunden goda vanor och en bättre folk
hälsa.
för goda vanor och en
Det slår mig att jag numera
bättre folkhälsa.”
springer frivilligt i Erstavik, men
jag tror att många av dem som
tjuvrökte skulle må gott av att promenera där, men troli
gen inte har satt sin fot där sedan 1995.
Mathias Tegnér

Odlingslådor Fornuddsvägen.
ODLING Sedan 2018 har Tyresö
kommun drivit ”odla utan trädgård”. Initiativet syftar till att
skapa möjlighet för de tyresöbor
som vill odla, men som saknar egen trädgård. Nu arbetar
Tyresö kommun med att utveckla
odlingsmöjligheterna så att fler
kan få sätta sin egen potatis.

Odling i trädgård, på kolonilott,
i odlingslådor eller krukor är ett
stort intresse och har länge varit
en populär hobby. Dess popu
laritet kopplas ofta till glädjen
att få skapa något själv och att
få vara ute i naturen. Odling ger
oss också andra mervärden som
bättre hälsa, gemenskap och bio
logisk mångfald.

Odlingslådor på Wättingestråket.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sedan 2018 har tyresöbor kun
nat anmäla sig till en plats i en
odlingslåda vid Wättingestråket.
Denna odling har för säsongen
2021 utökats med 11 nya odlings
lådor. För att vara med och odla i
dessa odlingslådor kan du anmäla
ditt intresse på kommunens hem
sida. När det dyker upp en ledig
odlingslåda blir du tilldelad en
(numrerad) låda eller pallkrage,
skriver på ett avtal och sedan är
det fritt fram att sätta igång med
din odling.
Det kostar ingenting att vara
med, men som odlare förbinder
du dig bland annat till att ta hand
om din odling under hela säsong
en. Lådorna passar för såväl
blommor som bär och grönsaker.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kommunen står för jord, vatten
och en kompost i anslutning till
lådorna, men fröer, gödsel, verk
tyg etcetera står du själv för.
Utöver odlingslotterna Wät
tingestråket har Tyresö kommun
inlett ett projekt där man erbju
der invånare att hyra mark och
via brukaravtal odla på marken.
För säsongen 2021 har ett första
försök av detta upplägg inletts vid
Fornuddsvägen.
Kommunen är inte de enda
som erbjuder odlingsmöjlighe
ter. Odlingsföreningen Fnyskens
och trädgårdsföreningen Gudö Å
erbjuder också odlingsmöjlighe
ter inom Tyresö kommuns grän
ser.
ooo

I de olika odlingslådorna ryms
mycket ätbart. FOTO: TYRESÖ NYHETER

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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En kemikaliefri
förskola och skola

7

Bli en
cykelvänlig
arbetsplats
HÄLSA Tyresö kommun har
anslutit sig till projektet Cykelvänligast som drivs av Stockholms stad och Energi- och
klimatrådgivningen i samarbete
med Cykelfrämjandet.

Det kan bli lättare att cykla till och
från jobbet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Projektet startade för att upp
muntra och stötta arbetsplatser
som vill underlätta för sina med
arbetare att cykla till och från
jobbet. Regelbunden motion och
fysisk aktivitet minskar risken för
sjukdomar, ökar energinivån och
motverkar stress. Till detta leder
ett ökat cyklade till minskade kli
matutsläpp.
Alla arbetsplatser i Tyresö är
välkomna att anmäla sig och del
tagandet är kostnadsfritt.

Jannice Rockstroh (S) säger att vi behöver vi politiker ta ansvar och ligga i framkant med lagstiftning och förslag för att nå målet om en helt kemikaliefri
förskola och skola.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
MILJÖ I Tyresö är den politiska ambitionen att minska de farliga
kemikalierna som finns i vår vardag. Målet är en giftfri förskola och
skola där barnen inte påverkas negativt av sin närmiljö. Igår berättade Socialdemokraterna i samband med ett öppet möte om hur man
från Tyresö kommun arbetar med frågan. Tyresö Nyheter fick en intervju med Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Varför behövs en satsning på
kemikaliefri förskola och skola?
– Vi vet att små barn är en käns
lig målgrupp och att de får i sig en
större mängd främmande ämnen
dagligen i jämförelse med vuxna.
Yngre barn rör sig mer på golvet
och andas därför in fler dammpar
tiklar där skadliga ämnen kan ha
ansamlats. De ämnen eller kemika
lier som är prioriterade att få bort
är sådana som kan orsaka cancer,
skada vår arvsmassa, minska våra
möjligheter att få barn eller påver
ka våra hormonsystem.
Hur arbetar Tyresö kommun?
– I år tas en handlingsplan fram i
syfte att minska barns exponering
för skadliga kemikalier i Tyresös
förskolor och grundskolor. Fokus

Så här gör ni för att delta
1. Börja med att utse en ansvarig
person eller arbetsgrupp som
jobbar med frågan internt och
som blir kontaktperson gent
emot Cykelvänligast. Det kan
vara en chef, arbetsledare eller
en engagerad cykelentusiast.
2. Registrera er (länk finns läng
re ner)
3. Genomför resvaneundersök
ning. Den som är kontaktper
son på er arbetsplats får infor
mation och länk till en under
sökning, som ska skickas ut
till anställda på er arbetsplats.
4. Sätt igång! Kolla bland krite
rierna och gör en plan för hur
ni ska göra er arbetsplats mer
cykelvänlig.
Registrering görs på: https://
cykelvanligast.se/registrering/
ooo

ligger på att fasa ut ämnen med
särskilt skadliga egenskaper, som
hormonstörande samt allergioch cancerframkallande ämnen i
såväl kommunens förskolor som
grundskolor och ligger i linje med
målen i Agenda2030.
Vad innebär arbetet mer konkret?
– Enkla åtgärder är till exempel
att införa nya rutiner vad gäller
handtvätt, dammsugning och väd
ring eller utrensning av olämpliga
läromedel, leksaker och förbruk
ningsinventarier.
Mer långsiktigt handlar det om
att byta ut gamla möbler och PVCgolv och titta på upphandlingsav
tal, ombyggnationer och renove
ring av lokaler.

Tyresö kommunen utvecklar nu ett helt nytt förskolekoncept med hållbara
materialval, nära pedagogiskt ledarskap och kemikaliesmart från grunden.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vad görs i år?
– Målet är att ha en färdig hand
lingsplan på plats hösten 2021. Vi
ökar andelen ekologisk frukt och
har riktat medel för att möjliggöra
att byta ut farliga material på för
skolan. På förskolorna serveras
ekologisk frukt så långt det är
möjligt. Vi har också tagit fram en

måltidspolicy och vår förvaltning
har utvecklat ett helt nytt koncept
för hur kommunens framtida för
skolor ska se ut med hållbarhet i
materialval, mindre barngrupper
(12–15), nära pedagogiskt ledar
skap vilken är kemikaliesmart
från grunden.
ooo

Uppmaning till mer trampande i
Tyresö.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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sommar!

Brobänkens brygga.

9
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Bad

26

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

25

24

T

yresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer varm avslutning på våren och en glad
och skön sommar! Sommaren är ännu inte riktigt här men den väntar där runt hörnet. För
hoppningsvis har vi flera månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat
efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfba
nan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. Vad
vi än väljer är det fantastiska att allt går att göra i Tyresö. Sommar
skrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av Tyresö
Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.
Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommar
firande sker traditionellt i Slottsparken eller hos Kulturella Folk
dansgillet vid Solsäter, men i år gör man dock bäst att kontrollera
om de blir av med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer. Oavsett vilket är sommaren tiden för välförtjänt avkopp
ling och ledighet. Så också för Tyresö Nyheter som nu gör sommar
uppehåll. I september dyker vi på nytt upp i er brevlåda.
Till dess – ha en skön sommar!

23

23

Bad

Noretbadet.
Missa inte
utsikten uppe
från berget!

Anders Linder
Ansvarig utgivare

22

20
21

1
Bad

1
Badstigen – ett riktigt klipp!

2

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

Bad
3

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

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

4
© TYRESÖ KOMMUN

4
Näsby udde.

Välkommen i naturen

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

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

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

9

Ytterligare lyft för Strandbadet:

Bad rustas upp

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

Bättre och skönare sand till Stranbadet.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

BAD Strandbadet invigdes den 1 juni 2016 efter en rejäl upprustning
av parkeringen, utbyggnad av marinan, nya bryggor, stor strand med
gräsyta, toaletter och lekplats. Förutsättning fanns ju sedan tidigare
med klippor och grund strand.
11

15
Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.
BADFOTO: GUNNAR FRISELL
12
Bad

13

Bad

19

med den här satsningen på Strand
badet, säger Thomas Sundblad (L)
ordförande i kultur- och fritids
nämnden.
Det har funnits klagomål på
framförallt sanden eller rättare
sagt gruset. Nu kommer man att
fylla på med bättre och skönare
sand, som nu redan finns på plats
på stranden i stora högar.
Utvidgning av gräsytorna, vil
ket gör att de kommer att ligga
närmare vattnet. Det har också
efterfrågats fler aktiviteter och en
beachvolleybollplan och beach
handbollsplan kommer att ska
pas. På de stora gräsytorna kom
mer att ges utrymme för spontani
drott såsom boule och även kubb.
ooo

Vann skolcupen i E-sport

14
18

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

Inte bara våra kommuninvånare
hittade hit utan det kom badsugna
från hela närområdet. Varma soliga
dagar är det fullt på parkeringen,
på klipporna och på gräsytorna.
Dock fullföljdes inte alla planer
på upprustningen, så nu är det
dags för ytterligare ett lyft.
– Att vi kan skapa en trevlig och
fin miljö för bad är positivt för alla
tyresöbor som vill ta sig ett dopp
i sommar. Vi kan även glädjas åt
möjligheterna för mer spontani
drott ökar, säger Katarina Helling
(S), gruppledare i kultur- och fri
tidsnämnden.
– Nu när badsäsongen snart är
här och många fortfarande kom
mer att semestra hemma i som
mar känns det väldigt angeläget

SPORT Under april tävlade
gymnasieskolor i hela landet i
E-sportturneringen Svenska Skolcupen, och Tyresö gymnasium är
stolta vinnare i Rocket League!

Bad
17

16
15

15
15

ttas i orden:
© TYRESÖ KOMMUN

Tyresöeleverna besegrade Katte
gattgymnasiet med 4–1 i matcher
i finalen. Eleverna som tävlade
för gymnasiet var Jacob Gowans,
Linus Gyllun och Adam Svärd.
Adam och Jacob har valt Tyresö
Gymnasiums El-dataprogram på
grund av e-sport-inriktningen,
Linus utbildar sig till elektriker
och har utnyttjat möjligheten att
gå e-sport som individuellt val,
något alla elever på skolan har
chansen att göra.
Alla tre, som går i årskurs två på
gymnasiet, tycker att E-sporten har
gett dom en givande plattform att
utveckla sina individuella färdig
heter och också underlättat lags
samarbetet mellan varandra, då
de kunnat spela och kommunicera
direkt i klassrummet. De vill alla
fortsätta att utvecklas inom detta
och har därför valt att fördjupa
kunskaper och färdigheter i ytter
ligare en E-sportkurs nästa läsår.
– Vi tycker Tyresö gymnasium
har en proffsig spelutrustning
i skolans ”gaming room” som

Det glada vinnarlaget från vänster;
Linus Gyllun, Jacob Gowans och
Adam Svärd. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

används i e-sportsundervisning
en samt ett stort plus för att sko
lan också har ett fullt utrustat
E-sportscafé där man kan spela
på rasterna säger killarna.
– Det är väldigt roligt att elev
erna presterat bra i Svenska
Skolcupen och representerat vår
skola på ett så förtjänstfullt sätt
i Rocket League. Vi lägger stort
fokus i individuell handledning
utifrån varje elevs behov och
dessa elever har verkligen tagit
stora steg under läsåret som gått.
Vi är mycket nöjda över deras
insats och hoppas de ska kunna
fortsätta på samma sätt nästa
läsår, säger Robert Lagnemo som
undervisar i e-sport på Tyresö
gymnasium.
ooo

10



MAJ 2021

NYHETER

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

Varierad kost viktigt för folkhälsan
MAT Folkhälsoperspektivet
genomsyrar samtalet med Tyresös nya kostchef. Bra kost i förskola och skola skapar goda förutsättningar för bättre kostvanor
i framtiden, vilket även gynnar
studieresultaten.

Elizabeth Magnusson är kommu
nens nya kostchef. Hon vill stärka
folkhälsan genom att utveckla de
offentliga måltiderna i Tyresös
förskolor, skolor och inom äldre
omsorgen. Hon berättar entusias
merande om vikten av att ge alla
barn goda matvanor från början
eftersom det bidrar till goda kost
vanor resten av livet vilket på sikt
främjar folkhälsan.
Elizabeth är utbildad dietist
och kommer närmast från Ekerö
kommun där hon arbetat som
biträdande kostchef. Varför valde
hon att börja arbeta i Tyresö?
– Kommunens storlek tilltalar
mig och det finns många likheter
med Ekerö, säger Elizabeth. Det
är nära till både stad och natur,
det är ett stort plus.

Kommunens nya kostchef Elizabeth Magnusson.

Mot olovlig
uthyrning
FUSK Tyresö Bostäder har tillsammans med samarbetspartners och hyresgäster arbetat
aktivt med att upptäcka olovlig
andrahandsuthyrning.

Bolaget meddelar nu att den nya
lagstiftningen inom området gett
nya förutsättningar att jobba.
Bland annat har det blivit lätt
are för hyresvärdar att säga upp
hyreskontrakt om det upptäcks
att en hyresgäst hyrt ut i andra
hand utan tillstånd. Arbetet i
Tyresö har gett goda resultat.
Under förra året kunde bolaget
återtaga 49 lägenheter, vilket är
en ökning jämfört med tidigare
år, och på så sätt möjliggjort för
fler att bo lagligt, tryggt och med
schysta villkor.
– Det är viktigt att det är ord
ning och reda i våra bostadsområ
den. Detta kommer leda till tryg
gare områden och fler lägenheter
till bostadskön, säger Mathias
Tegnér (S) styrelseledamot i Tyre
sö Bostäder.
ooo

Ordning och reda i bostadsområdena leder till tryggare områden
och fler lägenheter till bostadskön
säger Mathias Tegner (S). FOTO: TN

FOTO: PRIVAT

Offentliga måltider
På frågan hur de offentliga mål
tiderna i Tyresö ser ut idag lyfter
hon fram att de redan håller en
relativt hög nivå med stort gastro
nomiskt perspektiv där alla kök
på förskolor, skolor samt Björk

backens äldreboende är kravcer
tifierade och där 50 procent av
alla råvaror är ekologiska.
– De offentliga måltiderna i
skola, förskola och äldreomsorg
har tagit stora kliv det senaste
decenniet där kosten blivit suc
cesivt bättre och mer välkompo
nerad, berättar Elizabeth. Något
annat som är väldigt positivt är att
det blivit mer attraktivt att arbeta
med offentliga måltider och att
fler kockar inom restaurangbran
schen söker sig hit vilket skapar
större möjligheter att utveckla
måltiderna så att de tilltalar fler.

Bra matvanor för alla barn
Elizabeth menar att det absolut
finns utvecklingsområden. Hon
lyfter fram behovet av att skapa
bra matvanor för alla barn och
i synnerhet barn med särskilda
behov.
– Det är ofta är en större utma
ning att få barn med särskilda
behov att äta en varierad kost då
dessa barn kan vara svårare att
motivera.
Utmana smaklökarna
Hon lyfter fram vikten av att
utmana smaklökarna eftersom de
flesta barn helst äter en viss sorts
mat.
– Det vill jag utveckla här i
Tyresö, säger Elizabeth.

Elizabeth slår gärna ett slag för grillade grönsaker.
FOTO: TN

Avslutningsvis ber vi Elizabeth
ge oss sitt bästa grilltips nu när
sommaren står inför dörren.
– Grilla mer grönsaker, gärna
spetskål och sötpotatis. Det är
supergott på grillen! Jag vill även
lyfta fram alla svenskproduce
rade grillostar som finns i kyldis
karna, vilket är bra för både djur
hållning och miljö.
ooo

Elizabeth Magnusson
Ålder: 35.
Familj: En son på 2 år.
Vad lagar du helst för mat
hemma? Väldigt varierat. Det
viktigaste är ju variation, både
avseende smaker och råvaror.
Favoriträtt: Älskar all mat och
eftersom jag är från Västkusten
är färska räkor såklart en stor
favorit.

Efter lyckade satsningen:

Etableringscentrum blir
permanenti Tyresö
INTEGRATION Etableringscentrum startade som ett projekt 2018 för
att effektivisera och förkorta vägen till arbete och studier för nyanlända. Satsningen har varit oerhört framgångsrik och på tre år har
161 nyanlända tyresöbor fått jobb eller gått ut i studier. Med dessa
lyckade resultat i ryggen har Etableringscentrum sedan 1 april blivit
en permanent verksamhet i Tyresö kommun.

Khuloud Bashar, en av de delta
gare som fått arbete genom Eta
bleringscentrum.
Etableringscentrum började
som ett treårigt samarbetspro
jekt under 2018 mellan Tyresö,
Haninge och Nynäshamns kom
muner tillsammans med Arbets
förmedlingen, med syftet att få
ut fler nyanlända personer i egen
försörjning. Projektet medfinan
sierades av Europeiska socialfon
den, och i varje kommun upprät
tades ett Etableringscentrum.
Under projektets tre år har 80

procent av alla inskrivna på Eta
bleringscentrum i Tyresö gått ut
till arbete eller börjat studera.
Det innebär att sammanlagt 161
nyanlända tyresöbor fått in en fot
på arbetsmarknaden eller på en
utbildning.
Projektet avslutades sista mars
2021, och den 1 april övergick
Etableringscentrum till att bli en
fristående och permanent verk
samhet i Tyresö kommun.
– Sedan Etableringscentrum
startade har antalet nyanlända
tyresöbor som fått jobb eller bör

Khuloud Bashar, en av de deltagare som fått arbete genom Etableringscentrum.
FOTO: TYRESÖ KOMMUN

jat studera ökat stort. Och det är
också därför vi nu väljer att göra
verksamheten permanent. Jag
tycker att det är viktigt att förstå
att olika insatser inte per auto
matik hjälper människor. Det
handlar snarare om att anpassa
insatserna utefter individens för
utsättningar och att möta perso
nerna där de befinner sig i livet.
Det är precis så som Etablerings
centrum arbetar och därför det är
så effektivt. Rätt insatser leder till
jobb helt enkelt, säger Anna-Lena
Engstedt, förvaltningschef vid
arbetsmarknads- och socialför
valtningen.

Koncept med helhetssyn
Etableringscentrum ligger i det
gamla polishusets lokaler i centr
um och här arbetar samordnare,
arbetskonsulenter och en språk
pedagog. Tillsammans erbjuder
de ett yrkesinriktat utbildnings
koncept för nyanlända som
behöver stöd för att komma ut
på arbetsmarknaden eller in i
studier. Här får man bland annat
lära sig hur man skriver ett cv och
ett personligt brev, och hur en
arbetsintervju går till. Deltagarna
får även yrkesinriktad språkträ
ning och information om svensk
arbetsmarknad, tillsammans med
individuella coachningssamtal
och hjälp att själva lära sig att
hitta och söka olika jobb.

Anna-Lena Engstedt.
FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Kvinnor och kortutbildade
De flesta av deltagarna som hittills
har varit inskrivna på Etablerings
centrum kommer från Eritrea,
Syrien, Somalia, Afghanistan och
Iran. Fokus ligger på kvinnor och
kortutbildade, eftersom statisti
ken visar att det ofta tar längre tid
för dem att bli självförsörjande
För personer utan studiebak
grund eller med begränsad studie
bakgrund, har genomsnittstiden
de varit inskrivna på Etablerings
centrum – innan de gått vidare till
arbete eller studier – varit under
7,5 månader, för både män och
kvinnor.
De branscher som deltagarna
främst fått jobb inom är vård,
barnomsorg, restaurang, lager,
lokalvård, skolkök och bilvård.
ooo
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Utställning i Bollmoradalens kyrka:

God Love Pride
KONST För närvarande visas Ilar Gunilla Perssons utställning God
Love Pride i Bollmoradalens kyrka. Det är en utställning som baseras
på berättelser av HBTIQ-personer som vuxit upp inom något religiöst
samfund.

Ilar Gunilla är född i Dalarna
där det fanns ett stort frikyrkligt
engagemang.
Redan som barn upplevde Ilar
Gunilla att det skavde i henne
när hon hörde människor runt
omkring henne som pratade om
skam, skuld och synd. Idag är hon
fotograf och fotokonstnär med
BA-examen, utbildad i Finland,
där hon bodde i sju år innan hon
återvände till Sverige.

Pride-festival
Startskottet för utställningen God
Love Pride var när Ilar Gunilla blev
tillfrågad om att visa tre bilder på
en utställning i samband med den
första Pride-festivalen i Jakobstad,
Finland 2014. Idag har utställning
en växt till 25 bilder och projektet
är fortfarande pågående. Efter vis
ningen i Bollmoradalens kyrka ska
utställningen ut på turné, bland
annat till Västerås domkyrka.

Vill vidga vyer
Ilar Gunilla vill inte provocera
med utställningen, utan väcka dis
kussion och vidga vyer som leder
till någonting positivt.
– Det blir väldigt starkt för dem
som deltar i denna utställning att
den även visas i kyrkor, eftersom
flera av dem tidigare känt sig ute
slutna ur sin uppväxtförsamling,
berättar Ilar Gunilla.
God Live Pride visas i Bollmo
radalens kyrka till och med den
31 maj. Via kyrkans hemsida kan
man även höra inläsningar av tex
terna som hör till bilderna.
Ursula Rundin

Konstverken Eva, Leena, Maud, Erik och Kim är några av de verk som ingår i utställningen.

Fotografen och fotokonstnären Ilar Gunilla Persson. FOTO: ANNA-KARIN JANSSON

FOTO: ILAR GUNILLA PERSSON

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började
byggas i början av 1960-talet
Då hade kommunen bara cirka
6 000 invånare. De flesta bodde
i villorna i Trollbäcken. Tio år
senare var invånarantalet över
27 000 och staden i skogen,
som Bollmora kallades, hade
vuxit fram med sina många
bostadsområden. Med denna
artikelserie presenteras ett
antal av dessa.

Koriandergränd

Tyresö bostäders område är det
första som byggdes i kommun
delen Farmarstigen. Bostads
området består av punkthus
med radhus som bildar sex tyd
liga gårdar med drygt 30 lägen
heter i varje. Området som lig
ger nära Barnsjön och de stora
skogs- och strövområdena i
söder är populärt. Hyresgäster
na sköter själva gårdarna med
lekplatser och planteringar.
Detta skapar sammanhållning,
ökar tryggheten och ger möjlig
het till aktiviteter. Bland annat
genomförs årligen julgranstäv
ling varje första advent. Till
området hör också festlokalen
Farmargården.

Inflyttningsår
1982–1983
Upplåtelseform
Hyresrätt
Antal bostäder
189
Antal hus
6 punkthus med
radhus vid sidan
Våningar
2 och 4 våningar
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TN-doktorn:

En vår full
av intolerans
Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare,
specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. Hon är även St Lukasterapeut.
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö.
Radiomakare vid Tyresöradion.

Fotbollslagens statu
Tyresö Nyheters sportreporter Niklas Wennergren har sett över
fotbollsklubbarnas förberedelser inför fotbollssäsongen 2021.
Som läget är nu så siar i alla fall han om väldigt mycket raffel
och en mycket spännande säsong för samtliga sex lag.

F

ör ett år sedan skrev jag en krönika om pandemin, om att
ha längtanstålamod. Ja, nog har vi haft både tålamod och
längtan detta långa år. I ett anfall av självinsikt funderade
jag häromnatten på vad pandemin gjort med mig och andra. Into
lerans var ordet som dök upp. Intoleransen har frodats denna
vår. Surkärring är ett användbart ord. Är det sådana vi blir av
att inte få umgås på vanligt sätt
med vanliga trevliga människor?
”Intoleransen har
Surgubbar finns också, ingen
frodats denna vår.
könsdiskriminering. I mars bör
jade jag reta mig på hundbajs,
Surkärring är ett
jag blev rent ut sagt f-b på alla
användbart ord.”
som skiter i sin hunds skit. Jag
skrev ironiska inlägg på Face
book väl medveten om att syndarna inte läste dem. Sen började
jag fantisera om att sätta små varningsflaggor i varje hög. Inget
bra projekt, alltför omfattande. Sen hittade jag strategin att igno
rera. Ignorera betyder att inte se, låtsas som det inte finns. En
bra strategi, tyckte jag men man tar inga beslut, gör inget aktivt
val, bara blundar. En kväll skällde jag ut två yngre personer som
letade geocachar på kyrkogården. Vad är en geocache? Det är
en lek, en avancerad skattletning kan man kalla det, ett sätt att
göra utevistelse intressant. Kul på rätt ställe. Nej, inte gömma
fiktiva skatter på en kyrkogård, tyckte upprörda jag just då. Ni
minns nog pulkaåkningen på Skogskyrkogården. Det var ganska
magstarkt för en gammal surtant. Hellre än att ignorera måste
man ta ställning och släppa småsakerna, strunta i struntet. Kom
munens grus, vasst, krossat, som varken vovven eller jag vill gå
på, hör till det som många har retat sig på. Bit ihop och var glad
att kommunen skyddar oss från fallolyckor. Kallt och regnigt och
våren dröjde trots all längtan. Det var faktiskt svårast att ta sig
igenom när man frös om händerna och blev våt om fötterna. Kyla
är svårt att acceptera men egentligen bara en struntsak. Släpp
det, strunta i det.
Plötsligt en dag var hundskiten osynlig, gruset bortsopat och
solen och värmen kom. Glada människor letar geocachar på
andra ställen. Även i år simmade älgarna över Ångermanälven
och storkarna i Skåne kunde studeras när SVT sände live. Vacci
nationstillfällena blev fler och fler. Tänk att man kunde bli så glad
av att få ett stick i armen. Folkhälsomyndigheten lovar oss nya
lite generösare förhållningsorder. Om vi sköter oss kommer sam
hället öppna upp alltmer och mer. Alla surgubbar och surkärring
ar har skäl till dåligt humör, det
frestar på att vara inne, rädd för
”Alla surgubbar och
smitta och grubbla. Vi hemestrar
surkärringar har skäl
en sommar igen, badar, fiskar,
seglar, vandrar, sitter i solen och
till dåligt humör.”
sticker fingrarna jorden, prome
nerar. Vi löser världsgåtor på altaner och balkonger. Fler hinner
få sina efterlängtade vaccinationer och åter krama barnbarnen.
Intoleransen ska städas bort med doftande såpa, fågelsång och
vågskvalp. Lyssnar man noga utan att ignorera kan man höra lju
det från fjärilsvingar. Släpp din irritation, acceptera dina med
människor.
Tack alla tyresöbor som stannar och pratar och bryr sig om
varandra. Ha en skön tolerant sommar hälsar dr Lena.
ooo

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

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se
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TrollbäckensCC
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allé2)2)
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Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning

Hanvikens SK
Herrar

Hanvikens SK
Dam

Bollmora Inter
nacional IKF

Hanvikens SK har som många vet
dragit nytta av turbulensen kring
TFFs herrlag och fått ett riktigt
starkt lag, som många menar
kommer bli en av favoriterna till
seriesegern. Kan de egentligen
missa första platsen nu?
– Ja, efter säsongen så valde
många av TFF-spelarna oss vil
ket vi ser som något jättepositivt.
Våra yngre talanger får chansen
att träna med bättre spelare vilket
är bra för deras utveckling, säger
Sören ”Snuffe” Åkeby.
– Vi hade ett bra lag redan förra
året men åkte vi på några skador
så blev vi lite sköra. Nu får vi en
stabilare trupp som är lite breda
re. Då kan vi laborera mer.

– Vi har fått in två rutinerade norr
ländskor till vår unga trupp som
betyder väldigt mycket. Vi jobbar
långsiktigt med gruppen, och just
nu vill vi bara spela så bra fot
boll som möjligt. Placeringar och
sådant har vi inte talat så mycket
om faktiskt, säger tränaren Jams
hid Masori.

– Vi har rätt många nya spelare
i klubben i år. Vi har ju även ett
B-lag och det har öppnat upp för
att fler vill komma till oss tror jag,
säger Sammy Bueno, tränare, spe
lare, grundare av Bollmora Inter
nacional.

Hur har försäsongen varit?
– Sverige har redan före det här
den längsta försäsongen man kan
tänka och det här har bara gjorde
det värre. I januari/februari såg vi
oerhört inspirerade ut och det var
fullt sprut på träningen men sen
har vi gått ner oss. Spelarna ser
inget slut på tränandet så vi försö
ker göra någon kompromiss så att
de får vara lediga emellanåt för att
de inte ska tappa lusten. En utma
ning för både spelare och ledare,
att försöka ha roligt innan det änt
ligen kommer igång.

Nyförvärv: Mizgin Genc, (Ham
marby IF F19), Wilma Ambjörn,
(IFK Haninge), Lina Candell,
(Kovlands IF), Nathalie Lodell,
(Alnö IF)
Förra säsongen: 8:a i Division 3B
Målsättning: Ingen speciell offi
ciell utan arbetar mer med att
utveckla truppen.
Vad ska man titta speciellt på: Linda
Candell norrländsk knivsegg på
topp som bör stå för en del mål.
Seriespelet: Oklart i nuläget men
den kommer att genomföras som
enkelserie.
TN-tips: 6:a i Division 3B. Lite mer
rutin. Lite mer spets framåt. Tror
att Hanviken kan klippa ett par
placeringar i tabellen jämfört med
förra året.

Nyförvärv: Hampus Andersson

(mb), Kevin Salomonsson (mb),
Leo Schoultze-Ramos (yb), Lukas
Brikell (mf), Mattias Andersson
(försvarare), Max Embring (yb),
Pontus Moro (fw), Jesper Sunde
lin (mv) samtliga Tyresö FF.
Förra säsongen: 5:a i Division 3
Södra Svealand.
Målsättning: Vi ser oss som en av
favoriterna till seriesegern.
Vad ska man titta speciellt på: Nico
Cordero som vanligt men även
om Snuffe har fått ihop Tyresö
FF-klustret med övriga truppen.
Seriespelet: Som läget är nu så blir
det dubbelmöten, dock utan kval
spel.
TN-tips: Med nästan hela TFFs star
telva i laget så har Viken en väldigt
stark trupp och måste ses som en
klar favorit till seriesegern.

Vilka lag blir farligast i Division
3B?
– Bagarmossen och Stureby är de
som har värvat friskast och de har
trupper för två lag nästan så dem
blir farliga. Sedan har vi alltid Tul
linge som liksom oss har en ung
trupp och jobbar långsiktigt och
det är fint att se det med.

Hur har försäsongen varit för
din klubb?
– På grund av läget i världen så
har det ju inte gått att träna inom
hus eller i grupp så det har blivit
löpning och gym mestadels.
Hur ser du på lagets chanser i
seriespelet?
– Vi har aldrig spelat så här högt
upp tidigare men vi har alltid
höga målsättningar, men ska vi
vara realistiska så hoppas vi på
att hänga kvar och det med bred
marginal.
Nyförvärv: Brandon Arias (Tyresö

FF), Patrik Öberg (klubblös),
Amanuel Tadesse ( IFK Haninge),
Alpay Altunsayar (Tungelsta IF),
Andreas Roldan – (Andino Uni
ted), Hewa Sohrabi – (Andino
United), Nikolas Morales – (FC
Brandbergen), Abbas Hosseini
– (Falcao Futsal), Alexander
Pettersson – (Nacka FC), Kim
Ferm (klubblös), Samuel Dassi
(United Stockholm IF), Diego
Morales (klubblös), Mariel Con
treras (klubblös), Luis Tobosque
(klubblös), Israel Ganagodo (Afri
kansk FC), Muhammed Abbassoy
(klubblös)
Förra säsongen: 2:a i Division 6E
Målsättning: Mittenplacering
Vad ska man titta speciellt på: Boll
moras nya lagbygge som känns
som en mer solid grund än tidi
gare säsonger.
Seriespelet: Enkelserie som star
tar i höst.
TN-tips: Nyuppflyttade Bollmora
kommer troligen att få det tufft,
men de har förberett sig väl och
bör kunna överraska de flesta
lagen. Vi tror att en mittenplace
ring är helt rimligt.

www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40

Nico Cordero. Alltid en intressant
spelare att följa. FOTO: CLAUS MEYER

Nicole Tabari, Hanvikens kanske
mest värdefulla pärla i smycke
skrinet.
FOTO: CLAUS MEYER

Bollmora Inter efter deras uppflyttning från Division 6 för två år
sedan.
FOTO: CLAUS MEYER
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us inför seriestarten
Tyresö FF Herr

Tyresö FF Dam

Tyresö United

Ni har förlorat i princip hela
startelvan från 2020. Hur är
läget i laget nu?
– Vi gjorde ju det, men det är gan
ska många månader sedan så det
har vi lagt bakom oss. Vi har idag
en trupp på 23 utespelare och två
målvakter. Kvar från förra året är
Leo Lanneborn, Isak Holmberg
och Ruben Lindström. Utöver det
så har vi rekryterat spelare från
storklubbarnas akademier plus
tre spelare från Newroz, berättar
Jeppe Mauritzson för TN. Bortsett
från de som kom från Newroz så
är samtliga spelare födda mellan
99 och 03.

– Vi har förlorat Alice Bergström
till Älvsjö och Sofie Thörnqvist
har slutat men vi har fått in ett
antal nya spelare utifrån, lyft tre
spelare från juniorlaget och så har
vi Filippa Pettersson frisk efter en
korsbandsskada, säger nya träna
ren Robin Carlén.

Tyresö United har de senaste tre
åren stigit från Division 7 till Divi
sion 5 och har en förmåga att att
rahera spelare från högre divisio
ner. Hur långt det räcker är svårt
att se som läget är nu, men att de i
framtiden blir ett stabilt Division
4 lag som ibland kan göra en upp
stickare till 3:an är inte omöjligt.
Estefan Gamboa har i alla fall gan
ska många spännande nya spelare
som han spetsat truppen med.
– Det känns som en helt ny
trupp. Många bekanta namn har
gått vidare och många nya har
kommit till. Vår mest prestige
fyllda värvning är från Tyresö FF,
och det är Mikael Hammarstedt,
berättar tränaren Estefan Gam
boa.
– Vi har fått behålla grunden
från förra året och fyllt på med
väldigt hungriga spelare så Robin
och Jonathan kommer få ett svet
tigt jobb att ta ut laget.

Hur har försäsongen sett ut?
– Eftersom vi inte har fått spela
matcher så är det svårt att säga
var vi står, men vi oss ha ett
spelskickligt och tekniskt lag,
ett lag med god speluppfattning.
Det finns en oro att vi saknar lite
spetskompetens i straffområdet,
vilket inte betyder att spelarna är
spetsiga utan mer att vi som lag
har mycket att jobba med där.
Nyförvärv:

Målvakt: Simon Gudmundsson
Backar: Alexander Nyström, Alf
redo Martiatu Nordeman, Anton
Fornstedt, Denis Milovanovic,
Filip Nieminen Eriksson, Samuel
Uddenberg Edgren, Yasin Zian
Nyhuus
Mittfältare: Gabriel Fromell-Nor
berg (BKV Norrtälje), Benjamin
Bezudde, Benjamin Laturnus, Leo
Malmgren Mofalk, Maill Lund
gren, Oliver Jovanovic, Ousman
Njie
Forwards: Badawi Mohamed,
Benjamin D´Amore, Lamin Tou
ray
Förra säsongen: 4:a i Division 2
Södra Svealand. Vinnare Stock
holm Cup.
Målsättning: Vi jobbar med flera
mål, både som lag och individuellt
men då det gäller serien så är det
att hålla oss kvar.
Vad ska man titta speciellt på: Jag
hoppas och tror att Ruben Lind
ström tar ytterligare ett steg i
sin utveckling och att han även
utvecklar sitt ledarskap som ny
kapten. Gör han det så räcker inte
Division 1 för honom, utan då går
han längre.
Seriespelet: Vi har inte riktigt fått
det kommunicerat men det ver
kar som att det öppnas upp för
seriespel den 1 juni så det är det
vi siktar på. Då blir det dubbel
möten plus att vi är kvalificerade
för Svenska Cupen. På grund av
att kvalet inte spelades klart så är
det dessutom 15 lag i serien.
TN-tips: Ett brandskattat TFF får
akta sig för att inte åka ur serien i
år. Hur det unga och i mina ögon,
orutinerade laget agerar på plan
är mycket svårt att sia om. Jag
hoppas ändå att Jeppe Mauritz
son har rekryterat rätt spelare för
uppdraget och att man klarar nytt
kontrakt.

Förra året kom Tyresö tvåa i
serien. Är det realistiskt att försvara den placeringen?
– Alltså det enda vi talar om är att
vinna serien. Vi har den överläg
set bästa truppen i den här serien.
Vi har radat upp fina placeringar
tidigare år, så är det någon gång
vi ska vinna serien så är det i år.
Det är det enda vi tänker på. Vi
ska vara favoriter och det trivs vi
med.
På pappret så är det inte något
lag som egentligen sticker ut i
serien i år.
– Nej och om man tittar på hur de
andra lagen förstärkt så har de
mestadels tagit in unga spelare
från storklubbarnas akademilag.
Vi har flyttat upp våra egna och
när det gäller spetskompetens så
är det inget lag som slår oss.
Nyförvärv: Robin Carlén (tränare),

Lina Bogg (mb Stuvsta), Alva
Lodén mf (Gif Sundsvall), Klara
Andersson (yb AIK), Jennifer
Egelryd (comeback) och Elsa
Bengtsson, Ella Bergström och
Elsa Bromé från juniorlaget.
Förra säsongen: 2:a i Division 1
Södra Svealand
Målsättning: Att vinna serien.
Vad ska man titta speciellt på: Vi
har dels många individuellt intres
santa men vi har också flyttat en
del spelare till nya platser. Exem
pelvis Ida Bengtsson, som tidiga
re varit en defensiv klippa men nu
fått en mer offensiv roll.
Seriespelet: Som läget är nu så blir
det både dubbelserie med kval
spel då man ska utöka Damall
svenskan.
TN-tips: Vi är beredda att hålla
med Tränare Carlén. Det är svårt
att hitta ett starkare lag i serien i
år så vi går all in och lägger alla
pengarna på serieseger.

Nyförvärv: Mikael Hammarstedt

(mf Tyresö FF), Alexander
Åsbrink (mv Bodega Div.6), Dou
glas Norén (Västertorps BK),
Kamuran Bayar (Stuvsta IF),
Patrik Ekblom, Björn Johansson,
Kevin Jashidi, Karim Mohammed,
Victor Alneborn.
Förra säsongen: 7:a i Division 5
Södra Stockholm
Målsättning: Topp 3.
Vad ska man titta speciellt på: Mika
el Hammarstedt och Alexander
Norén, men vi har ju flera spelare
sedan tidigare som är sevärda.
Seriespelet: Det uppdateras veck
ovis när vi ska starta men det ver
kar inte bli dubbelserier i alla fall.
Förbundet borde ta ett beslut så
att det blir rättvist för alla lagen.
TN-tips: 4:a. Ett års mer rutin och
en bredare trupp bör ge United
tätkänning.

Segerfest för Tyresö United efter
seriesegern i Division 6 2019.

Unik möjlighet till
spontanidrott

Mängder av fritids- och sportartiklar finns att låna.
SPORT Den första Fritidsbanken
öppnades 2013 i Deje, Värmland
med syftet att oanvända fritidsprylar skulle få nytt liv. I höstas
öppnade den 100e Fritidsbanken
– i Tyresö!

Invigningen hade föregåtts av
några månaders intensivt upp
byggande då tyresöbor bjöds in
att skänka det som låg outnyttjat
i deras källare och garderober. De
första besökarna hade mycket att
välja på: redan första dagen fanns
600 artiklar på Granängsringen
65.
– Hela 24 utlån gjordes första
dagen, berättar Niklas Ryholt som
förestår Fritidsbanken, som drivs
genom ett samarbete mellan Tyre
sö kommun, Tyresö Bostäder och
organisationen Fritidsbanken.

Populära vintersporter
Inflödet av artiklar har fortsatt.
När Tyresö Nyheter hälsar på har
antalet sportartiklar växt till cirka
1 600 stycken.
– I och med att vi fick ett rejält
vinterväder som drog in i slutet av
januari och stannade flera veckor
var det många tyresöbor som ville
låna både längd- och slalomski
dor, säger Niklas.
– Så många att det tog slut.

FOTO: CLAUS MEYER

Frida Thilén ska ge det unga TFF
stabilitet i backlinjen … som
vanligt.
FOTO: CLAUS MEYER

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: URSULA RUNDIN

Även skridskor var det stor efter
frågan på.

Fler kan pröva på
Niklas tycker att det bästa med
Fritidsbanken är att fler kan testa
på nya aktiviteter. Fler barn och
ungdomar kan delta i skolaktivi
teter. Människor kan vara spon
tana och, som i vintras, åka längd
skidor när snön väl kom.
– Genom att vi finns så bjuder
vi på möjligheten att spontani
drotta, säger Niklas.
En pappa som besöker Fri
tidsbanken tillsammans med sin
8-åriga son samtidigt som Tyresö
Nyheter är där instämmer:
– Vi har lånat här fyra gånger.
Det är toppen att man inte behö
ver köpa nya idrottsgrejor varje år.
Sommarplaner
I början av sommaren planerar
Fritidsbanken i samarbete med
Generation Pep och fritidsgår
darna i Tyresö att ta med lämpliga
sportartiklar ut till badplatser och
andra samlingsplatser och låna ut
dem på plats.
– Förhoppningsvis får jag hjälp
att låna ut sportprylar av några
sommarjobbare och fritidsperso
nal då, avslutar Niklas.
Ursula Rundin

Faktaruta

Niklas Ryholt förestår Fritidsbanken i Tyresö.
FOTO: URSULA RUNDIN

Fritidsbanken viktigaste regler
är: Alla får låna, allt är gratis,
återanvänd utrustning. Du behöver bara uppge ditt namn och
ditt telefonnummer, därefter
kan du alltså direkt prova den
utrustning du lånat. Du får ett
sms som bekräftar ditt lån och
lånetiden är två veckor.
2 050 artiklar har lånats ut
under Fritidsbanken i Tyresös
första sex månader.
Mest lånade prylar: 1. Hockeyskridskor 2. Längdstavar 3.
Alpina hjälmar
Mer information hittar du på
fritidsbanken.se
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

LÄTTVANDRAD NATURGUIDNING
1/6 och 3/6, 10.00–13.00, Busshållplats Tyresö gymnasium. Den
lilla skogssjön Barnsjön ligger i
en dalsänka, karaktäristisk för
Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar runt sjön som
omges av öppna ängar, ekkullar,
granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker.
Arr: Tyresö kommun.
Biljetter: Gratis, men föranmälan
på tyreso.se/biljetter krävs.

Yogapromenader
som gör underverk
Karin Wiregård anordnar yogapromenader i
skogen vid Nyfors varje vecka. Hon berättar
för Ann Sandin-Lindgren hur stärkande och
avslappnande det är att gå ut i naturen och
andas. Deltagarna Anita, Yvonne och Sussi
instämmer hur bra och underbara dessa pro
menader har varit detta år för kropp och själ.

DIGITALT NATIONALDAGSFIRANDE
6/6, Digitalt arrangemang, se
tyreso.se. Välkommen att fira med
oss på Sveriges nationaldag den 6
juni! Tyresö kommun firar Sveriges
nationaldag 2021 digitalt och sänder från olika platser i kommunen.
Firandet som sänds från olika
platser i Tyresö blir digitalt i år och
kommer att innehålla tal från våra
politiker, underhållning och andra
överraskningar. Dessutom uppmärksammar vi våra nya medborgare i
kommunen.
Arr: Tyresö kommun, Gratis.
RES TILL FORNTIDEN!
14/6–2/7, alla vardagar kl.
9.30–12.00 och 13.00–15.15, Alby
friluftsgård. Följ med på en tidsresa
till forntiden! En tid när människorna tänkte sig att hela världen var
ett stort träd. Du får lära dig runornas hemlighet, prova att rista, testa
lekar och idrott som på forntiden
och få veta var de gömda gravarna
finns. En mysig utflykt för barn från
6 år och deras vuxna.
Arr: Tyresö kommun,
Biljetter: Gratis, men föranmälan
på tyreso.se/biljetter krävs.

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/

Yvonnes fantastiska
hälsoresa

Yvonne Sternberg Taubert hur genom livs
stilsförändringar sluppit mediciner och blivit
frisk efter många års övervikt och diabetes.
Hon samtalar med Ann Sandin-Lindgren vad
man kan göra för att minska risken att bli sjuk
och vad som kan vara bra för att få ett starkare
immunförsvar som kan stå emot infektioner
och virus.

Hur går det med
bilbygget?

Ilona längtar till
musik och glädje

Johan tog över sin
fars företag

Andrew Morrison, den unge bilbyggaren käm
par flitigt med sitt hundkojeprojekt, en Mini
-79 som han bygger upp från grunden. Det har
också hänt en hel del annat i hans unga liv, kör
kort, snart studenten och sist men inte minst,
ett drömjobb. Här kommer en uppdatering om
en ung man och hans maskin. Lelle Wiborgh
höll i mikrofonen.

Fortfarande är det många tyresöbor som kän
ner igen Ilona Lakatos från posten men också
som sångerska i Tyresöspelet och andra lokala
scener.
Ann Sandin-Lindgren ringer upp Ilona och
pratar om tiden på posten i Trollbäcken och
hennes glädje och engagemang i Tyresö Tea
terförening som betytt så mycket.

Lennart Rönn AB var en känd bilfirma i Tyresö.
Johan Rönn berättar för Ann Sandin-Lindgren
hur det var att ta över firman från sina föräld
rar som 25-åring och sedan driva firman vidare
i 25 år. Hur var det att vara en ung vd och vad
hände sen? Vad gör han nu? Många tankar om
företagarnas villkor och omsorgen om perso
nalen och kunderna.

Vem var konstnären Lasse
Lars Werner och
Björn Jonson?
– från ligist till lärare Hasse Gynge 2003

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

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

Den gömda mosaikväggen som skapades av
tyresökonstnären Björn Jonson i LM Erics
sons gamla entré håller nu på att komma fram.
Bernt Karlsson ger bakgrunden till mosaikväg
gen. Bernt och Ann Sandin-Lindgren ringer
upp Björn Jonsons dotter Eldrid Ramberg som
berättar om sin far, hans livsverk och livet i
Öringe på 40-talet.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Lasse Navarro har växt upp i Bollmora på
70-talet och har haft ett ganska tufft liv. Han
ägnade sig åt kampsport, bodybuilding, hock
ey, orientering och annan idrott vilket gjorde
att han styrde om sitt liv. Numera är han gym
nasielärare och kommer ihåg ett Tyresö med
många fina minnen. Programledare: Ann San
din-Lindgren.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

En arkivpärla från 2003 av Åke Sandin där
kompisarna och tyresöborna Hasse Gynge,
(1931–2021) företagare, och Lasse Werner
(1935–2013), före detta vänsterledare, minns
barndomens Tyresö med original som ”Skitnis
se” och ”BonnAnders” och berättar om när Tyre
söpolitiken snabbt fixades av Gunnar Gyllnert
(S), Harald Falk (M) och Ture Åkerblom (FP).

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

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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

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

Märk svaret
”Bildgåtanr 4”
och skicka senast
den 24 augusti 2021
till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö brygga i Trinntorp.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Grattis M-L!

Tyresöbilden

Förra bildgåtan föreställde
huset i hörnet av Regnbågs
gatan och Vårflodsgatan vil
ket M-L Larsson på Lindals
vägen lyckadeslista ut.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. 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 23 maj 2021.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FILM
STJÄRNAN FRÅGA 2
JOHNSON

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 3, 2021

DANSANT
CARINA

1:a: Lennart Fogelberg, Bollmorav.
2–5: Severt Johansson, Sikvägen.
Ulla Grändin, Björkbacksgången.
Karin Wallén, Lummergången.
Ingrid Österling, Gimovägen.
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
24 augusti 2021 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4, 2021”.
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Bro till Huddinge – gammal
dröm som kan bli verklighet
BRO Tyresö kommun kommer tillsammans med Huddinge kommun
att inleda en utredning för att se hur en bro skulle kunna byggas över
Drevviken och på så sätt möjliggöra gång- och cykeltrafik västerut.

Det är ingen nyhet att frågan dis
kuterats. Sedan något år tillbaka
finns förbindelsen med i Tyresös
översiktsplan. Målet där sägs vara
att koppla ihop Trollbäcken med

Huddinge och den kollektivtrafik
(pendeltåg) som finns väster om
Drevviken. Därtill får boende i
Tyresö och Huddinge närmare till
varandras naturområden.

– Det kan bli ett bra sätt att bygga ihop våra kommuner, säger Anita
Matsson(S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Den förstudie som nu sätts
igång mellan kommunerna ska
bland annat ge svar på lokalise
ringsalternativ och vilken typ
av bro som är lämplig samt hur
koppling ska ske till befintligt
gång- och cykelnät.
Detta är alltså inte bestämt
utan nu vidtar arbetet att se var
bron skulle fungera bäst och vad
en sådan bro skulle kosta. Att bro
byggandet skulle kunna få stöd
bedöms som sannolikt eftersom
båda kommunledningarna och
flera oppositionspartier i båda
kommunerna är positiva. Dess
utom minskas kostnaderna efter
som kommunerna förväntas dela
på fakturan.
Anita Matsson (S), kommun
styrelsens ordförande i Tyresö, är
positiv:
– Vi ser möjligheter att under
lätta kommunikationer till kol
lektivtrafiken och naturområden.
Det kan bli ett bra sätt att bygga
ihop våra kommuner. Men inget
är bestämt förrän vi utrett frågan
ordentligt. Det är viktigt att det
går göra på ett ekonomiskt håll
bart sätt.
ooo

Över Trångsundet är det möjligt med en bro.
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