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God ekonomi är grunden
n Tyresö går in i valåret med en stark ekonomi och sänkt skatt. 
Det satsas på skolan, omsorgen och tryggheten. De senaste åren 
har utvecklingen av kommunens verksamheter och ekonomisk 
kontroll varit i fokus. Det har gett realistiska budgetar och stora 
överskott. Så skapas framtidstro. Ledare, sid 2

Framåt tillsammans
n Välfärden prioriteras i budgeten, både nationellt och i Tyresö. 
Statsbidragen till tyresöborna ökar både de generella och de rik-
tade. Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Alla ska vara med 
och ta Sverige och Tyresö framåt efter pandemin och takten i kli-
matomställningen ska öka. Debatt, sid 4

”Människorna 
jag umgicks 
med på den 
tiden var väldigt 
fascinerande .”
Arne Wickander, sid 11

Hållbarhetsarbete
n Takten i arbetet för håll-
barhet ska öka och märks 
det i alla verksamheter. 
Hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 finns i kommunens bud-
get. Sid 3

Skolupprustning
n Kumla skola kommer 
att renoveras. Skolan som 
byggdes i två omgångar 1948 
och 1968 har stora upprust-
ningsbehov. Arbetet beräknas 
starta sommaren 2022. Sid 5

Ny träffpunkt
n Personer med psykisk funk-
tionsnedsättning har fått en 
träffpunkt i Hästskons stöd-
boende. Tanken är att mot-
verka ensamhet, utanförskap 
och isolering. Sid 6

Bättre 
företagsklimat 
n När Svenskt Näringslivs 
senaste undersökning av 
företagsklimatet i Sveriges 
kommuner presenterades var 
Tyresö 20 platser bättre än 
förra gången. Ett målmedve-
tet arbete, säger Anita Matts-
son (S). Sid 8

Segelskutor tävlar
n I början av oktober varje 
år är det kappsegling mel-
lan segelskutor. Samling 
sker i Napoleonviken på 
Ängnö. Sid 10

HSK seriesegrare
n Hanvikens SK kunde vinna 
Södertrean utan en enda för-
lustmatch. Sid 13Fler satsningar i budgeten

n De tre styrande partierna Socialde-
mokraterna, Liberalerna och Miljö-
partiet, har nu lämnat sitt förslag till 
kommunplan och budget för 2022. 
Den goda ekonomin möjliggör stora 
satsningar samtidigt som skatten 
återställs till 2018 års nivå.

– Vi är stolta över att återigen 
presentera en budget som både tar 
ansvar för ekonomin och välfärden, 
säger Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande. I budgeten 
finns många stora satsningar som är 
både glädjande och nödvändiga.

– Det är tydligt vad som priorite-
ras i budgeten, fortsätter hon. En 
hållbar ekonomi, förskola och skola 
är självklara prioriteringar för oss. 
Men nu kan vi också satsa på park-, 
natur- och vägunderhåll men också 
flera bra miljösatsningar. Sid 7

– Hårt arbete under tre år gör det nu möjligt för både satsningar och att återställa skatten, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vaccinera dig så 
skyddar  du både  
dig själv och andra.
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Noterat

Nästa år kan alla tyresöbor fortsatt se 
satsningar på barnen och våra äldre. Det 
sker samtidigt som skatten sänks och 

återställs till 2018 års nivå. Det är resultatet av 
ett gott politiskt hantverk och god hushållning 
med våra gemensamma skattemedel, samtidigt 
som viktiga investeringar gjorts och görs i vår 
välfärd. Det är bra att Socialdemokraternas 
Anita Mattsson sätter tryggheten för alla tyresö-
bor främst och det satsas på förebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. Det sker fortsatta 
förstärkningar på barnens utbildning, skolan får 
höjd skolpeng och medel finns för åtgärder för 
att fånga upp de elever som inte klarar målen. 
Men insatserna sker också genom de utökning-
ar som görs för det förebyggande arbetet bland 
våra barn och unga.

Fler fältassistenter och mindre barngrup-
pen i förskolan. Med fokus mot framtiden sker 
satsningar på klimatet för att nå en kemikalie-
fri förskola och ekologisk mat för våra minsta. 
Men även våra äldre får viktiga tillskott inom 
äldreomsorgen och alla som är 65 år och äldre 
erbjuds broddar. Det här är viktiga besked till 
alla oss tyresöbor att kommunens ekonomi är i 
gott skick och att välfärden därmed kan utveck-
las.

Det gemensamma styret i Tyresö med Soci-
aldemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 

kan alltså presentera sin fjärde gemensamma 
budget och det kan konstateras att vallöfte efter 
vallöfte levereras. Till skillnad från många andra 
kommuner i regionen kompenseras dessutom 
verksamheterna för lön- och prisökningar. Med 
det kan nämndernas ökade resurser bli förbätt-
rad verksamhet på riktigt.

Styret har visat att det går att göra både 
och. Verksamheterna ges realistiska 
budgetar samtidigt som kommunens 
ekonomi växer sig starkare. Detta har 
skett genom ökad skatt och en sträng 
budgetuppföljning. Den svaga ekonomi 
som togs över efter 2018 är nu ett minne 
blott.

Resultatet är alltså att skatten nu för andra året 
i rad kan sänkas och återställs den till den tidi-
gare nivån. Precis som löftet var när ekonomin 
tillåter.

Skatten är inget mål i sig utan ett medel för att 
kommunen ska kunna leverera en verksamhet 
som svarar mot tyresöbornas behov.

Ett annat sätt är att sätta just skatten som 
mål, det vill säga låg skatt. Det är en farlig väg. 
Då kommer otvivelaktigt skolan, omsorgen och 
tryggheten att urholkas.

ooo

Stora tillskott för kommunens verksamheter och en skattesänkning 
är sammanfattningen av Tyresös budget 2022. Den fjärde budgeten 
som Anita Mattsson (S) kan presentera andas framtidstro och själv-
säkerhet. Underskottet som togs över 2018 har vänts till kraftiga 
överskott och välfärden har utvecklats. Det vittnar om hantverks-
kunnande och målmedvetenhet.

Nu har ytterligare ett steg tagits för en bro över Nyforsvi-
ken. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har beslu-
tat att bevilja kommunen dispens från reservatsföreskrif-
terna. Det innebär att det troligen inte finns några hinder 
kvar för att starta arbeten. En långdragen process verkar 
äntligen gå mot sitt slut. Ett lyft för hela Albyområdet och 
friluftslivet både sommar som vinter. En riktig Tyresöport 
mot nationalparken kan öppnas. Grattis.

ooo
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Skatten är
inte målet

Konst i Tyresö

Konstverket Vilande utter finns vid 
Siklöjevägen 7 och tillhör bostads-
rättsföreningen Siklöjan. 

Konstnär är Kent Ullberg N.A och 
verket är från 2008.

Kommunfakta: Glädjande nyheter – alltfler behöriga till gymnasiet
Resultaten i Tyresös skolor förbättras. Fler än nio av tio elever var i somras behöriga 
till gymnasiet. Det är det bästa resultatet under de senaste fem åren. På så sätt 
verkar pandemin inte ha påverkat kunskapsresultaten. Jämfört med riket förbättras 
också Tyresös resultat. Andelen godkända elever ökade i hela landet från 86 till 86,5 
procent. I Tyresö var ökningen från 88,5 till 90,5 procent. Det är glädjande och visar 
det hårda arbete som gjorts av lärare och elever. Samtidigt finns det ingen anledning 
att slå sig till ro. Målet måste fortsatt vara att minska andelen elever som inte blir 
behöriga till gymnasiet. Att inte få den biljetten till vuxenlivet drabbar hela vårt sam-
hälle – men mest drabbar det de elever för vilka många dörrar stängs.

Källa: Kolada.se
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 

kontakta oss:
Trollbäcken:

Philip Stewén
072-469 50 74

Bollmora
Sara Granestrand

070-439 71 95
Östra

Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Ulla Johansson
070-531 19 36

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Tyresö ökar takten mot 
miljömässig hållbarhet
MILJÖ Tyresö kommun har länge 
haft ett aktivt hållbarhetsarbete 
och nu ökas takten genom att 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
är integrerade i kommunplanen. 
Det innebär att alla verksamhe-
ter och medarbetare involveras 
i arbetet att minska miljö- och 
klimatpåverkan och ställa om till 
en cirkulär ekonomi.

Tyresö Nyheter har intervjuat 
Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg 
på Tyresö kommun för att ta reda 
på hur hållbarhetsarbetet ser ut 
mer i detalj. Det visar sig att håll-
barhetsmålen märks på alla håll i 
kommunen.

Ekologiska livsmedel ökar
– De kommunala köken i Tyresö 
är nu KRAV-certifierade och den 
ekologiska andelen livsmedel 
ökar stadigt. Att servera klimats-
marta måltider och aktivt arbeta 
för att minska matsvinnet är vik-
tiga delar i en hållbar livsmedels-
konsumtion, förklarar han.

Förskolorna i kommunen 
bedriver ett viktigt arbete med 
kemikaliesmarta förskolor för att 
undvika exponering för skadliga 
ämnen, vilket också är en grund-
läggande fråga för att minska 
miljöpåverkan och möjliggöra för 
återbruk och återvinning av pro-
dukter och material.

Även byggsektorn behöver 
anpassas till hållbarhetsmålen då 
de står för 20 procent av klimatut-
släppen i Sverige.

– I Tyresö är målet att minska 
klimatpåverkan genom att ställa 
miljökrav i entreprenader, som 
till exempel kommunens nya för-
skola Vattenhjulet. Stommen och 

fasaden är byggd i trä, vilket gör 
att byggnaden lagrar kol under sin 
livstid. Andra viktiga insatser som 
görs är att kommunen helt ställer 
om till hållbar energi i sina fast-
igheter.

Miljöbilar och cyklar
Samtliga av kommunens fordon 
ställs även successivt om till att 
drivas på el eller andra biodriv-
medel och kommunens anställda 
har möjlighet att leasa miljöbilar 
eller cykel som förmån.

Vilka de främsta utmaningarna 
för Tyresö?

– Kommunens största utmaning 
för direkta utsläpp är våra trans-
porter, berättar Felix. Vi har tydli-
ga mål i vår trafikstrategi att resor 
med kollektivtrafik och cykel 
ska öka och andelen bilresor ska 
minska, samtidigt som fordonen 
som rullar i kommunen behöver 
bli helt fossilfria.

Kretsloppscentral byggs om
Vad blir nästa steg i kommunens 
arbete?

– Under hösten görs en analys 
av kommunorganisationens tota-
la klimatpåverkan från alla inköp, 
vilket kommer hjälpa alla verk-

samheter att se över var de kan 
göra insatser för att minska miljö- 
och klimatpåverkan. Dessutom är 
kommunens nya cykelplan precis 
antagen. Den preciserar åtgärder 
som ska göra det lättare för fler 
att välja cykeln. Slutligen vill vi 
skapa bättre förutsättningar för 
ökad återvinning och återanvänd-
ning och därför kommer krets-
loppscentralen i Petterboda att 
byggas om.

– Samtidigt fortsätter arbe-
tet med att skydda kommunens 
natur. Nästa naturreservat blir 
runt Barnsjön.

ooo

Utökad båttrafik 
önskas till Tyresö
SJÖFART Tyresö kommun svarar i 
en remiss till Sjötrafikutredningen 
som omfattar sjötrafikens framti-
da upplägg att kommunen vill se 
en kraftigt utökad och förbättrad 
sjötrafik till och från Trinntorp. I 
svarets lyfts bland annat att Trinn-
torp i Tyresö är en portal till den 
södra delen av Stockholms Skär-
gård. Kommunen lyfter också vik-
ten av att sjötrafiken till Trinntorp 
utvecklas och samordnas med 
busstrafiken till Trinntorp.

ooo

Samordnad 
bostadsförmedling
BOENDE Kommunstyrelsen har 
antagit nya ägardirektiv för det 
allmännyttiga bostadsbolaget 
Tyresö bostäder. Nytt är att Tybo 
får i uppdrag att arbeta för att 
skapa en samordnad bostadsför-
medling senast 2023 för de hyres-
värdar som förmedlar hyresrätter 
inom kommunen. I ägardirekti-
ven står också att Tybo ska ha en 
egen bostadskö.

ooo

Trygghetsvärdar 
blir kvar
BOSTAD Tyresö Bostäder uppger 
att de trygghetsvärdar som inom 
ramen för ett pilotprojekt i Gran-
ängsringen kommer att fortsätta 
och bli en naturlig del av trygg-
hetsarbetet i Granängsringen. 
Initiativet har varit lyckat och 
boende har varit positiva. Trygg-
hetsvärdarna är en viktig pussel-
bit i Tybos långsiktiga arbete för 
att skapa en trygg boendemiljö.

ooo

Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun.  FOTO: MARIA HARVIG

Under året har fler tyresöbor fått möjlighet att odla. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Återvinningsstationerna bidrar också till återbruk. FOTO: TYRESÖ NYHETERCykelvägar får fler att välja cykeln. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Sam-
hället ska byggas starkare och mer hållbart. Med 
investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar 

vi Sverige och Tyresö framåt tillsammans!
Välfärden ska stärkas. Pandemin har visat på styrkan 

i vår generella välfärd, men också på behov som måste 
mötas. I höstens nationella budget prioriterar vi social-
demokrater välfärden. Därför får Tyresö kommun 9,9 nya 
miljoner i generella statsbidrag. Äldreomsorgen behöver 
bli bättre med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor, 
och därför får kommunen nu också 4,9 nya miljoner för ett 
utbyggt äldreomsorgslyft, vilket tillsammans med tidigare 
satsningar blir nästan sju miljoner kronor. Vi satsar också 
på att beta av corona-köerna och ge sjukvården förutsätt-
ningar att hinna med.

Alla ska vara med och ta Sverige framåt efter pande-
min. Den socialdemokratiskt ledda regeringens kraftfulla 
gröna återstart av ekonomin gör skillnad och många kom-
mer snabbt tillbaka i arbete. Trots att det är fler som jobbar 
i Sverige än i många andra EU-länder är det allt för många 
svenskar som inte har ett jobb att gå till. Därför förstärker 
vi jobbpolitiken kraftigt, med aktiv arbetsmarknadspolitik 
och utbildningssatsningar. Vi vill också att Moderaternas 
orättvisa straffbeskattning av de med sjuk- och aktivitets-
ersättning tas bort. Det handlar om ungefär 900 personer 

i Tyresö kommun som nu kommer slippa straffbeskatt-
ningen. Samtidigt höjer vi bostadstillägget för pensionärer. 
Tillsammans med inkomstpensionstillägget som betalas ut 
första gången under hösten 2021 innebär det att över 4 500 

personer i kommunen får mer pengar i plånboken, vilket är 
över hälften av kommunens innevånare över 65 år.

Vi inför också familjeveckan, så att fler än 7 000 vård-
nadshavare i Tyresö kommun får ökad frihet och en enk-
lare vardag, exempelvis när det är lov eller studiedag för 
skolpersonalen och skolan därför är stängd.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Kampen mot 
brottsligheten fortsätter. Vi skjuter till 3,5 miljarder nästa 
år till rättsväsendet. Polisen och rättskedjans myndighe-
ter får mer pengar. Vi skärper straffen och fortsätter med 
investeringar för att barn inte ska dras in i kriminella mil-
jöer. Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta 
nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kri-
minella. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärds- 
och arbetslivsbrottsligheten ska bekämpas.

Takten i klimatomställningen ska öka. Omställningen 
är en möjlighet för Sverige att gå före och skapa framtidens 
gröna jobb. Nu höjer vi takten genom att satsa på natur-
nära jobb för unga, utökade gröna kreditgarantier och nya 
investeringar för att industrin ska kunna ställa om.

Tillsammans tar vi Sverige och Tyresö framåt efter pan-
demin!
Magdalena Andersson (S), finansminister
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot från Tyresö

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

Tillsammans tar vi Sverige och Tyresö framåt!

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

Tyresöeken står vid centralköket 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Pumpor i långa rader inför stun-
dande helger. Trevligt med kommu-
nens utsmyckning. FOTO: TN

Årets svampskörd är mycket stor, finns det många som vittnar om. Det är 
bara att ge sig ut och bunkra! FOTO: SISSI FRITIOF

Höstlöven lyser upp i mörkret. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Dagens ros … 
… till den fina hundrastgården vid 
Sofiebergsskolan där man själv 
kan tända lampor som släcks 
efter 30 minuter. Bra klimattänk!
Mymlan
borderterrier

Hurra för skolbiblioteken!

Vaccinera dig

Lys upp!

Välkomnande 
infartsskyltar

Hösteken

Halloween-fint

I skogens skafferi

Lövade höstpromenadstråk

När jag var barn och gick i skolan i 
Tyresö så fanns det skolbibliotek. 
Så kom det en tid då dessa togs 
bort och försvann. Nu ska alla 
skolor i Tyresö återigen få skol-
bibliotek och tillgång till skolbib-
liotekarie. Det är verkligen ett jät-
tebra beslut! Jag minns hur myck-

et det betydde att ha tillgång till 
faktamaterial och skönlitteratur 
anpassad för skolan. Och dess-
utom en bibliotekarie som kunde 
ge goda tips och vägledning. Tack 
till kommunens politiker för ett 
klokt beslut!
Margareta

Jag hoppas att alla som ännu inte 
vaccinerat sig gör det. NU! Gör 
det för din egen skull, men också 
för andras skull. Pandemin är inte 
över. Det är fortfarande perso-
ner som blir sjuka i corona. Vi är 
många som fortfarande måste ha 

munskydd när vi ska träffa våra 
föräldrar på äldreboenden. Vi får 
fortfarande inte umgås ”som van-
ligt” med våra mammor och pap-
por. Gör vad du kan för att stoppa 
pandemin.
Anhörig till boende på äldreboende

Som hundägare blir det promena-
der under dygnets olika timmar. 
Under höstens mörka kvällar 
uppskattas upplysta gångvägar. 
På många ställen är det väldigt 
bra. Ett exempel är elljusspåret 
vid Ahlstorp upp mot Kolardam-

marna som verkar vara nyrustat. 
Men på andra ställen är det fort-
satt väldigt mörkt. Hoppas upp-
rustningen med bra belysning 
fortsätter. Det är viktigt för trygg-
heten inte minst.
Kvällspromenerare

Härligt med de fina och välkom-
nande skyltar som pryder infar-
terna till vår kommun!
Pendlare

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.

rodakorset.se/secondhand

Tillsammans tar vi Tyresö 
framåt efter pandemin!
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Kerstin Jansson, Krusboda
– Vågar inte vara ute bland för 
mycket folk. Smittan blossar upp 
ibland. Kommer ta det försiktigt 
men möta folk i mindre grupper 
med avstånd.

Milan Brodsky, Fårdala
– Jag kommer ta det bästa från 
pandemitiden och från förr. Full 
respekt för att inte blåsa på och 
leva helt som förr.

Martin Huusmann, Brevik
– Levt ganska normalt hela tiden.

Ann-Sofie Lindell, Öringe
– Nej, fortsätter att hålla avstånd.

Lars Andersson, Racksta
– Nej, ingen förändring.

?Tänker du 
börja leva 

annorlunda  nu när 
pandemirestriktion-

erna är borta?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kumla skola renoveras
SKOLA Nu har barn- och utbild-
ningsnämnden i Tyresö beslutat 
att göra stora reinvesteringar 
i Kumla skola. Syftet är att få 
ändamålsenlig lokaler och byta 
ut de delar som nått sin tekniska 
livslängd.

Kumla skola, som ligger i Troll-
bäcken i Tyresö, är byggd i två 
omgångar, 1948 och 1968. Hög-
stadiedelen på skolan är i princip 
densamma som när den uppför-
des 1968 och skolan har enligt för-
studien nått sin tekniska livslängd 
och har stora behov av renovering 
och ombyggnation. Målet med 
ombyggnationen är ändamålsen-
liga lokaler som stöttar lärares 
undervisning. Jonas Åkesson som 
är rektor på skolan ser fram emot 
renoveringen.

– Utifrån hur planerna ser ut 
så kommer vi få en fantastiskt 
fin skola som kommer fortsätta 
utstråla tradition, stabilitet och 
kontinuitet men samtidigt vara 
en modern skolbyggnad för en 
modern pedagogik, säger Jonas 
Åkesson. Vi kommer inte bara få 
en rejäl uppfräschning utan även 
tryggare och trivsammare loka-
ler men bra pausytor för de äldre 
eleverna och ett fint bibliotek.

Politiskt mål
Att rusta Tyresös skolor är enligt 
Anita Mattsson, kommunstyrel-
sens ordförande (S), ett uttalat 
politiskt mål.

– Äntligen skapar vi moderna 
och ändamålsenliga lokaler för 
personalen. Kumla skola har likt 
många andra skolor i kommunen, 
stora eftersatta renoveringsbehov. 
Det har vi i styret ändrat på. Att 
renovera Kumla skola är en del i 
det arbetet vi gör i styret och har 
gjort de sista tre åren, att rusta 
och reinvestera i våra förskolor 
och skolor, utöver de 25 miljoner 
vi i år och även nästa år satsar på 
att rusta närmiljöer ute och inne.

Viktigt med kommunikation
Ombyggnationen beräknas påbör-
jas sommaren 2022 och Åkesson 

är tydlig med att information kom-
mer löpande till vårdnadshavare 
och att elevers säkerhet under 
byggtiden är viktig.

– När vi fått mer klarhet i exakt 
hur evakueringen kommer gå till 

så kommer vi att kommunicera 
ut det på ett tydligt sätt till vård-
nadshavare på skolan. Det kom-
mer såklart under en period vara 
bökigt och obekvämt men vi kom-
mer se till att göra även den delen 

på ett tryggt och säkert sätt och 
vi är övertygade om att vi kom-
mer kunna fortsätta leverera hög 
kvalitet på undervisningen under 
byggnadstiden.

ooo

Anita Mattsson (S) KSO, utanför Kumla skola som nu ska genomgå en stor renovering. Även fler skolor i Tyresö 
rustas och renoveras. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Framkomligheten på Tyresövägen förbättras
TRAFIK Tyresö kommun arbetar 
sedan fler år med olika åtgärder 
för att förbättra framkomligheten 
på Tyresövägen och för att höja 
trafiksäkerheten. Nu planeras för 
nästa del som innefattar sträck-
an Tyresövägen mellan Bollmora-
vägen och Siklöjevägen.

Syftet med projektet är att för-
bättra framkomligheten på Tyre-
sövägen och samtidigt underlätta 
för gående och cyklister att ta 
sig fram på ett trafiksäkert sätt. 
Ombyggnationerna vid Tyresövä-
gen ska också underlätta för de 
som flyttar in i de lägenheter som 
kommer att byggas vid Bäver-
bäcken. Förutom en ny lokalgata, 
Bäverbäcksvägen med gång- och 
cykelväg längs båda sidor, kom-
mer vägsträckan mellan rondel-
len vid golfbanan och korsningen 
Bollmoravägen/Tyresövägen att 
breddas. En stor del av projektet 
innefattar också en gångtunnel 
under Tyresövägen för att möjlig-

göra för gång- och cykelpassage 
på ett säkert sätt. Kopplat till 
tunneln kommer det också byg-
gas en gång och cykelbana längs 
med Siklöjevägen. Det kommer 
också byggas nya väderskyddade 
busshållplatser öster om cirkula-
tionen.

– Vi behöver arbeta från olika 
håll för att både skapa en bättre 
framkomlighet på Tyresövägen 
och underlätta för kollektivtrafi-
ken att ta sig fram, men också att 
se över lösningar för en tryggare 
trafiksituation för de som går och 
cyklar – inte minst för alla de barn 
som kommer att flytta in i de nya 
bostäderna och kanske ha detta 
som sin skolväg. Det förutsätter 
att vi i hela kommunen arbetar 
aktivt med våra gång- och cykel-
vägar, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S) i 
en kommentar.

Arbetena beräknas starta hös-
ten/vintern 2021.

ooo

Exempelbild från Tyresö kommun över Bäverbäcken och Tyresövägen. Vid 
sidan om åtgärderna vid Tyresövägen pågår samtidigt en omvandling av 
industriområdet vid Bäverbäcken från verksamhetsområde till nytt områ-
de för bostäder. FOTO: TYRESÖ KOMMUN
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Rönn
Mycket rönnbär i år. Enligt Bondepraktikan betyder det att vintern blir sträng. Ja vi får väl se hur det blir med det.

Ibland kan man undra hur mycket besluten i Sveriges 
riksdag påverkar vardagen för dig och mig i Tyresö 
kommun. En vanlig dag när man vandrar längs med 

Wättinge gårdsväg, så är det kanske inte är riksdagens 
senaste votering som ligger top-of-mind. Det beror natur-
ligtvis på vad det är för beslut, men nu när det närmar sig 
beslut om statsbudgeten, så påverkar den ibland mer än 
vad man inser å förstone.

Just nu finns det många frågor som är viktiga för både 
Tyresö och hela Sverige, som långtidsarbetslöshet, väl-
färd och kriminalitet. Samtidigt kan man inte komma 
ifrån att den största frågan av alla nog är klimatet. Frå-
gan blir extra svår eftersom vi inte själva rår över den. 
Dessutom måste vi öka takten i klimatomställningen med 
lösningar som fungerar för vanligt folk.

Jag är övertygad om att klimatomställningen är en möj-
lighet för Sverige och för vår fantastiska kommun. Med 

nya innovationer som exporte-
ras till andra länder kan vi leda 
den internationella utveckling-
en och samtidigt se gröna jobb 
växa fram. Den socialdemo-
kratiskt ledda regeringen har 
genomfört stora klimatinveste-
ringar, men takten måste öka 

ytterligare. Det visar inte minst den senaste tidens brän-
der och extrema väder i Sverige och runt om i världen. 
Forskarnas besked är tydligt, klimatkrisen är här.

Samtidigt vet vi att industrin står för ungefär en tred-
jedel av utsläppen i Sverige. Alltså måste omställnings-
takten inom industrin öka, men på ett sätt så att svenska 
jobb inte hotas. Ett annat viktigt perspektiv är att indu-
strin står för möjligheter. Lika avgörande som de var när 
vi byggde det svenska välfärdssamhället, är industrin och 
industriarbetarna det, när vi nu bygger världens första 
fossilfria välfärdsland. Jag är oerhört stolt över att utgöra 
regeringsunderlag för en regering som stöttar industrin 
och näringslivet i att utveckla nya klimatsmarta lösning-
ar. Det handlar bland annat om utvecklingen av fossilfritt 
stål, teknik för negativa utsläpp och framställning av grön 
vätgas. Det är teknik som behövs både i Sverige och glo-
balt för att vi ska klara klimatomställningen. Samtidigt 
skapar industrins framsteg nya jobb och stärker Sveri-
ges konkurrenskraft. För att industrin ska kunna bli mer 
klimatsmart krävs ännu fler lösningar och innovationer. 
Därför kommer jag som riksdagsledamot rösta för soci-
aldemokraternas budgetförslag som innehåller nya sats-
ningar på Industriklivet med 217 miljoner kronor.

Så vid nästa promenad på Wättinge gårdsväg, när oron 
för klimatet dyker upp, då vet jag att vi i Sverige för en 
framtidsinriktad politik, som både försöker lösa klimat-
krisen men samtidigt gör Sverige rikare som land. För en 
sak är säker, klimatomställningen är ett samhällsbygge 
som vi bara klarar tillsammans.
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

”Klimatom ställningen 
är en möjlighet för 
Sverige och för vår 
fantastiska kommun.”

Ännu en träffpunkt 
öppnar i Tyresö

Hästskons stöd- och boendeenhet, där träffpunkten öppnat, sett från ovan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Tanken är att motverka ensam-
het, isolering och utanförskap 
främst för de som bor i egna boen-
den med insatser från kommu-
nen, säger Christoffer Holmström 
(S), vice ordförande i arbetsmark-
nads- och socialtjänsten.

– Det är ett problem som gene-

rellt är ganska omfattande i den 
målgruppen.

– Kan vi hitta sätt att motverka 
det. Då kan vi förutom trivseln 
också kunna se en större själv-
ständighet och bättre välmående, 
det är väldigt mycket värt för 
både individen och för samhället.

Träffpunkten var aktuell redan 
2019 men Coronapandemin har 
skjutit upp starten tills nu på 
grund av smittorisken när man har 
besökare från hela kommunen.

– Det är förstås jättekul att vi 
äntligen kan öppna, fortsätter 
Christoffer Holmström (S). Pande-
min har haft stora sociala konse-
kvenser som drabbat målgruppen 
i stor utsträckning så det är klart 
att det kommer vara ännu vikti-
gare nu med sociala sammanhang.

ooo

I statistiken kan man läsa att 
inbrott i bostad, trafikbrott, våld 
i offentlig miljö, personrån och 
narkotikabrott (förutom augusti) 
och varit färre 2021 jämfört med 
2020. Bildelsstölder ser dock en 
liten uppgång för året.

Våldsbrott minskar
Till detta visar våld i nära rela-
tion ett trendbrott. Från att under 
tidigare år har ökat från år 2017 
till 2020, ses en minskning av 
anmälda brott till och med början 
av september.

Stark lokal närvaro
Polisen uppger att man har en 
stark lokal närvaro med områ-
despoliser, närvaro vid platser 
där medborgare upplever störst 
otrygghet samt att man arbeta 
med samverkan. Polisens brotts-
förebyggande arbete har också 
stärks under sommaren då en 
grupp med områdespoliser varit 
fullt tillsatt.

ooo

SOCIALT Sedan tidigare driver Tyresö kommun en träffpunkt för äldre 
i Bollmoradalens kyrka. Nu har ännu en träffpunkt öppnat och den rik-
tar sig mot personer med psykisk funktionsnedsättning. Träffpunkten 
har öppnat i Hästskons stöd- och boendeenhet som är kommunens 
egna boende inom socialpsykiatrin.

Färre brott i Tyresö i sommar
BROTT Sommaren har varit en relativt lugn period i Tyresö jämfört med 
tidigare år. Under perioden juni till augusti anmäldes det 965 brott, 
vilket är 468 färre brott än motsvarande period förra året, rapporterar 
polisen i sin sammanställning för det brottsförebyggande rådet.
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Enligt ett pressmeddelande är 
förutsättningar i Tyresö, tack vare 
hårt arbete och kloka effektivise-
ringar, mycket bättre än i många 
andra kommuner.

– Ja, det stämmer, det är ett hårt 
arbete som ger goda förutsätt-
ningar, säger Anita Mattsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande. 
När vi tog över efter valet så var 
ekonomin riktigt dålig. Men med 
både kloka satsningar och stora 
effektiviseringar på främst cen-
tral förvaltning har vi nu en håll-
bar ekonomi och ett bra läge 2022.

Har råd att satsa
När de flesta kommuner tvingas 
till att antingen höja skatten eller 
göra stora generella nedskär-
ningar så går Tyresö mot ström-
men. Budgeten ger utrymme för 
att kommunen inte ska drabbas 
av nedskärningar, samtidigt som 
många stora satsningar görs och 
skatten till och med sänks.

Skatten sänks
Skattesatsen återställs till 2018 års 
nivå och sänks alltså under 2022 
med 25 öre. Skolpengen höjs med 
4 miljoner och tillägget till de sko-

lor som behöver det som mest höjs 
med 1 miljon. Resurser läggs också 
på gymnasiet för att bland annat 
öppna fyra nya gymnasieprogram.

De offentliga miljöerna ska stär-
kas, bland annat så tilldelas vägun-
derhållet 3 miljoner extra medan 
naturvård, natur- och parkunder-
håll stärks med nästan 3,5 miljo-
ner. Även satsningar på källsorte-
ring och hållbara transporter får 
tillsammans ytterligare 1 miljon.

Bättre mat för de äldre
Inom äldreomsorgen satsas det 
ytterligare på bättre mat för de 
äldre och bättre arbetsvillkor för 
personalen. Utöver det kommer 
satsningar på välfärdsteknik, där 
tanken är att självständigheten 
bland äldre ska öka, samt att alla 
över 65 år ska få tillgång till kost-
nadsfria broddar.

– Det är en väldigt stark budget, 
för ekonomin, för tyresöborna 
och för välfärden, säger Anita 
Mattsson (S). Vi är stolta över det 
vi åstadkommit tidigare under 
mandatperioden och nu kan vi ta 
ytterligare ett steg mot ett bättre 
Tyresö.

ooo

”Hårt arbete ger goda 
förutsättningar”

Björkbackens äldreboende ska utvecklas med modern välfärdsteknik. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Några satsningar  
i budgeten 2022
Generella satsningar
n Skattesänkning 15 öre.

n Stabil ekonomi över mandat-
perioden med ett genomsnitt-
ligt överskott på 2,5 procent.

n Uppskrivning av 1,8 procent i 
alla verksamheter som jobbar 
nära invånarna.

Förskola och skola
n Satsning på kemikaliefri 

förskola – minskar skadliga 
ämnen i de miljöer barnen rör 
sig i, det är också bra för åter-
vinning av material blir lättare 
utan gifter. (500k).

n Minskade barngrupper 
(2 000k).

n Höjt anslag måltider – öka 
andelen ekologisk och klimats-
mart mat (350k).

n Höjd skolpeng (4 000k).

n Stärkt socioekonomiskt bidrag 
(1 000k).

n Stärker arbete mot psykisk 
ohälsa och genomför en sats-
ning på skolbiblioteken.

Tyresö gymnasium
n 4 nya program – vård och 

omsorg, handel och admin, 
ekonomi och samhälle. 
(1 200k).

Arbetsmarknad och socialtjänst
n Utökad satsning etablerings-

centrum. Framgångsrika i att 
få nyanlända i arbete (1 000k).

n Fortsatt satsning insatser för 
lägre arbetslöshet och fler 
sommarjobb (1 000k).

n Satsning avhopparverksamhet 
(1 100k).

n Stöd kvinnojourer (450k).

Äldreomsorg
n Höjt anslag för måltider (100k).

n Satsning ändrat heltidmått 
natt utförare äldreomsorgen 
(450k).

n Satsning införande av välfärds-
teknik (1 500k).

n Broddar erbjuds till äldre över 
65 år (150k).

n Satsning arbetstidsmått vecko-
arbetstid (400k).

Kultur och fritid
n Bemanning samlingslokal Tryg-

gare Granängsringen (200k).

n Ökat deltagare kulturskolan 
(500k).

Stadsutveckling
n Satsning ökat park- och 

naturunderhåll (2 350k).

n Stärkt naturvårdsenhet 
(1 000k).

n Ökat vägunderhåll (3000k).

n Satsning källsortering (300k).

n Hållbara transporter (700k).
Tyresö gymnasium får en satsning för att öppna 4 nya gymnasieprogram.

Granängsringen fortsätter att vara ett prioriterat område i budgeten.

Flera stora satsningar görs på förskola och skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

BUDGET Den 21 oktober ska kommunfullmäktige ta beslut om bud-
geten för 2022 i Tyresö. De styrande partierna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet har nu presenterat sitt förslag till budget.
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Anita Mattsson (S) längst till höger i bild när hon ”praode” hos sommarjobbarna i Granängsringen för ett år sedan. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Rekordmånga tyresöungdomar 
sommarjobbade i år

Den här sommaren erbjud Tyresö kommun 
fler sommarjobb än någonsin. När kommunen 
summerar resultatet landar antalet på 246 
ungdomar som fick möjlighet att jobba under 
lovet inom olika verksamheter. Intresset var 
stort med 713 ansökningar.

Kommunala sommarjobb (ferie-
jobb) erbjuds ungdomar mellan 
16 och 17 år och är förlagda till 
sommarlovsveckorna. Ungdo-
marna jobbar inom en rad olika 
verksamheter.

Exempel på områden har varit 
musikunderhållning på äldre-
boende, trivsamma utemiljöer, 
caféer och glasskiosker, dagkol-
lon, pop-up aktiviteter för barn 
och ungdom, historiska tidsresor, 
inventering av offentlig konst, 
inspirerande lekmiljöer, sommar-
redaktörer och föreningsaktivite-
ter. Arbetsplatserna har funnits 
både inom kommunalverksamhet 
och ideellt föreningsliv/organisa-
tioner.

– Vi vill att fler ungdomar ska 
testa arbetslivet och tjäna egna 
pengar, att kunna växa och öka 

sin möjlighet att ta sig vidare in på 
arbetsmarknaden. Det är också 
roligt att se att fler verksamheter 
tar chansen till extra arbetskraft 
för att kunna göra det där man 
annars inte hinner. Att marknads-
föra sin arbetsplats, säger kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S)

Tyresö kommun uppger att 
återkopplingen från de verksam-
heter som tagit emot ungdomar 
har varit positiv. Tyresöungdo-
marna gillar att jobba och de 
som handlett ungdomarna anger 
att det är både roligt och utveck-
lande.

Under höst- och jullovet fort-
sätter satsningen på feriejobb då 
Tyresös ungdomar också erbju-
das feriejobb i Tyresö kommun.

ooo

Tyresö klättrar 20 placeringar 
som företagsvänlig kommun

Från vänster: Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv, Helge Steg, Tyresöföretaga-
re, Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S) och kommundirektör 
Stefan Hollmark. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

FÖRETAG Tyresö kommun klättrar hela 20 placeringar i Svenskt 
Näringslivs senaste undersökning av företagsklimat. Därmed är Tyre-
sö landets 62:a mest företagsvänliga kommun. Nu uppmärksammas 
kommunen av Svenskt Näringsliv för det fina resultatet. Det uppger 
Tyresö kommun i en nyhet på tyreso.se.

Tyresö klättrar stort i Svenskt 
näringslivs senaste undersökning 
av Företagsklimat och klättrar 
med 20 placeringar till plats 62 i 
landet uppger Tyresö kommun i 
en nyhet på tyreso.se.

Rankingen bygger framför allt 
på företagarnas egna omdömen 
men också på sådant som infra-
struktur, andel i arbete, nyföretag-
samhet, attityder till företagande 
och kommunal skatt. Allt för att 
få en så bra bild som möjligt av 
företagsklimatet.

Målmedvetet arbetet
De stora förbättringarna kommer 
efter en tuff period för många 
företagare till följd av pandemin.

– Vi är väldigt glada och stolta 
över att det målmedvetna arbetet 
som görs i Tyresö kommun syns 
och uppskattas av företagen, 
säger Anita Mattsson (S), kom-
munstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:
– Under pandemin uppmärk-

sammade Svenskt Näringsliv vårt 

arbete för att stötta det lokala 
näringslivet, och det är viktigt 
för en kommun som Tyresö med 
många små och mellanstora före-
tag att vi från kommunen arbetar 
proaktivt med näringslivsfrågor.

Blommor och diplom
Under onsdagen uppmärksam-
mades Tyresö kommuns resultat-
förbättringar av Svenskt Närings-
liv när Helge Steg, vd för tyresö-
företaget Arta Plast och även 
ledamot i Svenskt Näringslivs 
SME-kommitté (SME står för små 
och medelstora företag) överläm-
nade blommor och diplom till 
Mattsson (S).

– Fortsätter vi klättra, är vi snart 
i toppen! Men vi måste göra det här 
tillsammans, för företagarna är en 
förutsättning för att människor 
ska kunna bo och leva i kommu-
nen. Det ”närodlade”, det vill säga 
lokala företagandet, gör männis-
kors vardag lite bättre, säger Helge 
Steg i en kommentar till tyreso.se.

ooo

Botkyrka förebild för att få 
nyanlända kvinnor i arbete
INTEGRATION Tyresö kommun 
och Tyresö Bostäder har inlett 
en samverkan kring ett projekt 
för att nyanlända kvinnor ska 
komma in på arbetsmarknaden. 
Kvinnorna erbjuds introduktion 
och handledning i yrket, stöd i 
svenska språket, kunskaper i 
jämställdhet, friskvård, hantering 
av hot och våld samt hjärt- och 
lungräddning.

Projektet Qvinna, som nu är en 
permanent verksamhet, från Bot-
kyrka kommun har fungerat som 
inspiration och där har det visat 
goda resultat. Tanken är att kvin-
norna ska städa i Granängsringen 
och vara ambassadörer för områ-
det. Det ökar närvaro och synlig-
het av vuxna, vilket också skapar 
trygghet och trivsel i området. 

– Etableringscentrum och 
kommunen arbetar redan otroligt 
bra med att få människor in i stu-
dier och in på arbetsmarknaden, 
säger Ajda Asgari (MP), ordföran-
de i arbetsmarknads- och social-
nämnden. Men det är oftare män 
som hamnar i arbete, det här pro-
jektet är ett jättebra komplement 
till det arbete som redan görs och 
ger kvinnor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden bättre möjlig-
heter att bli självförsörjande. 

– Projektet är inte bara en 
arbetsmarknadsåtgärd, fortsät-
ter hon. Utan det finns ett tydligt 
fokus på social hållbarhet med 
språkträning, kunskaper om jäm-
ställdhet, HLR och mycket annat. 
Det är en bred förstärkning av 
kvinnor som ofta har väldigt svårt 
att integreras och komma ut på 
arbetsmarknaden. 

Tyresö kommun genom centr-
um för arbete och integration 
har arbetsgivaransvar och anstäl-
ler kvinnorna och handledare. 
Sedan köper Tyresö bostäder in 

tjänsten av kommun. Ajda Asgari 
(MP) menar att detta är en insats 
som kommer av att man fokuse-
rat mycket på samverkan denna 
mandatperiod. 

– Vi kan tjäna väldigt mycket 
på bättre samverkan, säger hon. 
Med bättre samverkan kan kom-
munens resurser nyttjas mer 
effektivt, människor riskerar i 
mindre utsträckning att hamna 
mellan stolarna och insatserna 
blir ofta bättre med större social 
hållbarhet.

ooo

Ajda Asgari (MP) är nöjd över att Centrum för arbete och integration och 
Tyresö Bostäder har startat projektet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vinterjackor till 
hemtjänsten
ARBETSMILJÖ Under flera år 
har personalen i den kommunala 
hemtjänsten önskat att få vinter-
jackor. Nu uppfylls deras önskan.

Att arbeta inom hemtjänsten 
innebär oftast många promena-
der mellan pensionärerna som 
ska ha någon typ av hjälp. Oavsett 
väder måste undersköterskorna 
ut och promenera. Sedan tidigare 
har personalen haft tillgång till 
både T-tröjor och fleecejackor. 
Och nu är det dags att de även ska 
få snygga och rejäla vinterjackor.

De två undersköterskorna Irina 
Berg och Åsa Almroth uttrycker 
glädje och menar att det känns 
bra att personalen äntligen får 
vinterjackor.

– Nu slipper vi själva bekosta 
varma jackor att ha under vår 
arbetstid, säger de.

Ytterligare en positiv föränd-
ring i den kommunala hemtjäns-

ten är att personalen ska få nya 
klädskåp med digitala kodlås vil-
ket innebär att behovet av häng-
lås och nycklar försvinner.

ooo

Irina Berg och Åsa Almroth poserar 
i de nya vinterjackorna. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Anita Mattsson (S) längst till höger i bild när hon ”praode” hos sommarjobbarna i Granängsringen för ett år sedan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

NYHETER

Rekordmånga tyresöungdomar 
sommarjobbade i år

SKOLA Tyresö kommun har 
tagit fram en handlingsplan för 
särskilt begåvade elever. Hand-
lingsplanen ska fungera som 
en vägledning för hur skolorna 
kan arbeta med individuellt stöd 
vägledning och stimulans. Skol-
verket uppskattar att ungefär 
1–2 barn i varje klass är särskilt 
begåvade.

Tyresö kommun uppger i under-
laget till handlingsplanen att det 
saknas en enhetlig definition 
av vad särskild begåvning är 
och vilka barn som omfattas av 
begreppet, men att det handlar 
om barn som är ”mer avancerade 
i sitt tänkande, sin lek och sina 
relationer än jämnåriga barn.” 
Begreppet ska dock inte förväx-
las med högpresterande barn.

– Den särskilda begåvningen 
innebär styrkor och förmågor, 
men kan även innebära att barnen 
får svårt att passa in, säger barn- 
och utbildningsnämndens ordfö-
rande Jannice Rockstroh (S).

Risk att bli uttråkad
– Risken är att barnen blir uttrå-
kade och presterar långt under 
medel om de inte får en undervis-
ning som utmanar och stimulerar. 
I förlängningen kan det riskera 
leda till att barnen blir passiva och 
drar sig och sållar sig till gruppen 
hemmasittare, säger Rockstroh.

Ungefär 5 procent eller 1–2 
barn i varje klass uppskattas 

enligt Skolverket vara särskilt 
begåvade. Den plan som nu tagits 
fram pekar ut hur skolorna ska 
jobba med målgruppen. Det 
handlar bland annat om att med-
vetandegöra att gruppen finns 
och anpassa undervisningen efter 
förutsättningar och behov för att 
stödja barnets utveckling och 
lärande.

Lyfter behoven
För de barn som har behov av 
en snabbare undervisningstakt 
ska till exempel en sådan plan 
tas fram. Handlingsplanen lyfter 
också behoven av att föra en dia-
log med föräldrarna om barnens 
utveckling och sociala situation.

ooo

Omorganisering av BUP 
oroar regionens opposition
HÄLSA I augusti beslutades 
om en ny områdesindelning av 
barn- och ungdomspsykiatrin i 
stockholmsregionen. Antalet 
geografiska områden minskar till 
från 17 till 9. Av dessa ska två 
upphandlas till en privat aktör, 
Barkarby-Jakobsberg (inklusive 
Järva) samt Haninge (inklusive 
Tyresö och Nynäshamn).

Förslaget innebär att 11 000 fler 
barn kommer bo i områden där 
barn och unga hänvisas till vård-
inrättningar i privat regi samt att 
antalet mottagning skulle kunna 
minska med sju, eftersom de nya 
områdena måste ha minimum en 
mottagning.

Förslaget oroar
Det socialdemokratiska opposi-
tionsrådet är orolig: 

– Jag är mycket orolig över 
vad nedskärningarna och priva-
tiseringarna kommer innebära 
för tyresöborna och övriga länet, 
säger Talla Alkurdi (S).

– Redan idag måste alldeles för 
många barn, unga och deras famil-
jer vänta för att få vård. Det blir 
knappast kortare köer när Mode-
raterna nu sparar på BUP och vill 
minska antalet mottagningar. Vi 
socialdemokrater vill istället stär-

ka barn- och ungdomspsykiatrin 
samtidigt som fler måste få vård 
redan på sin vårdcentral, säger 
Alkurdi.

Allt fler unga söker vård
De senaste decennierna har 
den psykiska hälsan hos många 
barn och unga försämrats och 
fler söker sig till barn- och ung-
domspsykiatrin. Forskning visar 
att denna utveckling förvärrats 

under pandemin och under de 
senaste fyra åren har antalet 
patienter inom BUP ökat med 13 
procent. Bara hälften av alla barn 
i Region Stockholm fått ett för-
sta besök inom vårdgarantins 30 
dagar juli i år. Det är långt sämre 
än regioner som Dalarna, Gotland 
och Gävleborg.

Förändringarna gäller från 
2023.

ooo

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionsråd. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jannice Rockstroh (S). FOTO: TN

Tack!
Vi i ViSK i Tyresö,  

Vänstern i Svenska Kyrkan,  
tackar alla er som valt att 
rösta på oss i kyrkovalet! 

Det gav utdelning och vi fick 
tre mandat i fullmäktige.

Än en gång tack! 
ViSK i Tyresö

Så ska Tyresö kommun jobba 
med särskilt begåvade elever
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 FOTO: ANN SANDIN-LINDGREN

Skutorna ligger över i Tyresös Napoleonvik. FOTO: BERNT KARLSSON

 
FOTO: MARTIN PRIETO BEAULIEU
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Skut-tävling utanför Tyresö:

Saltkråkan Race

Skepparen Sepi Andersson (med vita skor på relingen) tillsammans med sin besättning på den segrande ketchen Sunbeam. FOTO: MARTIN PRIETO BEAULIEU

Bernt Karlsson som är uppväxt i 
Tyresö var en av initiativtagarna 
till tävlingen som ursprungligen 
startade 1991. Han är själv aktiv 
i skutföreningen Ariel som är ett 
skolfartyg från 1917 som har hem-
mahamn i Dalarö Haninge.

– Det här var nog den häftigaste 
och tuffaste Saltkråkan Race jag 
har varit med om under mina 30 
år, säger Bernt Karlsson. Det blås-
te 17 meter per sekund i byarna 
och det blev stor dramatik då en 
skeppare föll överbord på Jung-

frufjärden. Som tur var så hade 
Sjöräddningen en övning i närhe-
ten och kunde fiska upp honom 
direkt. Några båtar fick bryta på 
grund av vädret.

Fantastisk upplevelse
Tyresöbon Bo Lindgren som i år 
fick vara ombord på skonerten 
Constantia byggd 1908 tyckte att 
det var en fantastisk upplevelse.

– Som seglare har man alltid 
drömt om att få vara med och 
segla en riktig skuta, säger Bo 
Lindgren. Det är en fröjd för ögat 

att se alla dessa vackra fartyg och 
det var väldigt trevligt umgänge 
med alla duktiga skutentusiaster.

Härlig gemenskap
Racet vanns i år av Sunbeam som 
är en ketch från Uppsala.

– Är man intresserad av gamla 
skutor kan man gå med i en skut-
förening, säger Bernt Karlsson. 
Det är en härlig gemenskap där 
man lär sig om gamla tiders sjöliv, 
får arbeta med båtarna och vara 
med om spännande seglatser.
Ann Sandin-Lindgren

SEGLING Tävlingen för gamla skutor heter Saltkråkans Race. Det är 
en- och tvåmastade fartyg som samlas på en av Tyresös öar Ängnö, 
i Napoleonviken, en fredagskväll den första veckan i oktober varje 
år. Sedan blir det kappsegling på lördagen och startlinjen är mellan 
Ingarö och Ramö. Sedan seglar man ut på Nämndöfjärden och rundar 
Rögrund, vidare till Mörtö Bunsö och tillbaka till målgången vid Ing-
aröfjärden.

Skonaren Maria Sofia
På 90-talet ägde Tyresö kommun 
även en skonare, Maria Sofia. 
Den såldes och sjönk dramatiskt 
utanför Väddö i Roslagen 2019.

Bo Lindgren får vara med som 
besättning på Constantia. 
 FOTO: ANN SANDIN-LINDGREN

 FOTO: ANN SANDIN-LINDGREN

 FOTO: MARTIN PRIETO BEAULIEU

 FOTO: ANN SANDIN-LINDGREN

Vinnaren av årets tävling ketchen 
Sunbeam. FOTO: PRIVAT
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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.

Nybodaberg
På Nybodaberg finns bostads-
området som i folkmun kallas 
Mellanbergsvägen. Det blev 
Svenska bostäders andra bygge 
i Tyresö. Bostäderna började 
byggas under 1967. I ett samar-
betsprojekt som startade 1995 
inledde bostadsbolaget en 
renovering av husens fasader 
och Tyresö kommun rustade 
upp den kommunala marken i 
anslutning till kvarteret. Efter 
dessa arbeten fick halva områ-
det adressen Granängsvägen. 
Bara två år senare, 1997, sålde 
Svenska bostäder området till 
Bostads AB Förstaden. Denna 
försäljning ingick i bolagets 
strategi att inte längre äga fast-
igheter i andra kommuner. Idag 
ägs området av Akelius fastig-
heter.

Upplåtelseform Hyresrätt
Antal bostäder 510
Antal hus 17
Antal våningar 5 bostadsplan

Se Upp! Punk-Arne är tillbaka!

Uppföljaren utspelar sig på 
80-talet och handlar om hur en av 
huvudpersonerna försvinner och 
Arnes sökande efter denne.

– Den tar vid där den första slu-
tade och sedan slirar den vidare 
till februari -86, där den kör in och 
parkerar tills vidare. Ett av teman 
i boken är ju denne Nilz Pilzner 
som var med i den första boken 
och nu är spårlöst försvunnen.

– Jag upplevde det lite bakvänt 
att ha en huvudperson som till 
stora delar är borta men så är det 
med Nilz Pilzner. Det är inte alltid 
man vet var man har honom alltså.

Varför letar du efter honom 
egentligen?
– Orsaken till att jag överhuvudta-
get skriver de här böckerna är att 
jag insåg att de här människorna 
jag umgicks med på den här tiden 
var väldigt fascinerande. Det var 
Pilzner, det var Turbo och det var 
en kille vi kallade för Vermouth 
och annat löst folk. Alla de här 
människorna är ju värda att älska, 
och ju mer jag skriver om dem 
desto mer tycker jag om dem. 
Sedan handlar det om att Pilzner 

blir indragen i vissa mindre lycka-
de politiska sammanhang. Det är 
väl lite den allvarliga tematiken i 
boken, man har vänner som gör 
saker som man själv inte är helt 
okej med och man ställs inför ett 
val huruvida man ska ha kvar den 
vännen.

Du läste också din bok på en 
punkkonsert på Snövit, för 
någon vecka sedan …
– 200 personer i en källare, varav 
ingen är nykter, det kan man säga 
är en utmaning. Ingen lyssnar, alla 
pratar och trillar på varandra och 
spiller öl. Man måste lära sig att 
hantera den typen av publik. Man 
kan exempelvis vråla om någon 
känner till Charles Bukowski. 
Det funkar på folk mellan 40 och 
60. Så har man läst Bukowski och 
blivit tagen av Handenpolisen två 
gånger samma kväll, då är man 
hemma i sådana sammanhang.

Efter ett bejublat framträdande 
på White Rice i början på oktober 
har Arne även blivit inbjuden att 
läsa när punkbandet Desertörer-
na spelar.

– Jag var på en bokmässa i 
Torslanda för ett par år sedan. 
Nackdelen med bokmässor är att 
medelåldern är 92 år och jag säljer 
inte speciellt många böcker där. 
Då säljer jag definitivt fler böcker 
på en punkspelning.

Man har som sagt aldrig tråkigt 
med Arne. En timme känns som 

fyra minuter och det är likadant 
med hans böcker. Det känns 
kravlöst och avslappnande att 
inte behöva lista ut ”vem som 
är mördaren” eller finna något 
underförstått budskap i texten. 

Man skruvar bara av kapsylen på 
Beyazflaskan och försvinner bort 
till en svunnen tid, där man själv 
var tvungen att se till att något 
hände, istället för att leta på nätet.
Niklas Wennergren

LITTERATUR För tre år sedan dök han upp med en litterär käftsmäll 
om Bollmora och dess invånare. En bok enbart skrivet med gemener 
och med ett självklart talspråk. Boken ”den tredje punkaren” tog oss 
med storm och gav Arne Wickander Selmapriset. Nu är han tillbaka 
med uppföljaren, den tionde punkaren.
 – Planlösa förflyttningar mellan höghusområden i sent 70-tal, skrat-
tar Arne.

Tyresös egen Arne Anka-figur, Arne 
Wickander sträcker på sig utanför 
Bollmora centrum.  
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Arne läser upp ett stycke om kokboksförfattaren Jens Linder och hans 
tidiga intresse för kokkonsten. FOTO: NIKLAS WENNERGREN
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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

SPORT/FRITID

Årets höstkrönika handlar om konsten att skriva krönikor. 
Intressanta, välformulerade, gärna med en liten knorr och 
framför allt så tydliga att budskapet går fram. I år har flera 

krönikor i olika medier fått kritik sin negativa hållning, bara kla-
gan.

Så jag kavlar upp ärmarna och stirrar ut genom fönstret för att 
få syn på de rätta orden bland höstlöven. Därute finns, åtminsto-
ne när det är uppehållsväder, gott om inspiration. 3 000 tecken får 

jag disponera. Blir till att kapa 
de fullständiga meningarna och 
stryka onödiga ord.

På radion hörde jag språkex-
perten förklara att vi använder 
för många ord, lindar in alldeles 

i onödan. Försiktigt och ängsligt. Jag tar chansen och säger kloka 
höstord. Jo då, allt fler är vaccinerade och har just du inte kommit 
dig för så har du fortfarande chansen. Gratis! Och grattis till ett 
bra beslut. Samhället öppnar, kultur och sport får åter ta plats i 
tillvaron.

Högst sannolikt får vi en kvinnlig skicklig statsminister och 
kanske lite budgetproblem. Det finns jobb, kommunens etable-
ringscentrum prisas för sitt resultat.

Radiosändaren är i gång, reservdelarna beställda och på köpet 
fick vi radiomakare bevis på hur många som lyssnar på slingan. 
Det var en talande tystnad i etern och ni reagerade. Tack för att 
ni hört av er. Många radioprogram kan ni läsa om på annan plats 
så nog om dem. Själv är jag en nattlyssnare, med öronsnäcka och 
mobilen under kudden somnar jag med välbekant röst i örat. Lite 
förvirrat och med märkliga drömmar kan det bli när jag vaknar i 
ett helt annat program. Tur att det är lätt att börja lyssna om från 
början. Lätt om man är digital, det vill säga förtrogen med appar, 
smarta telefoner eller surfplattor.

Men om man nu inte är det, vad gör man då? Kanske tar kon-
takt med SeniorNet för att få ställa frågor, få datahjälp eller träf-
fas både fysiskt och som under gångna året digitalt. Fantastiskt 
att kunna få hjälp när datorn låst sig eller utrymmet tagit slut eller 
allt bara laddat ur sig. Som i somras när det mobila bank-id:et 
slutade fungera för att telefonen var en äldre modell. Det gäller 
att vara orädd och nyfiken även om man är lite osäker. Som idag 

när skattemyndigheten via Min 
myndighetspost skickade mig 
ett brev för att påminna mig om 
att inom kort får jag bilskatten 
digitalt och ska inte vänta mig 
något brev! Vilken tur att barn-

barnen skickar SMS, MMS och instagrammar så att jag tvingas 
kommunicera på samma sätt. Fast mina selfies blir ju inte alls 
lika bra som deras. Alla rynkorna syns och dubbelhakan.

Den digitala utvecklingen går så ohyggligt fort, nej inte klaga, 
det finns många bra saker med det digitala. När/om man vet hur 
man ska göra. Inte klaga men en liten suck måste jag släppa ut. 
Sen tänker jag på för 20 år sedan när jag inte visste vad logga in 
betydde och inte vågade erkänna det. Jag har lärt mig både att 
logga in och ut och att avsluta krönikor innan tecknen tagit slut. 
Hur jag vet hur många tecken det är? Det talar Wordprogrammet 
om för mig. Lätt som en plätt. Glad höst önskar dr Lena.

ooo

TN-doktorn:
Om konsten att 
skriva krönika

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.

”Vi använder för 
många ord, lindar in 
alldeles i onödan.”

”Det gäller att vara 
orädd och nyfiken även 
om man är lite osäker.”

Laget har samlats en tisdgaskväll vid Nyboda skola och träningen är i full gång. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Parasport i Tyresö

FOTBOLL I september genomför-
des Tyresö FFs första träning för 
barn med NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Idén föd-
des av Jill Dahlström, mamma till 
ett barn med ADHD och autism.

Jill Dahlström och hennes son, har 
under flera år testat olika idrotter 
och aktiviteter men inte hittat 
något som är anpassat för barn 
med NPF, vilket gjorde att sonen 
inte fortsatt någon aktivitet.

– För en tid sedan väcktes min 
sons fotbollsintresse igen och då 
det saknas verksamheter som är 
anpassade för barn och unga med 
NPF, funderade jag på hur jag 
skulle kunna ge honom chansen 
att få spela fotboll igen och lyckas 
med en aktivitet.

Jill tog våren 2021kontakt med 
Tyresö FF och presenterade idén 
om ett parafotbollslag och fick 
direkt ett fint välkomnande. Till-
sammans med Parasport Stock-
holm och RFSISUStockholm pla-
nerades för träningsstart hösten 
2021. Inför träningar skickas mejl 
med bildstöd ut och under trä-
ningar används hjälpmedel för att 

underlätta för barnen, hjälpmedel 
som Attention Tyresö-Haninge 
bidragit med.

– Den 21 september hade vi vår 
första träning och än så länge ett 
tiotal barn som har deltagit. Jag 
hoppas och önskar att fler barn 
hittar till oss och ökar sin rörel-
seglädje, får känna gemenskap 
och chans att bygga sociala rela-
tioner.

Tyresös FFs Parasportlag trä-
nar tisdagar klockan 18–19 vid 
Nyboda skola och i dagsläget har 
laget tre tränare, varav två är fot-
bollsspelare.

ooo

Intresserad?
Här kan du läsa mer om Tyresö 
FFs Parasportlag 
https://www.tyresofotboll.se/
start/?ID=339689

Har du ett barn som är sugen på 
att testa fotboll? 
Anmälningsformulär: https://
sportadmin.se/form/form.
asp?ID={4975ACE3-5203-44DF-
86AA-7565C7123D8D}

Skott kommer! FOTO: TYRESÖ NYHETER

Katharina Gråman – allt annat än en grå man
FRIIDROTT Sedan några år till-
baka har Katharina Gråmans haft 
framgång på friidrottsarenorna 
runt om i Sverige. Ungdoms-SM 
brukar allt som oftast innebära 
att hon tar ett antal medaljer i de 
tre grenar, 100 meter häck, 100 
meter och längdhopp, som hon 
deltar i. Sammanlagt har hon ett 
tjugotal medaljer. Nästan alla är 
guld. En vinnare med andra ord.

Iklädd träningskläder, vad annars, 
slår hon sig ner börjar samtala om 
hennes sagolika karriär.

Du vinner mängder av guld. Är 
du helt överlägsen de andra?
– I puberteten kanske det skiftar 
en del, men efter 15 års ålder så 
är det väldigt jämt skulle jag nog 
påstå, säger hon ödmjukt.

Du är 17 år idag och du har även 
hunnit med att tävla interna-

tionellt. I Ungdomsfinnkampen 
exempelvis. Hur står du dig i 
den konkurrensen?
– Det gick bra. Jag persade (slog 
personbästa, reds.anm.) men jag 
kom av mig mitt i loppet. Jag ledde 
men finskorna gick om och vann. 
Häcklöpning handlar inte enbart 
om att vara en snabb löpare. Det 
handlar om att vara snabbast över 
häckarna, så det gäller att hitta en 
rytm. Det är nyckeln till framgång.

Du växlar mellan två olika 
sprintgrenar, men det är ju inte 
så vanligt att man som senior 
springer både häck och slätt?
– Nej många lämnar häcken för att 
springa sprint för att det är mer 
prestige i den grenen. Det beror 
nog mycket på Usain Bolt, tror 
jag. Han har gjort sånt avtryck i 
sporten, plus att många tycker 
det är roligare att se ett lopp på tio 
sekunder än ett som är en kvart.

Katharina har även ett person-
bästa i längdhopp på 6,30. Alltså 
endast 70 centimeter från Erica 
Johanssons 21 år gamla senior-
rekord. Det är dock två år kvar 
innan hon ska ta klivet upp till 
seniortävlingar, även om hon 
redan tävlat i SM.

I somras tävlade hon på Junior-
EM i Tallin, men hade oturen att 
skada sig innan tävlingarna bör-
jade. Hon deltog ändå i stafetten 
när Sverige gick till final.

– Tyvärr så växlade vi bort oss 
mellan andra och tredje sträckan 
så det blev inte något rekord där, 
berättar Katharina och kommer 
snabbt inpå den härliga upplevel-
sen och gemenskapen som var i 
den svenska truppen.

– Hela veckan där var otrolig. 
Det är ju en så stor grej. Man fick 
mingla med massor med folk från 
andra länder och hela landslaget 
blir som en stor familj. Det var 
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FOTBOLL På 80-talet var Han-
vikens SK en föregångare på 
damsidan och fick fram många 
talanger som nådde både All-
svenskan och landslaget. Efter 
att under många år helt saknat 
damlag så startade klubben upp 
ett damlag 2011 och att påstå 
att det blev succé direkt är en 
klar överdrift. De senaste åren 
har dock en förändring skett och 
HSK har sakta men säkert rört 
sig uppåt i seriesystemet. En 
som varit med länge på den här 
resan är Hanna Brandt.

För några år sedan spelade ni i 
Division 4 och det var flera miss-
lyckade säsonger där och dröm-
mar om uppflyttning brukade 
ha dött någon gång i början på 
augusti. Vad har hänt de senaste 
tre åren.
– Vi fick en ny tränare Jamshid 
(Masoud) för tre år sedan. Vi har 
därefter haft två coronasäsonger 
med enkelserie. Under den tiden 
har vi bara tränat på och jag skulle 
nog säga att vi har tränat hårdare 
än våra motståndare, säger Hanna 
till TN.

Att gå från att ha varit ett lag som 
nästan åkte ur förra säsongen, 
till att vinna serien obesegrad är 
en rätt stor förändring.
– Inför den här säsongen när vi 
inte fått spela på hela våren, för-
utom Victoria Cup, så var det oer-
hört svårt att säga var vi egent-
ligen stod. Sedan har vi varit ett 
gäng som har tränat tillsammans 
och gjort allt ihop och verkligen 
blivit ett lag. Vi fick ett par nyför-
värv som har kommit in bra i 
laget och vi andra har fortsatt att 

kämpa på och stått upp för laget 
och för varandra. Det var väl det 
som i slutändan gjorde att vi gick 
upp.

Ni har spelat en enkelserie med 
endast nio matcher. Hur har det 
att spela under den pressen?
– Varje match i år har varit avgö-
rande. Vi spelade exempelvis oav-
gjort mot Tullinge TP, som kom 
näst sist. Vi hade många sjuka och 
skadade.

– Hade vi förlorat den så hade 
det varit Rågsved som gått upp på 

bättre målskillnad, så varje poäng 
har ju varit viktig.

Hur firade ni segern?
– Vi sprutade bubbel på varandra 
i omklädningsrummet, tillsam-
mans med ledare och styrelsen. 
Sedan satte vi på oss festkläderna 
och åkte vi hem till mig och fort-
satte fira. Det var väl tänkt att vi 
skulle ut på stan, men hellre än 
att ”splitta upp” oss som det ofta 
blir när man ska ut så stannade vi 
hemma. Vi hade liksom så trevlig 
ihop.

Vad händer härnäst? Får ni lite 
tid att njuta av det här?
– Jamshid sa att vi skulle njuta av 
det här i tre månader, men vi har 
Victoria Cup på i slutet på veckan, 
så det drar igång direkt igen kan 
man väl säga.

Hanviken möter alltså Åkers-
berga BK på Trollbäckens IP 
klockan 19:30 på torsdag. Missa-
de man segerfesten i lördags har 
man alltså fortfarande chansen 
att njuta av lite kvalitets fotboll i 
Trollbäcken.
Niklas Wennergren

SPORT/FRITID

Hanviken, ett härligt sammansvetsat gäng. FOTO: HANNA BRANDT

Hanvikens SK tog 
hem Södertrean

Öppet rep med Tyresö Jazzband 
– vaknar till liv efter pandemin!

Inget jazzcafé i höst, men  
välkomna att besöka bandets 
öppna repetition och laddning  

inför 2022. Fri entré,  
kaffe och kaka serveras.

Onsdagen den 10 november,  
klockan 13–16, Kulturkaféet,  

Kvarnhjulet hus C

Katharina Gråman – allt annat än en grå man
verkligen en upplevelse. Friidrott 
är ju en individuell sport så jag går 
ju inte och minglar med spjutkas-
tare på SM, men i Tallin blev vi 
som ett lag. Jag gick till exempel 
och kollade på medeldistans, det 
gör jag inte ens på SM. Nu gjorde 
jag det för att heja på mina kom-
pisar, och de tackar för att man 
är där och peppar mig när jag ska 
tävla. Man blir stärkt av allt lik-
som.

När man är så duktig som du 
är nu, så har du kanske tänkt 
tanken att det här kan jag kan-
ske pyssla med även när jag blir 
senior. Är det inte ett svårt steg 
att ta i friidrotten?
– Om man kollar på juniorvärlds-
rekord så ser man att många av 
dem inte har klarat sig som senio-
rer. Många gånger är det väl att 
man stressar eller inte är redo 
mentalt. Om man ska vara på topp 

när man är 24 och tar steget från 
junior vid 18 så kommer man ju 
vara sönderstressad när man väl 
är där. Om man i stället växlar 
upp stegvis så kanske man kan 
ha fem års ”prime” efter 24 och 
bossa runt tills man är 29. Som 
Bolt ungefär. Han tog sitt första 
OS guld när han var 23, sedan 
dominerade han i åtta år.

– Min tränare (Lars Lappalai-
nen) brukar i stället jämföra med 
Kajsa Bergqvist och Stefan Holm 
som gradvis väst in i seniorrollen 
och lagt sig på en hög nivå.

Oavsett vad det må bliva utav 
fröken Gråman i framtiden så 
känns det ändå som någon som 
vi idrottsintresserade borde hålla 
ögonen på. Personligen hoppas 
jag naturligtvis på fler spännande 
reportage med denna ödmjuka 
tonåring.
Niklas Wennergren

Katharina Gråman njuter av höstsolen utanför Bollmorahallen. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Linus Lundqvist 
vann finalen
MOTOR Tyresös motortalang 
nummer ett, Linus Lundqivst, 
fick en perfekt avslutning på sin 
debutsäsong i Indy Lights. Efter 
en klar seger på Mid-Ohio Sports 
Car Course, kan han nu ladda om 
för ett test i Indycar den 29 okto-
ber.

– Vi kunde inte ha fått en bättre 
avslutning på säsongen och det 
här betyder väldigt mycket för 
mig på så många sätt, säger Lund-
qvist till SVT Nyheter.

Finalen var en regnig historia 
och Lundqvist vann racet, drygt 
två sekunder före tvåan David 
Malukas från USA. Segern som 
var Lundqvist tredje för säsongen 
innebar att han kom på tredje 
plats i serien och alltså kvalifice-
rade sig för kval till Indyserien.

Om allt går vägen så kan allt-
så Linus köra bredvid de andra 
svenska stjärnorna, Marcus Erics-
son och Felix Rosenqvist i Indy-
carserien nästa säsong.

ooo

Lekfulla namn

LEK De kommunala lekparkerna i 
Tyresö har fått egna namn. Under 
våren ställdes frågan till besö-
karna: ”Vad kallar ni lekplatsen?”. 
Under hösten har skyltar med de 
nya namnen placerats ut. På skyl-
tarna finns även information om 
adress med mera utifall det till 
exempel skulle ske en olycka.

ooo

Schaffer & Åberg 
gästar Tyresö
MUSIK Två legendarer besöker 
Bollmora dalens kyrka den 3 
november – Janne Schaffer och 
Lasse Åberg. De uppträder de 
tillsammans med pianisten Peter 
Ljung. Jessica Falk modererar 
samtalet om deras brokiga karriä-
rer i något man kallar Schaffer & 
Åberg story. Vidare kommer J:son 
stipendiet att delas ut och stipen-
diaten kommer att vara med på 
länk. Som grädde på moset delas 
också Ted Gärdestad stipendiet 
ut både för 2020 och 2021.

Biljetter kan bokas på www.
tyresoforsamling.se – håll utkik 
på församlingens Facebooksida.

ooo

 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/

MOBILFOTO VID SLOTTET
17/10, 10.00–12.30, utanför 
Tyresö handelsträdgård. En guidad 
mobilfotopromenad där du lär dig 
att använda din mobilkamera på 
bästa sätt. Du får tips på bildkom-
position, exponering, hur du låser 
fokus och använder naturligt ljus. 
Arr: ABF Södertörn. Biljetter: 225 
kr. Anmälan görs till ABF Södertörn.

FÖREDRAG OM STRATEGIER FÖR 
DIG MED ADHD OCH AUTISM
18/10, 18.00–20.30, Haninge 
kommunhus. Föreläsning med 
Jenny Ström om hjälpmedel och 
strategier i vardagen för dig som har 
ADHD, autism med mera. Anhöriga 
är välkomna. Arr: Attention Haninge 
Tyresö i samarbete med Vuxensko-
lan, Tyresö kommun och Haninge 
kommun. Biljetter: Gratis, men för-
anmälan krävs.

NATURGUIDNING TELEGRAFBERGET
23/10, 10.15–14.15, Telegrafber-
get, samling busshållplats Trinntorp. 
”Där öppnade sig plötsligt en tavla, 
som kom honom att frysa av förtjus-
ning.” Så skrev Strindberg när han 
från Telegrafberget blickade ut över 
fjärdar och holmar. Arr: Tyresö kom-
mun. Biljetter: Gratis men föranmä-
lan krävs på tyreso.se/biljetter.

SKOGSBAD – MÅ BRA I NATUREN
28/10, 16.00–18.30, Gammel-
ström. Shinrin-Yoku är japanska för 
skogsbad – att vandra in bland träd, 
slappna av och bada dina sinnen 
i det gröna. Leder till ökat välmå-
ende. Samling: parkeringen vid 
slutet av Gammleströmsvägen. Arr: 
Catharina Antonson. Biljetter: Gå 
två betala för en 350 kr, catharina.
antonson@gmail.com.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

65+ på fritidsgården 
i Kvarnhjulet

Kommunarkivarie Maria Bring berättar för Har 
du tid över och är 65+, så är du välkommen till 
Fritidsgården i Kvarnhjulet tisdagar klockan 
13–15 hus E. Där möts du av Ohuru Hallström 
och Alexander Nielsen som kan hjälpa dig med 
din mobiltelefon och annat. Det finns replokal, 
studio, gym och danslokal och fika och glada 
kamrater. Välkommen! Det kostar inget. Pro-
grammakare Gunnel Agrell Lundgren.

De hjälper 
nyanlända till arbete

Etableringscentrum i Tyresö har sedan star-
ten 2018 lyckats få 161 nyanlända tyresö-
bor i arbete och i studier! Samordnaren och 
språkpedagogen Sofia Runebrand berättar för 
Ann Sandin-Lindgren hur man på ett mycket 
framgångsrikt sätt kartlägger nyanländas för-
utsättningar och samarbetar med SFI, Arbets-
förmedlingen och andra aktörer.

Tyresös arkiv  
– lokal kulturhistoria

Kommunarkivarie Maria Bring berättar för 
Ann Sandin-Lindgren om hur Tyresö kommuns 
arkiv fungerar. Vilka handlingar är offentliga? 
Betyg, skolfoton och annat som man kan få 
kopia på. Projektledaren för tyresöarkivet, 
Eva Joelsson, berättar om vad man nu gör för 
att tillgängliggöra foton, dokument och annat 
som kan vara intressant för Tyresös historia. 
Hur fungerar upphovsrätten för bilder?

Historien om 
Breviksfiket

Konditori Brevik, ett ställe som de flesta Tyre-
söbor har besökt eller hört talas om. Hur var 
det därute på 50–60-talet? Emelie Lundqvist 
hette den driftiga damen som ägde och drev 
Breviksfiket. Jukebox, flipper och bakverk 
som inte längre finns, det är så vi minns detta 
vattenhål för oss ungdomar. Hör Emelies dot-
ter Eva Karlsson berätta för Lelle Wiborgh om 
sin mor och hur det var att arbeta på kondiset.

Vandring längs 
Tyresåns mynning

 I det tredje programmet i serien Änglamark 
tar biologen Anders Erixon med Ann Sandin-
Lindgren till Follbrinkströmmen och berättar 
om Tyreåns historia. Han visar på växter och 
fåglar som man kan hitta här. Om Strömstare, 
Kungsfiskare, Forsärla, Stenknäck och andra 
fåglar. Om Sparvnäva, Vitplister, Körvel och 
andra växter.

FB-gruppen  
”Var dag i Tyresö”

Facebookgruppen ”Var dag i Tyresö” är den 
snabbast växande av de mindre tyresögrup-
perna. Varför skiljer den sig från mängden och 
varför fungerar den utan näthat och pekpin-
nar? Möt Linnea och Lelle som driver denna 
grupp. Hör hur det började och hur deras pla-
ner inför framtiden ser ut. Det utlovas också 
skönsång och musik i programmet. Kan man 
göra radio om en facebookgrupp? Vi provar ...

Jungle Aid när livet 
ändrats

Ett samtal mellan dr Lena Hjelmérus och Cris-
tina Jigström om deras tidigare gemensamma 
arbetsliv och Cristinas nya liv i Thailand med 
volontärarbete hos Jungle Aid. Mer om Jungle 
Aid finns på webbsidan jungleaid.org. Musik: 
Gabriellas sång med Helen Sjöholm inspelat 
2021.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

En fordons utbildning 
i framkant

 

Fordonsläraren Oscar Eriksson visar runt och 
berättar hur Fordonsprogrammet på Tyresö 
gymnasium fungerar. Om hur eleverna för lära 
sig allt från att skruva ihop bilar, svetsa, kopp-
la el till att laga även moderna elbilar. Flera 
elever från årskurs 2 berättar hur bra de trivs 
bådez på skolan och med sin utbildning.
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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  
2 november 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2021
1:a: P och E Inghe, Pärlröksgången.
2–5: Ulla Gröndin, Björktickegången.
Birgitta Sturk, Ängsvägen.
Christina Jansson, Lyckogången.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.

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 2 november 
2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Barbro!
Förra bild gåtan föreställde 
golfbollsrondellen på 
Tyresövägen vilket Barbro 
Forsberg på Siriusvägen 
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 10 oktober.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Hösten kommer till Tyresö – vilket syns tydligt längs Wättinge gårdsväg. FOTO: KENTH ERIKSSON
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Ikoner – en utställning om att få finnas

Ikoner
När? 12 september–24 oktober

Var? Bollmoradalens kyrka

Tid? Vardagar, kl 10–16

Vad? Utställningen är ett samar-
bete mellan Fotografiska, 
Glada Hudik-teatern och 
Tyresö församling.

Glada Hudik-teatern ligger bakom 
utställningen som hade premiär 
på Fotografiska i Stockholm på 
Down Syndrome Day den 21 mars 
2016. Den har visats på många 
platser i Sverige. Målet är att 
synliggöra människor som är en 
naturlig del av vårt samhälle men 
som väldigt sällan får synas i det 
offentliga rummet och i konsten.

För alla åldrar
Tyresö Nyheter träffar Jessica 
Falk, som är musiker och kultur-
samordnare i Tyresö församling, 
för att få veta mer om utställning-
en. Hon berättar att människor i 
alla åldrar besöker utställningen 
och ofta börjar småprata med 
henne när hon sitter och övar i 
kyrkorummet.

– Reaktionerna är starka och 
positiva och de flesta känner 
till Glada Hudik-teatern när jag 
berättar mer om utställningen, 
säger Jessica. Utställningen har 
tagits emot med öppna famnen.

Barn föds inte med fördomar
Parallellt med utställningen pågår 
även projektet ”Barn föds inte 
med fördomar - Catwalk i skolan”. 
Under 2021–2022 kommer 100 000 
grundskoleelever i främst årskurs 
4–8 ges chansen att se Glada 

Hudik-teaterns film Catwalk, så 
även eleverna i Tyresö kommun. I 
projektet ingår att elever och lära-
re gemensamt jobbar med värde-
grundsfrågor, som till exempel 
att alla människor är lika mycket 
värda och att allas förmågor ska 
tas tillvara på bästa sätt.

– En del i projektet är att varje 
klass eller elev deltar i en tävling 
med förslag på en god gärning där 
de kan vinna ett besök av Glada 
Hudik-teatern, säger Elin Posch, 
lärare och samordnare för likabe-

handlingsarbetet för Tyresö kom-
muns grund- och förskolor.
Ursula Rundin

Kärleksparet, från utställningen Ikoner. FOTO: EMMA SVENSSONDivan. FOTO: EMMA SVENSSON Drottningen. FOTO: EMMA SVENSSON Superhjälten. FOTO: EMMA SVENSSON

KONST Just nu pågår utställningen ”Ikoner – en utställning om att få 
finnas” i Bollmoradalens kyrka. Utställningen består av 21 porträtt 
där alla modellerna har Downs syndrom.

Socialdemokratisk 
storseger i kyrkovalet

Kyrkorådets ordförande Irene Pierazzi gläds åt det stora stödet för Socialdemokraterna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

VAL Den socialdemokratiska nomineringsgruppen i Tyresö församling 
fick i preliminära valresultatet förtroende från hela 46,65 procent av 
medlemmarna i svenska kyrkan. Vilket nästan ger Socialdemokrater-
na egen majoritet då Sverigedemokraterna redan på valnatten hade 
hela 2 av 5 stolar tomma.

– Det är jättekul att vi återigen får 
så högt förtroende av medlem-
marna, säger Irene Pierazzi (S), 
kyrkorådets ordförande. Nu gäl-
ler det att vi förvaltar det förtro-
endet och fortsätter arbeta för att 
kyrkan i Tyresö ska utvecklas och 
fortsätta vara en öppen folkkyrka 
för alla.

Vallöften att uppfylla
Socialdemokraterna hoppas nu 
att deras vallöften om avgiftsfri 
barn- och ungdomsverksamhet i 
kyrkan, bevarande av träffpunk-
ten för äldre samt utvecklad 
musik- och kulturverksamhet ska 
kunna uppfyllas.

– Nu är vi i praktiken ett man-
dat ifrån att ha egen majoritet 
eftersom Sverigedemokratiska 
stolar redan nu står tomma, säger 
Irene Pierazzi (S). Det ger oss bra 
förutsättningar att tillsammans 
med andra nomineringsgrupper 
kunna få igenom våra förslag till 

hur Tyresö församling ska utveck-
las.

Vänstern i svenska kyrkan fanns 
återigen med på valsedel och knep 
3 mandat med 8,95 procent av rös-
terna. Framtidens kyrka gick kraf-
tigt framåt, från 20,31 procent 2017 
till 31,38 procent Detta med stor 
sannolikhet beroende på att Bor-
gerligt alternativ (17,53 procent 
2017) i år inte fanns med i valet till 
kyrkofullmäktige i Tyresö.

Högt valdeltagande
Valdeltagandet var fortsatt högt 
och även om det var en liten 
minskning jämfört med 2017 så 
var minskningen inte alls så stor 
som många hade förespått och 
den stora ökningen mellan 2013 
till 2017 håller i sig.

Valresultaten är än så länge 
preliminära, det slutgiltiga resul-
tatet väntas i mitten av oktober i 
Stockholms stift.
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