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Bro för tillgänglighet
n Utgångspunkten för mycket av friluftslivet i Tyresö är Alby 
friluftsområde. Med den bro som nu byggs blir det lätt att nå 
skogarna söder ut. Det är bra eftersom närheten till naturen är en 
positiv del i Tyresö som många nämner. Men Moderaterna tycker 
det är onödigt och säger nej. Ledare, sid 2

Tre tydliga prioriteringar
n I snart fyra år har Socialdemokraterna styrt i Tyresö. Underskott 
har vänts till överskott. Nu vill vi gå vidare. Vi har tre prioriteringar. 
Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, minska 
kriminaliteten och Tyresö ska ta sitt ansvar i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Debatt, sid 4

”Det är förstås 
jättekul att få det 
här resultatet.”

Christoffer Holmström, 
sid 7

Tyresö Nyheter gör 
sommaruppehåll!
Med restrektionerna bakom 
oss kan vi umgås mer än de 
senaste två åren. Varför inte 
på stranden? Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta 
för att hitta det egna smult-
ronstället. I slutet av augusti 
dyker tidningen på nytt upp i 
er brevlåda.  
Till dess ha en skön sommar!

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Äldreboende
n Tyresö bostäders beslut att 
inte renovera Björkbacken 
innebär att den enda kom-
munalt drivna äldreomsorgen 
försvinner. Beslutat har fat-
tats att utreda var ett nytt äld-
reboende kan byggas. Sid 3

Gårdar rustas
n Förskolans och grund-
skolans gårdar och lokaler 
kommer att rustas. Totalt 
har 25 miljoner kronor ansla-
gits. Sid 5

Tuffare tider väntar
n Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, pekar i sin 
ekonomiska rapport i maj 
på att det stundar tuffare 
tider för landets kommu-
ner. Sid 10

100-åringen
n Kulturella folkdansgillet, 
KFG, bildades 2014. Ett par 
år senare köpte man tomten i 
Tyresö för 2 600 kronor. Den 
30 juli 1922 kunde huset Sol-
säter invigas. Sid 11(S) presenterar vallöften

n Sedan Haninges gynekologimot-
tagning flyttade till Nacka 2019 har 
södertörnsborna varit hänvisade 
till Farsta gyn. Nu går Socialdemo-
kraterna till val på att öppna upp en 
ny mottagning på Södertörn. Social-
demokraterna vill också att tyresö-

borna ska få en vårdcentral som är 
öppen på kvällar och helger. Mode-
raterna styr sedan 16 år i regionen 
som har ansvaret för sjukvården.

– Moderaterna har helt lämnat 
över planeringen av var vården ska 
ligga till marknadskrafterna. Då 

är det naturligt att dessa söker att 
etablera sig centralt. Jag tycker det 
är politikens uppgift att se till så 
att det finns god vård i hela länet, 
det bidrar till en bättre hälsa från 
Norrtälje till Nynäshamn, säger 
Aida Hadžialić (S). Sid 7

Socialdemokraterna vill öppna en gynmottagning på Södertörn och införa kvälls- och helgöppet på vårdcentralerna.  
På bilden kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och oppositionsregionråd Aida Hadžialíc (S). FOTO: JOAKIM SPÅNGBERG
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Ge en gåva 
som räddar liv.

SWISHA TILL

900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! 
Behoven är stora och fortsätter att öka. 
Våra lokala partner finns på plats och stöttar 
befolkningen. Humanitära insatser pågår och 
fler förbereds. Din gåva behövs!
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NoteratNär vi tyresöbor ska berätta vad som är 
bra med vår kommun så nämner vi ofta 
två saker, närheten till Stockholm och 

underbar natur. Så är det verkligen, storstadens 
kultur- och restaurangliv är bara en halvtimme 
bort och till naturen är det nära i varje del av vår 
kommun.

Tyresö slott med sin park och det trevliga 
caféet på Notholmen är en verklig pärla. En 
annan plats som många tyresöbor besöker på 
helgerna är Alby friluftsgård. Där finns fina 
motionsspår, vandringsleder, trevligt bad och 
barnen kan hälsa på flera av bondgårdens djur. 
Tyresta naturreservat nås enkelt från både Troll-
bäcken, Farmarstigen och Krusboda. När bron 
över Nyforsviken är färdigbyggd kan också 
fler njuta av vårt naturreservat och enkelt ta 
sig vidare till nationalparken. För den som kör 
barnvagn eller går med en rullator så underlät-
tar bron och de anslutande spängerna så att fler 
kan nå ut i naturreservatet. Den nya bron blir 
porten till vildmarken.

Nu när sommaren står för dörren så bjuder 
också vår kommun på bad. I denna tidning 
finns en bra badkarta som visar på flera sjöar 

men också flera havsbad ute på halvön som är 
tillgängliga för alla. Men sjösystemet erbjuder 
också fin paddling och det finns fina rastplatser 
med ved för den som vill tända en eld och laga 
mat. Den som hellre vill ta cykeln hittar bra tips 
på vägar i kommunens cykelkarta.

Att vi bor i en kommun där de flesta på 
ett enkelt sätt kan ta sig ut i skog och 
mark är resultatet av politiska beslut. I 
många andra länder är badstränder och 
parker något för den som kan betala.

I Sverige har vi allemansrätten och i Tyresö 
har vi ett politiskt styre som vill att fler ska få 
njuta av Tyresös fina natur. Bron över Nyforsvi-
ken ökar den tillgängligheten för ännu fler. Det 
bådar gott för alla nya barnfamiljer och äldre 
som flyttar hit.

När det finns möjligheter till spontana fysiska 
aktiviteter så är det positivt för folkhälsan. Och 
det ska vara enkelt att ta till sig den. Klok social-
demokratisk politik, ser till alla inte bara några. 
I höst är det val igen.

ooo

Flera politiska beslut genom åren har säkerställt att stora delar av kommu-
nen skyddas genom naturreservat. En stor del av Tyresta nationalpark finns 
dessutom inom kommunens gränser. Med den bro över Nyforsviken som 
nu byggs blir de stora skogarna söder om sjösystemet lätta att nå från Alby. 
När beslutet fattades att göra det enklare för tyresöborna att komma ut i 
naturen så röstade Moderaterna nej.

Det märks att det är valår. Motionerna som oppositions-
partierna skriver blir färre och färre. Nu lyser de i stort 
sett helt med sin frånvaro. Kan det verkligen vara så att 
partierna nu saknar idéer om vad man vill göra, förbättra 
eller förändra. Kanske men inte troligt. Inte ett valår. Nej 
förklaringen är nog att de ser en risk att det blir ett makt-
skifte, även om den risken är liten. I ett sådan läge blir det 
ju de själva som får behandla sina förslag och då är det inte 
lika roligt längre. Då kommer verkligheten ifatt och man 
kommer, i viss omfattning kanske i sin helhet, att behöva 
avslå sina egna förslag..

ooo
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
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Porten till
vildmarken

Konst i Tyresö

Ett av motiven på Eva Bergenwalls 
väggfris Thyrisedhe. Konstverket 
som består av 17 bilder tryckta på 
plåt, finns på fasaden till Stads
parken och tillkom 2014.

Kommunfakta: Alltfler får rätt till heltid i äldreomsorgen
Rätt till heltid och till fasta anställningar har sedan länge varit ett av de viktigaste 
kraven från fackförbundet Kommunal. Nu börjar resultat märkas även i Tyresö. 
Även om det finns en hel del kvar att göra har antalet heltidsanställda månadsav-
lönade (inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning) ökat från 
47 procent (år 2016) av de anställda till 63 procent (år 2021). Siffrorna avser den 
kommunala äldreomsorgen eftersom den privata inte redovisar sin statistik. Rätten 
till heltid och fasta tjänster är inte bara viktigt för att höja kvaliteten i omsorgen och 
höja yrkets attraktivitet – det är också en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna.

Heltidsanställda månadsavlönade inom  omsorg om äldre och 
personer  med funktionsnedsättning, Tyresö kommun

Källa: Tyresö kommun
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Hoppet lever om ett 
kommunalt  äldreboende
OMSORG I april fattade en majo-
ritet av ledamöterna i Tyresö 
bostäders styrelse beslut om att 
inte renovera Tyresös centrum-
nära äldreboende, Björkbacken. 
Som en konsekvens av detta 
beslut läggs nu det sista kom-
munala äldreboendet ner och en 
viktig pusselbit i den framtida 
äldreboendeförsörjningen försvin-
ner. Med anledning av detta gav 
kommunledningen uppdraget att 
utreda var ett nytt äldreboende 
kan byggas.

Efter beslutet om att inte reno-
vera Björkbacken försvinner 
fyrtiotal äldreboendeplatser som 
kommunens tjänstemän hade 
räknat med skulle tillföras när 
nya Björkbacken stod klart. Med 
avvecklingsbeslutet innebär det 
att färre boendeplatser i centrum-
nära läge nu kommer att finnas än 
behovet gör gällande.

Beklagar beslutet
Anita Mattsson (S), kommunsty-
relsens ordförandes om uppdra-
get:

– Vi Socialdemokrater beklagar 
beslutet om att inte renovera det 
sista kommunala äldreboendet, 
Björkbacken. Med en renovering 
hade vi säkerställt fler boende-
platser, kunnat erbjuda våra 
äldre centrumnära boende och 
ett boende kommunal drift. Men, 
för oss är inte denna fråga över. 
Vi är nu förhoppningsfulla att 
med detta uppdrag kunna hitta 
ett annat centrumnära läge där 
vi kan bygga ett nytt kommunalt 
äldreboende.

Huvudprioritering
Dagens Björkbacken har fått 
ett förläggande kring lokalernas 
utformning, vilket innebär att 
verksamheten inte kommer att 
kunna fortsätta bedrivas i loka-
lerna efter 30 juni 2023.

– Med föreläggandet är det 

brådskande att se till att vi kan 
skapa ett nytt kommunalt äld-
reboende med minst 60 platser, 
säger Anita Mattsson.

– Det är inte rimligt att äldre 
ska känna stress över sin framtida 
boendesituation. Vi socialdemo-
krater kommer därför göra detta 

till en av våra huvudprioriteringar 
fram till valet.

– Om vi får förnyat förtroende 
att styra kommunen så kommer 
vi att arbeta för att bygga ett nytt 
äldreboende så fort som det är 
möjligt.

ooo

– Det är inte rimligt att äldre ska känna stress över sin framtida boendesituation. Vi vill bygga ett nytt äldreboende 
så fort som det är möjligt, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Cynthia blir ny 
kommundirektör

LEDARE Cynthia Runefjärd blir 
ny kommundirektör i Tyresö, 
med början den 15 augusti. Hon 
kommer närmast från en roll som 
socialchef och utbildningschef i 
Kungsbacka kommun. 

Cynthia Runefjärd har en bak-
grund inom utbildningssektorn 
och har arbetat inom flera olika 
kommunala verksamhetsområ-
den såsom utbildning, kultur och 
fritid samt socialsektorn. Hon har 
lång erfarenhet av ledaruppdrag 
i Hultsfreds kommun, Göteborgs 
stad och Kungsbacka kommun.

ooo

Återvinn böcker! 
RETUR För att öka återvinningen 
och ta tillvara på våra resurser 
placeras två containrar för åter-
vinning av böcker på kretslopps-
centralen. Det går att lämna 
böcker både pocketböcker och 
inbundna böcker. Böcker inbund-
na i läder samt pärmar kan du inte 
lämna i bokåtervinningen.

ooo

Elev berättar för Anita Mattsson om hur lärstudion använder bildspråk.  
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Egna bänkar är bra tycker elev-
erna. Klara Watmani får se hur 
bänkarna kan dekoreras. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

 FOTO: KUNGSBACKA KOMMUN

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 

kontakta oss:
Trollbäcken:

Philip Stewén
072-469 50 74

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

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

08-712 50 21
Bollmora

Niklas Wennergren
073-673 32 00

 Klara Watmani
070-390 78 70
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Ny tal- och språkklass på Fårdala skola

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande besökte 
lärstudion tillsammans med barn- 
och utbildningsnämndens ord-
förande Klara Watmani (S). Där 
fick de tala med medarbetare och 
två elever visade sina platser och 
berättade om undervisningen.

– Alla barn ska få det stöd de 
är i behov av. Att vi nu går vidare 
med en språkstudio är en politisk 
prioritering som jag vet är efter-
längtad, säger Klara Watmani.

– Språket är en central del i våra 
liv, och spelar stor roll för hur vi 
lär oss saker, utvecklas och förstår 
både varandra och vår omgivning.

Särskild undervisningsgrupp
Tal- och språkklassen är en sär-
skild undervisningsgrupp som 

följer läroplanen i samtliga ämnen 
men med anpassningar av metod, 
miljö och material utifrån ett 
språkstörningsperspektiv. Med 
hänsyn till elevernas svårigheter 
får de anpassad undervisning, 
språklig stimulans och i vissa fall 
enskild träning. Språkstudion har 
ett eget utrymme i Fårdala skola 
där de i lugn och ro kan arbeta 
samtidigt som de också kan delta i 
skolans ordinarie rastverksamhet.

ooo

Särskilt stöd  
i grundskola
I Tyresö används bland annat 
dessa begrepp:

n Studio – en mindre undervis-
ningsgrupp på skolan. Hur 
studion är organiserad varie-
rar från skola till skola, men 
gemensamt är att de erbjuder 
eleven mer stöd för lärande.

n Kommunal lärstudio – en 
mindre kommunövergripande 
undervisningsgrupp. 

 I Tyresö finns i nuläget tre kom-
munala lärstudios, en för årskurs 
F–6 på Krusboda skola och en 
för årskurs 7–9 på Kumla skola 
samt den nya tal- och språklär-
studion på Fårdala skola.

n Kommunal lärstudio med 
behandling – en mindre under-
visningsgrupp för årskurs 
1–6, vid Sofiebergs skola. Här 
erbjuds också behandling för 
elever som har behov av det för 
att tillgodogöra sig sin skolgång.

Källa: Tyresö kommun

SKOLA I maj öppnade den kommunala lärstudion på Fårdala skola med 
inriktning tal- och språk för yngre elever med generell språkstörning. 
Inledningsvis erbjuds studion för elever från årskurs 1–3 men från hös-
ten 2022 kommer även elever från årskurs 4 ha möjlighet att söka.
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Vi Socialdemokrater har nu fått chansen att styra Tyre-
sö under snart fyra år. Under den tiden har vi gått 
från historiska underskott till överskott, vi har vänt 

underfinansiering av skolan till att investera i lärare och 
i barnen, vi har öppnat den första träffpunkter för äldre, 
stärkt personalens villkor i äldreomsorgen och genomfört 
mycket annat. Men, vi socialdemokrater har en hög ambi-
tionsnivå och är inte i mål med vad vi vill åstadkomma för 
tyresöborna.

Tyresö är en fantastisk kommun på många sätt, men vi 
ska inte blunda för att vi har utmaningar. Vi ser hur priva-
tiseringen och marknadstänket kring vår omsorg av äldre 
har resulterat i att vi snart inte har ett enda äldreboende i 
kommunal regi. Vi ser hur föräldrars bakgrund och utbild-
ningsnivå har för stor inverkan på hur väl barnen lyckas i 
våra skolor, vi behöver därför öka jämlikheten. Vi ser också 
att vi behöver fortsätta arbeta för att Tyresö ska ta ansvar 
för att minska klimatutsläppen, vi måste se till att ta vårt 
ansvar för kommande generationer och den framtida pla-
neten. Vi ser också att det fortfarande finns tyresöbor som 
känner sig otrygga. 

För att motverka dessa utmaningar har vi socialdemo-
krater tre prioriteringar. Först och främst vill vi socialde-
mokrater ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår 

välfärd. Där högerns väg är fler privatiseringar är vårt svar 
att vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Detta 
innebär bland annat att vi ser till att delar av äldreomsor-
gen drivs av kommunen, att vi ser till att man får vård efter 
behov och inte efter betalningsförmåga och att skolorna 
finns och utformas efter barnens behov och inte efter vinst-
intressen. Detta vill vi göra genom att öppna ett kommunalt 

äldreboende, öka jämlikheten i skolan, stoppa vinstuttagen 
samt öka tillgängligheten av vård i Tyresö och i vår närhet. 

För det andra ska vi minska kriminaliteten och öka 
tryggheten. Vårt arbete för ökad trygghet handlar om 
brottsbekämpande insatser i dag och förebyggande insat-
ser för framtiden. Det innebär att vi behöver fortsätta våra 
brottsbekämpande åtgärder som kameraövervakning och 
fler poliser. Vi vet också att de mest effektiva insatserna 
mot brottslighet är att arbeta förebyggande. Inget barn 
eller ungdom ska lockas in i en kriminell bana. Vi kommer 
därför fortsätta våra satsningar på fältassistenter, avhop-
parverksamhet och ”Ett tryggare Granängsringen”.

För det tredje ska Tyresö ta sitt ansvar i omställningen 
till ett hållbart samhälle. Socialdemokraternas vision är att 
kommunens verksamheter ska leda omställningen samt att 
det ska vara lätt att leva klimatvänligt som kommuninvå-
nare. Det innebär att vi bygger i klimatsmarta material med 
solceller på taken, att vi fortsätter investera i Tyresös lad-
dinfrastruktur för att underlätta elbilsomställningen och 
att vi ser till att vi får fler direktbusslinjer till city.

Tillsammans vet jag att med rätt insatser och prioritering 
kan vi tyresöbor klara dessa utmaningar.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

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

Vårt Tyresö kan bättre

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

Senvåreken

Vi måste ta  
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i Ukraina.
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Bibliotek
Läser i DN att 435 bibliotek har 
lagt ner under detta århundrade. 
Stockholm är värst med 56 styck-
en men den procentuellt största 
boven hittar vi i Simrishamn där 6 
av 7 bibliotek försvunnit.

Jag är så tacksam över Tyresös 
fina bibliotek och den service och 
generösa öppettider som erbjuds. 
Hoppas dessa får leva vidare, 
Gläder mig också åt konsthallen, 
men har lite svårt att inse varför 
inte centrumledningen kan bidra 
med skyltning vid ingången i sam-
band med vernissage.
Lars Kumlin

Närodlat

Vart försvann 
alla träden?
Blev ledsen när jag såg att alla 
träden försvunnit vid gamla Fila-
delfiakyrkan. Jag hoppas att man 
planerar nya så att området får 
tillbaka lite grönska.
Trädkramaren

Trots den sena och kyliga våren så växer det så det knakar på odlingslot-
terna runtom i kommunen. Trädgårdsföreningen Gudö Å är en av de fören-
ingar som hyr ut odlingslotter. Just denna förening har fokus på ekologisk 
odling. FOTO: PRIVAT

Människor i Ukraina flyr för sina liv. 
De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till
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Protest mot kyrkan från PRO

Svar till: ”Vad ska man tro?”

I sommar skulle PRO för tredje 
sommaren ordna fika med under-
hållning utomhus. Idén kom när 
det var pandemi och vi inte kunde 
träffas inomhus. Vi hyrde då in 
oss på innergården framför Boll-
moradalens kyrka och kaffet leve-
rerades av Himlagott som är ett 
socialt företag. Lokala artister har 
underhållit oss. Det blev en popu-
lär träffpunkt och det kändes som 
att det kunde bli en tradition. Men 
i år vägrar kyrkan att låta oss vara 
där. Anledningen är oklar! Första 
beskedet var att möblerna inte 
mådde bra av att vara utomhus, 
senaste att det är för jobbigt för 
personalen att köra ut möblerna. 
Vi har haft bra samarbete med 
vaktmästarna och vi har alltid 
hjälpt till med möblering och åter-
ställning om de har velat ha hjälp.

Vi i resekommittén, som jobbat 
med detta, kan inte acceptera ett 
nej på så lösa grunder!

Vi saknar viljan till samarbete 
från kyrkan!

 ■ Pensionärer har haft en mötes-
plats utomhus fem gånger 
under sommaren.

 ■ Människor har fått upp ögonen 
för kyrkans fina gård.

 ■ Lokala artister har fått möjlig-
het att visa upp sig.

 ■ Himlagott har fått sälja mycket 
kaffe.

Eftersom det saknas ”lokaler” för 
att kunna träffas utomhus måste 
vi ställa in sommarens fika på 
grund av oklara besked från kyr-
kan.
PRO:s resekommitté

Roligt att rivningen av Tyresö 
pingstkyrka engagerar dig och 
andra. Men nej – pingströrelsen är 
inte ute efter att tjäna pengar. När 
det nu byggs ett helt nytt område 
vid Bergfoten vill vi vara delaktiga 
med ny kyrka, second hand, soci-
alt arbete, multihall med mera. 
Istället för att renovera en kyrka 
som invigdes 1980 har försam-
lingen tagit ett beslut att vilja vara 
del i utvecklingen av Tyresö och 
dess kranskommuner långsiktigt. 
Vi ser fram emot att samverka 
med kommunen, civilsamhället 
och övriga invånare när nya bygg-
naden är klar 2024. Till dess huse-
rar vi på i Bollmoradalens kyrka 

3 av 4 söndagar klockan 16.00, i 
Lindalen på Siriusvägen 18 samt 
på Masten second hand. Välkom-
men med vid första spadtaget 
på Bollmoravägen tisdag 31 maj 
klockan 18.00!
Carl-Johan R Freed
pastor

Därför rivs kyrkan. FOTO: PRIVAT

Grönt som i en öken. FOTO: PRIVAT
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ARBETE Om man har fått beslut 
på att man tillhör den person-
krets som har rätt till boendeal-
ternativ enligt LSS (Lag om stöd 
och service) finns det möjlighet 
att få bo i en servicelägenhet 
som är kopplad till en bostads-
grupp.

Bostadsgrupper består av lägen-
heter som ligger utspridda inom 
ett geografiskt område och det 
finns även en gemensam lägen-
het som personalen utgår ifrån. 
Till bostadsgrupp ett hör således 
åtta lägenheter varav sju dispo-
neras av de boende. De personer 
som bor och som är kopplade till 
enheten har skiftande funktions-
hinder. Susann Ronström, vice 
ordförande i äldre- och funktions-

hindernämnden, har träffat perso-
nal från bostadsgrupp ett.

– Personalen, varav många 
arbetat i över tio år inom Tyresö 
kommuns funktionshinderom-
råde, berättar att de saknar möj-
ligheten att följa med brukarna på 
aktiviteter som man kunde göra 
tidigare, säger Susann Ronström. 
Främst gäller det helgerna då det 
endast finns en personal i tjänst.

Man arbetar även ensam på 
natten då man är sovande jour. 
Trots det ganska ansträngda läget 
uppger personalen att man trivs 
med arbetet och säger att om inte 
så vore fallet hade man ju inte 
stannat på arbetsplatsen under så 
många år.

Personalen kan stötta de boen-
de med att få hjälp med matlag-

ning i personens egna kök om de 
så vill, men ofta lagas middagarna 
i gemensamhetsköket.

– Ett orosmoln för de anställda 

är att det är svårt att få tag på 
utbildad personal, säger Susann 
Ronström.

ooo

NYHETER

Einar Moström, Sikvägen
– Inte så mycket. Det går så bra 
här i Tyresö så finns inget att 
klaga på. Man har gjort mycket 
för äldre.

Agneta Högblom, Bollmora
– Integrationen, hur man tar hand 
om invandrare och ser till att de 
kommer ut i arbetsmarknaden. 
Sen skulle jag vilja säga slut bygg 
nu. Sen bryr jag mig såklart om 
skola och barnomsorg.

Isa-Lill Chruichshank 
Koriandergränd 
– Vi har det så bra. Haft bra ändå 
sedan jag flyttade hit när Korian-
dergränd byggdes.

Peter Malm, Tyresö Strand
– Hur ska man sänka kommunal- 
och regionskatten? Sen undrar 
jag om det inte är dags för en 
sjökrog vid strandbadet.

Karin Hultgren, Öringe
– Jag jobbar inom äldreomsor-
gen så äldreomsorgsfrågorna är 
viktiga för mig. Det har inte blivit 
bättre.

?Det är val i höst. 
Vilken fråga  

skulle du vilja ha 
svar på av tyresö-

politikerna?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Susann Ronström, Lisa Holmström, Sussie Uhrdin, Sonja Talaso och  
Jonas Svärdstam som också är enhetens chef. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Besök på Bostadsgrupp ett

I Tyresös förskolor och skolor:

Upprustade gårdar och 
uppfräschade lokaler

SKOLA Tyresö Nyheter har tidi-
gare skrivit om att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat om 
ökade resurser till kom-munens 
förskolor och skolor. 

Nu har nämnden utökat stödet 
med ytterligare fem miljoner till 
förskolans och grundskolans ute-
miljöer.

Totalt investeras alltså 25 miljo-
ner på bättre belysning, målning 
av väggar, byte av golvmattor, 
toaletter, innerdörrar, ytterdör-
rar, personalrum, vissa snickerier 
samt upprustning av förskole- 
och skolgårdarna.

– Detta är en del i vår lärmiljö-
satsning som görs för att säker-
ställa att goda förutsättningar 
finns för att alla Tyresös barn och 
elever. De ska vara trygga i verk-
samheten, kunna delta i undervis-
ningen och känna arbetsro, säger 
Klara Watmani (S), ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden.

Ökad tillgänglighet
Satsningen investerar i den fysis-
ka arbetsmiljön, ökar tillgänglig-
heten och möjligheten för alla 
barn att inkluderas i undervis-
ningen samt skapar miljöer som 
väcker nyfikenhet och bidrar til 

ökad fysisk rörelse hos barn och 
elever. I barn- och utbildningsför-
valtningens nämndplan slås det 
även fast att barn i kommunens 
förskolor och skolor ska ges möj-
lighet att vistas i kemikaliesmarta 
miljöer.

– Alla barn ska ges bästa möj-
ligheter utifrån sina förutsättning-
ar. I Tyresö ska vi förskolor och 
skolor med god inne- och utemiljö 
som stimulerar till lärande. Med 
denna nya satsning ökar vi möj-
ligheterna för fler barn att få det 
stöd de är i behov av, säger Klara 
Watmani (S).

ooo

Slottsvillans föreskolegård med de populära ”bikuporna” som många barn leker i.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden Klara Watmani besöker 
verksamheterna.  
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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De flesta som gick i skolan i Tyresö under 90-talet 
har deltagit i Operation dagsverke. Bakgrunden är 
de många eldsjälar som bott i vår kommun och på 

ideell basis drivit viktigt biståndsarbete för att hjälpa fat-
tiga runt om i världen. Som tonåring minns jag att vi tyck-
te att dagsverket var lite jobbigt, men samtidigt infann sig 
en fin känsla i bröstet över att kunna hjälpa till.

Tyresö har länge varit en internationell plats. Många fin-
nar flyttade hit på 60- och 70-talet. På 70-talet kom också 
många chilenska flyktingar som flydde Pinochets stats-

kupp och efterföljande politiska 
utrensningar. Den gamle borg-
mästaren Manuel Fuentes var 
en nyckelperson i kommunen 
som skapade och drev kultur-
föreningen Gaston Lobos som 
gav många flyktingar ett viktigt 

sammanhang. På 90-talet fick vi nya klasskamrater från 
forma Jugoslavien liksom min son nu får nya klasskam-
rater från Ukraina.

Uppenbarligen påverkar världen oss, men faktiskt på 
fler sätt än man kan tro. I dagarna har jag varit i Colombia 
i samband med presidentvalets första omgång och fung-

erat som valobservatör. Jag tror 
att det här valet påverkar oss 
idag mer än vad vi tror.

Colombia är ett land som har 
plågats av inbördeskrig i olika 
former i över ett halvt sekel. 
Landet är ett av världens mest 
ojämlika OECD-länder. Landet 

har aldrig styrts av en vänsterpresident och fokus från 
regeringen de senaste åren har varit på att krossa de geril-
lor som plågar landet. Samtidigt förefaller det som att 
armé och polis i en för Sverige oacceptabel utsträckning 
samarbetar med miliser och drogkarteller.

Valet står mellan vänsterkandidaten Gustavo Petro, 
högerkandidaten Federico Gutierrez och den Trump-lik-
nande populisten Rodolfo Hernandez. Vad spelar det för 
roll för oss i Sverige och mig i Tyresö kanske någon und-
rar? Sanningen är att världens största odlande av koka-
busken sker i Colombia. Om staten inte får stopp på de 
strider som fortfarande pågår i delar av landet och lyckas 
lyfta bönderna ur deras fattigdom, samt erbjuda alterna-
tiv, så kommer odlandet av koka fortsätta. Mycket tyder 
på att det då kommer fortsätta att välla in över Sverige 
och bidra till den kriminalitet som vi alla avskyr.

Så det kan vara så att valet i Colombia faktiskt på lite 
sikt spelar roll på gatan i vår fina kommun. För det är 
nog ändå så att lärdomen från min uppväxt att saker och 
ting hänger ihop och att vi kan göra skillnad i andra län-
der, gäller nog också omvänt. Saker som händer på andra 
sidan jorden påverkar också oss ibland.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är 
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. 
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är 
uppväxt i Öringe. 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 sitter i riksbanksfullmäktige. 
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande 
i både Stockholms ishockeyförbund och 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

”Uppenbarligen 
påverkar världen oss, 
men faktiskt på fler 
sätt än man kan tro.”

”Tyresö har länge 
varit en internationell 
plats.”

Politikerna frågades ut av Tyresös pensionärer:

Stort fokus på nedläggningen 
av Björkbackens äldreboende

ÄLDRE Nedläggningen av Björk-
backens äldreboende och beho-
vet av kommunal äldreomsorg 
var i fokus när PRO och SPF till-
sammans med ”Aktionsgruppen 
för äldrefrågor i Tyresö” bjöd in 
sina medlemmar till en politiker-
utfrågning.

Syftet med utfrågningen var att ge 
Tyresös äldre möjlighet att ställa 
frågor till de lokala politikerna om 
hur de ser på frågor som är vik-
tiga inför valet. Intresset var stort. 
Många var de äldre som kommit 
för att både lyssna och ställa sina 
frågor till politikerna. Kvarnhju-
lets största sal fylldes snabbt.

En stor del av utfrågningen 
ägnades åt nedläggningen av 
Björkbackens äldreboende. Tyre-
sö bostäder meddelade nyligen 
att bolaget inte kommer gå vidare 
med planerna att renovera Björk-
backens äldreboende efter att en 

majoritet bestående av M, KD, C, 
SD, MP och L ansett att renove-
ringen skulle bli för dyr. Istället 
vill bolaget lägga ner det sista 
kommunala äldreboendet. 

Kritik från publiken
Flera i publiken ställde sig kritiska 
till beslutet och framförde syn-
punkter om vikten av kommunal 
äldreomsorg och de fördelar som 
fanns med Björkbacken som lig-
ger i ett centrumnära läge. En av 
de närvarande som ställde en fråga 
till politikerna var Sidsel Nybö:

– Vi snackar ju om att planera 
framåt och ha platser och vi sak-
nar ju platser. Hur i all världen kan 
det ta tre år och göra om beslutet? 
Ta och bestäm er! 2019 sa ni ja, 
detta ska vi bygga om vi ska följa 
arbetsmiljöverket och sen tre år 
efter är det nej tyvärr det kan vi 
inte. Det tycker jag var trist.

Bror Perjus anförde i ett inlägg 

att han gärna ser kommunal äld-
reomsorg:

– Björkbacken är ju uppenbar-
ligen det sista kommunala äldre-
boendet i Tyresö nu och om det 
läggs ner undrar jag vad de bor-
gerliga partierna har för planer 
med den här fastigheten?

Gärna kommunal omsorg
Från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet framfördes att de 
fortfarande vill se att Björkback-
en renoveras, men att det just nu 
saknas en majoritet för det, och 
att det är viktigt med en kom-
munal äldreomsorg i kommunen. 
Från övriga partier som stött 
nedläggningen av Björkbacken 
framfördes att de ändå ser att det 
gärna får finnas kommunal äld-
reomsorg. Centerpartiet var inte 
närvarande vid politikerutfråg-
ningen.

ooo

Från vänster Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Lillian Nylinder (MP), Tony Thorén (L), moderator Anita 
Hildén  och Ewa Kardell, Joakim Grimborg (KD), Torbjörn Skarin (M), och Jörgen Nilsson (SD). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sidsel Nybö. FOTO: TYRESÖ NYHETER Bror Perjus. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Det nya äldreboendet, som fått 
namnet villa Sköndal, kommer 
bestå av totalt 92 platser, 80 
lägenheter och 12 korttidsboen-
deplatser. Äldreboendet kommer 
när det är klart att vara det första 
NollCO2-certifierade äldreboende 
i Sverige. Det innebär att byg-
gandet av det nya äldreboendet 
anpassas för att orsaka så liten 
klimatpåverkan som möjligt.

– Det är väldigt välkommet att 
Hemsö väljer att bygga ett äldre-
boende i Tyresö kommun. Vi vet 
hur viktig denna typ av etablering 
är eftersom behovet av äldrebo-
endeplatser är stort och kommer 
att öka de kommande åren. Vi är 
också mycket glada över att just 
stiftelsen Stora Sköndal väljer att 
etablera sig i Tyresö eftersom de 
har ett mycket gott renommé och 

fin värdegrund. Det blir ett bra till-
skott till de kommunala och pri-
vata äldreboendealternativ som 
finns idag i Tyresö, säger kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S).

Äldreboendet beräknas vara 
färdigt för inflyttning under våren 
2022.

ooo
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Christoffer Holmström (S), ordfö-
rande i gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, är glad över att 
eleverna tycker att Tyresö gymna-
sium är en riktigt bra skola. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER FOTO: TYRESÖ NYHETER

(S) vill öka tillgängligheten till 
vårdcentralen och gyn i Tyresö
VÅRD Sedan Haninges gynekologimottagning flyttade till Nacka 
2019 har Södertörnsborna varit hänvisade till Farsta gyn. Nu går 
Socialdemokraterna till val på att öppna upp en ny mottagning på 
Södertörn. Socialdemokraterna vill också att tyresöborna ska få en 
vårdcentral som är öppen på kvällar och helger. Moderaterna styr 
sedan 16 år i regionen som har ansvaret för sjukvården.

175 000 Södertörnsbor har idag sin 
närmsta gynekologimottagning 
i Farsta centrum. Nu gör Social-
demokraterna gynvården till en 
valfråga. Oppositionsregionrådet 
Aida Hadžialić var på plats i kom-
munen för att knacka dörr med 
det nya vallöftet tillsammans med 
kommunalrådet Anita Mattsson.

– Du ska inte behöva åka till 
innerstaden för att få vård. Det 
finns idag ingen gynmottagning på 
hela Södertörn, men 6 stycken på 

Östermalm. Över hälften av alla 
gynmottagningar ligger i inner-
staden. Det måste ändras. Var är 
valfriheten för de kvinnor vars 
vård har lagt ner? sa Hadžialić 
om förslaget när Tyresö Nyheter 
mötte henne.

Resorna hindrar
Att 26 av 41 av alla gynmottag-
ningar i Stockholm idag ligger i 
innerstan menar hon bidrar till 
onödigt resande som bidrar till 
att folk drar sig från att söka vård 
tidigt.

– Moderaterna har helt lämnat 
över planeringen av var vården 
ska ligga till marknadskrafterna. 
Då är det naturligt att dessa söker 
att etablera sig centralt. Jag tyck-
er det är politikens uppgift att 
se till så att det finns god vård i 
hela länet, det bidrar till en bättre 
hälsa från Norrtälje till Nynäs-
hamn, säger Aida Hadžialić.

Närheten viktig
Tyresös kommunalråd Anita 
Mattsson deltog också under 
kampanjen. Hon välkomnar för-
slaget och menar att det är viktigt 
för en så snabbt växande kom-
mun som Tyresö.

– Det är helt nödvändigt med en 
ny gynmottagning i Handen, nära 
för tyresöborna. Du ska inte behö-
va åka till innerstaden för att få 
vård. Jag tycker det är djupt orätt-
vist att det finns 6 stycken mottag-
ningar på Östermalm men ingen 
på hela Södertörn. Tyresöborna 
är värda en tillgänglig gynvård.

Vill utöka öppettider
Socialdemokraterna vill också att 
det ska bli enklare för tyresöbor-
na att uppsöka sin vårdcentral på 
kvällar och helger.

– Det är självklart att det måste 
gå att få vård också kvällar och 
helger också för oss som bor i 
Tyresö. Beskedet om utökade 
öppettider är därför efterlängtad, 
säger Anita Mattsson.

– Att utöka den nära vården är 

viktigt för att säkerställa en till-
gänglig och god vård i tid, säger 
Aida Hadžialić.

– En kvälls- och helgöppen 
vårdcentral skulle inbära att fler 
slipper söka sig till akutmottag-
ningarna under kvällar och helger. 
Det skulle också underlätta för de 
som arbetar under de öppettider 
som finns idag att söka vård på sin 
vårdcentral.

ooo

Anita Mattsson och Aida Hadžialíc. FOTO: JOAKIM SPÅNGBERG

Fakta om gynvård
n 2019 stängde Aleris gynmot-

tagning i Handen, vilket inne-
bär att Södertörn sedan dess 
är utan gynmottagning.

n Gynekologi bedrivs som ett 
vårdval genom Lagen om val-
frihetssystem (LOV). LOV inne-
bär att vårdbolagen får öppna 
en mottagning var de vill utan 
att regionen kan säga nej, om 
de uppfyller några grundläg-
gande krav.

n 350 000 kvinnor bor i en kom-
mun utan gynmottagning i 
Region Stockholm.

n Drygt 1 av 5 boende i Region 
Stockholm fick inte gynvård i 
tid (april 2022).

n Över hälften (26 av 41) av alla 
gynmottagningar i Stockholm 
ligger i innerstaden, samtidigt 
som det inte finns en enda för 
alla kvinnor i Haninge, Tyresö 
och Nynäshamn. Det finns hel-
ler ingen mottagning på Järva-
fältet, i Täby eller Järfälla.

Eleverna på Tyresö gymnasium 
mer nöjda än snittet i länet

Tyresö gymnasiet har förbättrat 
sina resultat under 2020 och 2021 
och förbättrar sig ytterligare i år 
och hamnar över länssnittet på 
nästan alla mätområden. Framfö-
rallt är det områdena där eleverna 
tycker till om sina lärare som står 
ut mot övriga länet.

– Det är förstås jättekul att få 
det här resultatet, kommenterar 
Christoffer Holmström (S), ord-
förande i gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden. Hela enkäten 
är ett kvitto på att Tyresö gym-
nasium är ett fantastiskt gym-
nasium där eleverna är väldigt 
nöjda. Framförallt får lärarna 
väldigt höga betyg och det visar 
hur fantastisk personal vi har på 
gymnasiet.

Eleverna tycker bland annat 
att lärarna är mer kunniga, har ett 

mer positivt bemötande och har 
en mer motiverande och varierad 
undervisning än resten av länet.

Nöjda elever
Tyresö gymnasium förbättrar sig 
också väldigt mycket i frågor om 
trygghet, arbetsro och positiv 
stämning på gymnasiet och ham-
nar på eller över länssnittet där.

– Det har funnits en bild av att 
Tyresö gymnasium skulle vara 
otryggt och stökigt, säger Chris-
toffer Holmström (S). Nu får vi 
ytterligare en undersökning där 
eleverna berättar att den bilden 
inte stämmer. Förbättringen visar 
också att det arbete som görs är 
effektivt för att skapa ett tryggare 
gymnasium med positiv stämning, 
det är förstår väldigt glädjande.

ooo

SKOLMILJÖ Varje år genomför Storsthlm en enkät för länets alla gym-
nasielever. Syftet är att följa upp kommunernas mål samt utveckla 
den pedagogiska kvaliteten på varje gymnasieskola. Men ofta brukar 
också ungdomar använda enkäten för att se hur varje skola ligger till 
inför gymnasievalet.

Villa Sköndal snart 
klar för inflytt
BOENDE Den som passerar Tyresö centrum har säkert lagt märke till 
det nya hus som byggs alldeles intill pizzeria hörnet längs med Boll-
moravägen. Fastighetsförvaltaren Hemsö bygger ett nytt äldre- och 
korttidsboende i centrala Tyresö. Verksamheten kommer att bedrivas 
av stiftelsen Stora Sköndal som har skrivit ett 20-årigt hyresavtal.

Eldning avrådes  
– risk för bränder
ELD Räddningstjänsterna i Stock-
holms län och Sörmlandskusten 
har beslutat om att avråda från 
eldning. Bedömningen är gjord 
utifrån SMHI:s prognosunderlag 
och i samråd mellan räddnings-
tjänsterna. Beslutet gäller från 
och med kl. 12.00 den 11 mars och 
gäller tills vidare.

ooo

Förskolans dag
BARN För att synliggöra försko-
lan och verksamheten firas För-
skolans dag den tredje torsdagen i 
maj varje år. Förskolorna runt om 
i kommunen firade på olika sätt. 
På förskolan Cassiopeja i Öringe 
sprang barnen ett lopp som avslu-
tades med medaljer och pizza. 
På Tyresö förskola genomfördes 
gemensamma lekar och skapande 
aktiviteter.

ooo

Anslagstavlor 
kommer tillbaka
INFO Fysiska anslagstavlor kan 
vara på väg tillbaka efter ett ini-
tiativ från Vänsterpartiet i Tyresö. 
Kommunen har tidigare haft fysis-
ka anslagstavlor men plockades 
bort för ett antal år sedan. Nu ser 
det dock ut som att de kan vara på 
väg att återinföras efter att kom-
munledningsutskottet ställt sig 
positiva. Förslaget är att anslags-
tavlorna ska användas för att 
underlätta för t ex föreningar och 
kommuninvånare att informera 
om till exempel kommande event 
och bortsprungna djur.

ooo

Seglarskola i 
Drevviken
SJÖLIV Även i år kommer Drevvi-
kens segelsällskap att arrangera 
seglarskola för barn från 8 år. Två 
helger i sommar kan även vuxna 
lära sig att segla på Drevviken.

ooo
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32

Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  Enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
Trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 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.

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 slutet av augusti!

NU
är det 
sommar!

Näsby udde.

Brobänkens brygga.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 
Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket

Tyresö 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. Oavsett vilket är sommaren tiden för välför-
tjänt avkoppling och ledighet. Så också för Tyresö Nyheter som nu 
gör sommaruppehåll. I augusti dyker vi på nytt upp i er brevlåda.  
Till dess – ha en skön sommar!
Anders Linder
Ansvarig utgivare

2

4

23

Badstigen – ett riktigt klipp!

1

TYRESÖ RUNT
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TYRESÖ RUNT

Bad

Bad

Bad

11
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14

15

15

15

16

17

18

19

Här finns baden
 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

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

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

Näsby udde.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 
Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket

BADFOTO: GUNNAR FRISELL

15

På tyreso.se hittar du annat  
att göra mellan baden!

Nu i Drevviken:

Obemannad 
kajakuthyrning

PADDLING Intresset för paddling 
har aldrig varit större och nu 
kommer Drevvikens första obe-
mannade kajakuthyrning.

Trollbäckenbon Camilla Wallin 
vill ge fler möjlighet att paddla på 
underbara Drevviken. Kajakerna 
bokas enkelt via nätet, låses upp 
med en kod och sedan är det bara 
att börja paddla. I kajakerna finns 
paddel och flytväst. Den första 
kajakstationen står placerad i 
Sköndal nedanför restaurangen 
och Kristinahuset men är såklart 
till för alla Drevvikens invånare i 
både Stockholm, Haninge, Hud-
dinge och Tyresö kommun.

– Det har visats sig att många 
föredrar att hyra kajak via obe-
mannade stationer som är till-
gängliga dygnet runt. Ett klick 
på hemsidan och man är redo 
att njuta av långa sommarkväl-
lar eller en lugn morgontur, säger 
Camilla, ansvarig för Kayakomat 
i Drevviken.

– Paddling är en både kul och 
rogivande aktivitet som bjuder på 

fantastiska naturupplevelser med 
familj och vänner. Det är också 
bra för hälsa och miljö. Att hyra 
via Kayakomat är smidigt och 
flexibelt och man slipper släpa 
och äga. Jag är helt överväldigad 
över responsen och antalet bok-
ningar som kommit in sedan eta-
bleringen i mitten av maj. Super-
kul! säger Camilla Wallin.

ooo

Paddling har blivit möjligt för fler. FOTO: KAYAKOMAT STOCKHOLM SKÖNDAL

Praktiskt och lättillgängligt. FOTO: KAYAKOMAT STOCKHOLM SKÖNDAL

Camilla Wallin. FOTO: KAYAKOMAT
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Eleverna Casper Henning Höjerslev och Ronja Glimberg från resursskolan 
spelar kort med lärarna Karin ”Kicki” Hågbeck och Erik Lundbäck inne  
i resursskolans lokaler. FOTO: TYRESÖ NYHETER

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

Skolchef för grundskolan Martin Widholm och verksamhetsstrateg Frida Ryholt tittar på när bandet klipps, rektor 
Jenny Karlsson räknar ner. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Invigning av fyra nya 
klassrum på Fårdala skola

Beslutet om paviljong på Fårdala 
skola är en del i en långsiktig plan 
för upprustning av alla kommu-
nens skolor och hur kommunens 
långsiktigt kan öka antalet skol-
platser för att följa befolkningsut-
vecklingen.

Det är första gången en sådan 
plan görs. Utredningen har visat 
att flertalet skolor har stora behov 

av investeringar vad gäller såväl 
innemiljö som utomhusmiljö, ett 
arbete som nu pågår.

– Jag är glad att paviljongerna 
med fyra nya klassrum är på plats. 
Detta för att vi nu kan säkerställa 
att eleverna som valt Fårdala 
skola kan gå på samma skola från 
förskoleklass till årkurs sex. Det 
är en vinst för såväl elever som 

medarbetare, säger ordförande 
i barn- och utbildningsnämnden 
Klara Watmani (S).

Upprustning väntas
Klara Watmani understryker sam-
tidigt att paviljongerna är en till-
fällig lösning och att hela skolan 
på sikt ska upprustas.

– Det är bra att vi nu har och 
arbetar efter en långsiktig plan 
för alla områden i kommunen för 
att säkerställa att vi har skolplat-
ser för alla barn som växer upp i 
Tyresö, säger Klara Watmani.

ooo

LOKALER Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist 
på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verk-
samheten för årskurs 6 tillfälligt har förlagts på intilliggande skola. 
Men nu är Fårdalas årkurs 6 är tillbaka på skolan och i maj invigdes 
de nya klassrummen.

För elever på Tyresö gymnasium:

Resursskolan ger 
extra mycket stöd

SKOLA Hösten 2021 så öppnades den nya resursskolan på Tyresö 
gymnasium. En särskild utbildning med mindre undervisningsgrupper, 
större möjligheter till stöd och möjligheter att som elev skärma av 
sig. Utbildningen riktar sig till elever neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar och som inte klarat gymnasiebehörigheten i grundskolan.

Grundtanken är att ge eleverna 
en lugn och harmonisk skolmiljö 
och se till att alla får det stöd de 
behöver. Målet med utbildningen 
är att eleverna ska gå vidare och 
läsa ett nationellt program för att 
ta en gymnasieexamen.

– Det är väldigt skönt att ha ett 
ställe som sitter lite mellan sär-
skola och ett fullstort gymnasium, 
berättar Casper Henning Höjer-
slev, elev på resursskolan. Vi har 
vår egen lilla avdelning i skolan 
där det är mycket lättare att passa 
in och få det stöd man behöver.

Haft svår skolgång
Många av eleverna som går på 
resursskolan har haft en svår 
skolgång och ingen har behörig-
het att gå på något av de natio-
nella programmen.

– Det var väl ingen som riktigt 
förstod varför eftersom jag då inte 
hade fått min diagnos, berättar 
Ronja Glimberg, som också går 
på resursskolan. På mellanstadiet 
och början på högstadiet så gick 
jag knappt ens på lektionerna. 
Jag hade knappt några betyg alls, 
men sedan jag började här så går 
det jättebra. Här får man det stöd 
man behöver men viktigast är nog 

att lärare, personal och klasskam-
rater förstår en.

– Det var liknande för mig, stör-
re delen av grundskolan hade jag 
ingen diagnos och det fungerade 
inte, fyller Casper i. Att gå här är 
lugnt, eget men man har möjlighet 
att vara i stora skolan ifall man 
vill. Men det viktigaste tycker jag 
också är att man blir förstådd.

Kontinuerligt stöd
Resursskolan består i dagsläget 
av två grupper, med 9–10 elever i 
varje grupp. Personalen består av 
tre lärare och tre resurspersoner. 
Eleverna får också kontinuerligt 
stöd av specialpedagoger, kurator 
och skolsköterska.

– Lärarna är väldigt förstå-
ende, berättar Ronja. Jag har till 
exempel svårt att hänga med på 
genomgångar, så jag kan ha svårt 
att förstå vad det är jag ska göra. 
Istället för att sucka och tycka att 
jag borde lyssna bättre så får jag 
istället en genomgång själv.

– De är väldigt lätt att förstå, 
fyller Casper i. De förstår ens 
svårigheter och är väldigt peda-
gogiska. Det har hjälpt mig jätte-
mycket.

ooo

Sveriges 10:e bästa miljökommun
MILJÖ När Tidningen Aktuell hållbarhet i maj utsåg Sveriges miljö-
bästa kommun hamnade Tyresö på en tionde plats. Det är en rejäl 
klättring sedan 2019, då kommunen låg på plats 155.

På kommunens hemsida fram-
går det att Tyresö kommun har 
under det senaste året gjort flera 
satsningar för att jobba mot målet 
om att bli en klimatneutral kom-
mun. En central del i detta arbete 
är kommunens färska klimatplan 
som har två konkreta delmål; att 
Tyresö ska ha nettonollutsläpp 
av territoriella växthusgaser från 
Tyresö 2030 och att kommunkon-
cernens fordon och transporter är 
fossilfria 2025.

10:e platsen bland Sveriges 
kommuner ger Tyresö en place-
ring som femte bäst av 46 stor-

städer och storstadsnära kommu-
ner. I Stockholms län placerar sig 
Tyresö på plats 4 av 26.

Rankningen baseras på Aktuell 
hållbarhets kommunenkät samt 
på aktuell data från tio andra käl-
lor, bland annat statistik från Vat-
tenmyndigheten, SCB, Kolada, 
Djurens rätt och Avfall Sverige. I 
år ingår också nyckeltal om kli-
matdata.

Man kan läsa mer om under-
sökningen på https://kommun-
rankning.miljobarometern.se/
resultat/tyres%C3%B6/

ooo

Tuffare ekonomiska tider väntar
EKONOMI Tyresö kommun har 
under de senaste åren haft goda 
ekonomiska resultat med stora 
överskott. Samtidigt flaggar Sve-
riges kommuner och landsting 
för att tuffare tider väntar för lan-
dets kommuner. Kommunstyrel-
sens ordförande Anita Mattsson 
(S) ser anledning till försiktighet 
kommande år.

Ekonomin har varit en prioriterad 
fråga för Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Liberalerna som 
tog över styret efter att Modera-
terna styrt kommunen i 20 år. 
Då, strax efter valvinsten 2018, 
stod Tyresö inför mycket stora 
investeringsbehov, främst inom 
skola, infrastruktur och äldreom-
sorg. Moderaterna hade inte trots 
högkonjunktur klarat av att leve-
rera hållbara överskott de senaste 
åren. Med undantag av år 2017 har 
kommunen under de senaste sex 
åren inte uppnått överskottsmå-
let på 2 procent, vilket anses mini-
mum för att klara en god långsik-
tig ekonomisk hushållning.

– Vi inledde ett omfattande lång-
siktigt och genomgripande effekti-
viseringsarbete för att vända tren-
den och få ordning på ekonomin. 
En långsiktigt hållbar ekonomi är 
en förutsättning för en stark väl-
färd där vi såg att det behövdes 
stora investeringar i skolan, äldre-
omsorgen samt miljö- och klimat-

arbetet, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S).

Arbetet gav resultat
Arbetet skulle visa sig ge resultat 
och de senaste åren har kommu-
nen visat goda ekonomiska resul-
tat med stora överskott i ekono-
min.

– Tack vare skickliga medar-
betare har vi kunnat möta pan-
demins utmaningar, klarat av att 
leverera bra verksamhet, investe-
rat i vår välfärd samtidigt som vi 
levererat stora rekordöverskott, 
fortsätter Mattsson (S).

Anledning till försiktighet
De goda ekonomiska resultaten 
till trots ser Anita Mattsson också 

anledning till försiktighet inför 
kommande år. När Sveriges kom-
muner och regioner, SKR, presen-
terade sin ekonomiska rapport för 
maj pekade de på att tuffare tider 
väntar för landets kommuner till 
följd av faktorer i omvärlden och 
kriget i Ukraina. SKR spår att 
BNP-tillväxten dämpas på grund 
av läget i omvärlden. SKR spår 
också att en ökande inflation och 
pensionskostnader kommer att 
påverka kommunernas ekonomi.

– För oss är en hållbar ekonomi 
en förutsättning för en stark väl-
färd. Tyresöborna kan vara trygga 
med att vi gör vad som krävs för 
en långsiktigt hållbar ekonomi, 
avslutar Mattsson (S).

ooo

– Tyresöborna kan vara trygga med att vi gör vad som krävs för en långsik-
tigt hållbar ekonomi, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER
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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.

Bang
Basilikagränd och Angelika-
gränd eller Bang som det kall-
las, blev Tyresö bostäders 
tredje bostadsområde i Far-
marstigen. Området består av 
15 gårdar med 14 radhusbostä-
der i varje. Inom området finns 
promenadvägar och parkering 
och biltrafik sker utanför vilket 
skapar en tryggare miljö när 
barnen leker utomhus. Med 
närheten till Barnsjön och de 
stora skogs- och strövområde-
na i söder är det mycket popu-
lärt. Liksom Koriandersgränd 
sköter hyresgästerna själva om 
gårdar och planteringar. Detta 
skapar sammanhållning, ökar 
tryggheten och ger möjlighet 
till aktiviteter.

Byggår 1987–1988
Upplåtelseform Hyresrätt
Antal bostäder 210, ettor  
 till femmor
Antal gårdar 15
Våningar 2

Kulturbärare fyller 100

Solsäter, som fick sitt namn av 
att det är vänt mot solen, ägs än 
idag av Kulturella Folkdansgillet 
KFG som lät uppföra huset. Några 
av dagens medlemmar är till och 

med släkt med dem som byggde. 
Här har många tyresöbor firat 
midsommar vid dansbanan eller 
stått vid Valborgsmässoelden 
nere vid stranden.

Mark i Tyresö
Historien började då KFG, som 
bildades 1914 inne i Stockholm, 
började söka efter en plats för ett 
sommarhem. År 1916 satte man in 
en annons i Dagens Nyheter och 
det kom svar från bonden Lind-
ström i Tyresö. Han hade mark till 
försäljning.

Några av medlemmarna tog 
tåget till Drevvikens station, gick 
över Drevvikens is och utefter 
Gudöån fram till Långsjön för att 
syna tomten. Det blev affär och 
marken köptes för 2 600 kronor. 
Så kom det sig att huset hamnade 
i Tyresö.

Dans och Zorn gav intäkter
Därmed stod föreningen inför 
nästa utmaning. KFG bestod av 
knappa 50 medlemmar i åldrarna 
18–35 år som knappast hade egna 
medel för att kunna finansiera 
husbygget. Det behövdes intäk-
ter. Sedan 1907 var det tillåtet 
att anordna allmän dans i Stock-
holm. KFG arrangerade under 
flera år danskvällar i Högloftet på 
Skansen vilket gav pengar i kas-
san. Man lyckades även få spons-
ring. En av föreningens dalkullor 
tog på sig sin dräkt och lyckades 
övertala självaste Anders Zorn 
om att ge ett bidrag.

I mars 1920 inleddes spräng-
ningarna för att kunna börja 
bygga och den 30 juli 1922 invig-
des det nya sommarhemmet. 
Huset är till stor del byggt av för-
eningens medlemmar. Eftersom 
det inte fanns någon väg fick tim-
ret tas över isen på Långsjön och 
drogs upp på kullen med hjälp av 
en räls och en liten vagn. Kostna-
den slutade på 90 090,61 kronor.

Spår av Dalarna
Solsäter är ett vackert tvåvånings 
timmerhus i allmogeromantisk 
villastil med utkragad övervåning, 
tätspröjsade fönster och tegel-
klätt sadeltak. Nedanför huset 
ligger en festplats med dansbana.

Många undrar säkert över 
likheten med hus som kan ses i 
Dalarna. Förklaringen är att flera 
av medlemmarna var inflyttade 
från Dalarna och det är deras öns-
kemål som vi ser spår av.

Sedan 2012 är både huset och 
marken klassat som kulturhisto-
riskt minnesmärke.

ooo

Solsäter på insidan!
I samband med jubileumsfiran-
det finns det möjlighet att ta 
del av en guidad rundvandring i 
huset.
Visningarna, som tar 1 timme, 
är kostnadsfria och passar 
bäst från 15 år och uppåt. Bil-
jetter går att köpa via www.
kulturellafolkdans gillet.se.
Anmälan stänger 48 timmar 
innan visningens start.
Visningar sker 2 juni klockan 
19.00, 25 juni klockan 13.00 
samt 25 juni klockan 15.00.
Adressen är Långsjövägen 63.

Solsäter är byggt i allmogeromantisk villastil med spår från Dalarna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

JUBILEUM Det vackra allmogehuset vid Långsjön firar 100 år och än 
idag sjuder Solsäter av liv när föreningens medlemmar ägnar sig åt 
folklig dans, musik och slöjd.
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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

Jamen det här med tonåringar. Vilken märklig period det är. I 
och för sig kan ju tonåren upplevas olika intensivt. Vissa går 
nästan obemärkta förbi, medan andra ska testa allt som nor-

malt tillhör vuxenvärlden, helst på en gång. Ur ett personligt per-
spektiv befinner jag mig återigen i en fas i föräldraskapet som jag 

inte kunnat förbereda mig på. 
Den gulliga och roliga telningen 
bytte över en natt humör, och 
plötsligt blev snäsningar och 
svårigheter att kommunicera 
vardag. I en undersökning jag 
hört talas om uttrycker tonår-
ingarna själva ”att vara tonåring 

är som att åka bergochdalbana.” Och som tonårsförälder är jag 
benägen att instämma att ja, det är som att åka bergochdalbana 
även som förälder. Ena dagen är det mjuka toner och förtrolighet 
– och nästa dag kan handla om ett bråk om vem som ska tömma 
diskmaskinen. Eller något ännu jobbigare. Tonåringen behöver 
testa gränserna och testa nya saker inför vuxenblivandet. Om 
som förälder är det bara att hänga med, trots att både rädsla och 
ilska blandas med kärleken man har till sitt barn.

Att vara förälder är verkligen en resa. Vissa stationer på resan 
kommer lite som en chock. Men! Var det så här det skulle vara 

att amma! Ingen hade berättat 
att det gjorde så ont. Trotsål-
dern var heller ingen lek. Då 
gällde det att morska upp sig, 
spänna sina muskler och ibland 
bära ut telningen ur butiken och 
göra handlingen vid ett senare 
tillfälle istället. I takt med att 
telningen fick starkare egen 

vilja, fick föräldern också vässa sina argument. Tänka igenom 
dem, gräva inom sig själv: vad tycker jag egentligen om den här 
frågan och vilka principer kan jag inte rucka på? Att vara förälder 
är en utmärkt skola i personlig utveckling! Du kan inte gömma 
dig längre, utan som en god förälder måste du sätta gränser. Du 
måste vara en förebild, ta mod till dig och visa: det där har jag 
provat också, och det var inte ok. För vissa föräldrar kommer 
nog denna gränssättning ganska automatiskt, som det verkar i 
alla fall. För andra, liksom för undertecknad, är det en utmaning 

att veta hur snäva gränserna ska 
vara. Samtidigt är det bland det 
viktigaste jobbet vi gör vi föräld-
rar. Vi formar våra telningar att 
lära sig hur man är en god kam-
rat, god samhällsmedborgare 
och god anställd. Vi vill ju ha en 
värld med kloka, omtänksamma 
människor som samarbetar och 
bidrar till ett gott samhälle. Sam-

tidigt ska denna utveckling ske då tonåringens hjärna ommöble-
ras helt. Delarna i tonåringens hjärna utvecklas gradvis och är 
inte helt färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. Känns som en 
omöjlig ekvation!
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Hur överlever vi 
tonårstiden?

Ursula Rundin, utbildad journalist och tyresöbo 
sedan 20 år. Ursulas stora intresse för män-
niskor och det mänskliga mötet, kombinerat 
med hennes nyfikenhet, gör att hon gärna 
berättar om det vardagliga livet i Tyresö.

”Plötsligt blev 
snäsningar och 
svårigheter att 
kommunicera vardag.”

”Då gällde det att 
morska upp sig, 
spänna sina muskler 
och ibland bära ut 
telningen.”

”Vi vill ju ha en 
värld med kloka, 
omtänksamma 
människor som 
samarbetar och bidrar 
till ett gott samhälle.”

SPORT/FRITID

Elever cyklar på cykelbanan med gupp, vägmärken och svängar. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Cyklar erbjuds på plats så att alla 
kan lära sig på jämlika villkor. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Elever i förskoleklass 
får lära sig att cykla

TRAFIK Den 9 maj fick eleverna 
i förskoleklass vid Fårdala och 
Stimmets skola under en tema-
dag lära sig hur man cyklar på 
ett tryggt och säkert sätt.

Det var glada skratt och tjoande 
från Stimmets skolgård när elev-
erna cyklade runt den bana som 
byggts upp för dagen. Cykelsko-
lan som är ett koncept från Sthlm-
bike syftar till att möjliggöra för 
fler att cykla och ta sig fram på ett 
miljövänligt och säkert sätt.

Börja öva tidigt
Idén med Cykelskolan är att alla 
barn så småningom (vid 12 års 
ålder) ska kunna cykla i trafik och 
att det är bra att börja öva tidigt. 
Målet med dagen är att förstå hur 
man cyklar tryggt, bland annat 
genom hur en hjälm ska sitta på 
huvudet och att ha kul bland väg-
märken och cyklar.

Vägmärken
Eleverna fick under dagen bland 
annat lära sig om vägmärken, 

vad en cykel ska vara utrustad 
med (som ringklocka) och hur 
en hjälm ska sitta. På cykelbanan 
kunde barnen öva på att cykla 
över gupp, undvika gupp, svänga 
åt olika håll och anpassa sig till 
vad trafik-märkena säger.

Man kunde även måla egna 
teckningar med vägmärken eller 
annat som fick följa med hem som 
ett fint minne. Dagen avslutades 
med både applåder och diplomut-
delning.

ooo

Cykelbanan som ger möjlighet att öva på trafikregler och vägmärken. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresö Nyheter jubilerar

I april 1999 var en av de stora frågorna 
i Tyresö om Tyresö bostäder skulle 
säljas eller inte. Då hade Tyresö en 
borgerlig majoritet som ville sälja hela 
bolaget till någon privat aktör. Protes-
terna lät inte vänta på sig och Hyres-
gästföreningen samlade in över 2 000 
namnunderskrifter mot förslaget. Med 
dessa och kraftiga reaktioner från den 
dåvarande Socialdemokratiska opposi-
tionen vågade Moderaterna inte fullfölja 
sina planer.

Laget från vänster till höger: Moltas ”Molten” Lindmark, Samuel ”Zamberg” Svedberg, Jakob ”Gylfen” Gowans och 
coachen Robert ”Lem0naZ” Fridström. FOTO: SESF

JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka 
till Tyresö Nyheter 1999.

Silvermedalj till 
Sverige vid EM

Efter ett genomgående starkt spel 
där svenska landslaget vunnit alla 
matcher så tog det stopp mot 
Nederländerna med 1–3 i ”upper 
bracket final”.

Sverige fick då möta Spanien i 
”lower bracket final” och säkrade 
finalplatsen med 3–2 efter en rik-
tigt nagelbitarmatch där det först 
i sista minuten var tydligt att Sve-
rige skulle vinna med god margi-

nal. Men i finalerna mot Nederlän-
derna blev det förlust med 0–4. 
Nederländerna var övermäktiga.

– Det har varit en oerhört inten-
siv dag med många tuffa matcher. 
Att inte vinna guld svider, men 
vi blev för trötta mot slutet av 
finalen. Grabbarna visade på en 
oerhört stark mental förmåga 
och klarar att komma tillbaka 
från underlägen i flera av match-

erna. Jag kunde inte vara stoltare 
över mitt lag! säger coach Robert 
”Lem0naZ” Fridström.

Det har varit en fantastiskt fin 
resa för det unga svenska landsla-
get som åker hem med ett starkt 
silver och 4 000 USD i prispengar.

– Det har varit imponerade 
insatser av laget! De har levererat 
fina resultat och lyft e-sporten och 
Rocket League i Sverige! Jag är så 
otroligt stolt över denna grupp! 
säger förbundskapten Fredrik 
”Jaegarn” Kempf.

ooo

E-SPORT Svenska e-sportlandslaget tog silver i Rocket League vid 
EM i Baku, Azerbajdzjan. En av spelarna i landslaget är Jakob ”Gylfen” 
Gowans från Tyresö.

Hemligheten 
är ute nu

Nya boken färdig, och Anna visar gärna upp den för de som är ute i stock-
holmsnatten. FOTO: KAJSA GÖRANSSON

BOKSLÄPP Det dåliga samvetet verkar ha legat och gnagt ett tag. 
Anna Bågstam har dåligt samvete för att hon bjöd på en så usel fru-
kost senast jag var hemma hos henne.
 – Visst var det så att det enda som fanns i kylen var en popcorn-
tårta? Det kan man ju inte bjuda på.

Vi träffas i Tyresöradions studio 
klockan åtta på morgonen och 
Anna har redan varit på affären 
och köpt färskt bröd, ost, skinka, 
jordgubbar, muffins … vänta var 
det även pepparotsvisp? Jag kom-
mer faktiskt inte ihåg, och jag 
försöker låtsas som att det var en 
uppoffring att äta de där gigantis-
ka tårtbitarna hemma hos henne 
och maken Johan. Hon har också 
med sig porslinsmuggar med bil-
der på hennes böcker på, som hon 
fyller med hett kaffe.

Nu är det något helt nytt på gång 
förklarar hon över bordet. Hon 
är klar med trilogin om Harriet, 
utredaren som ränner omkring 
i Lerviken och löser mängder av 
mord. Det blev tre böcker men 
när jag undrar om hon tagit livet 
av Harriet så säger hon att det är 
nog bara ett uppehåll.

– Jag är ganska säker på att 
Harriet kommer tillbaka, jag vet 
bara inte när. Nu har jag startat en 
ny bokserie, och nu är det jurist-
världen vi kommer få möta.

Annas nya bok heter Hemlighe-
ten och utspelar sig i Eksjö. Affärs-
mannen Petter Larsson hittas 
mördad och hans flickvän Alex, 
som hittar honom död, upptäcker 
också att han hållit väldigt myck-
et dolt för henne. Det finns dock 
andra som verkar känna till mer 
om hans hemligheter. Bland annat 
en kollega på Alex kontor och hon 
börjar rota i Petters förflutna.

Din man är jurist och från Eksjö. 
Det handlar väl inte om honom?
– Neeej! Inget handlar om honom, 
skrattar Anna med glimten i ögat. 
Däremot så har jag hämtat myck-
et inspiration från staden för den 
är så vacker. Sedan har vi många 
vänner där nere och några av dem 
är kanske med …

Finns det några likheter med 
Harriet eller är huvudpersoner-
na väldigt olika varandra?
– Alex har en del gemensamt med 

Harriet. Hon är en nyfiken person 
med ett brinnande intresse för 
att utreda saker och kan ibland 
bli lite besatt. Hon gör det också 
gärna på egen hand. Lydia, som 
är hennes chef är till en början en 
lugn och behärskad person men 
man förstår snart att det ligger 
någon hemlighet begravd även i 
hennes förflutna.

Du jobbar fortfarande kvar på 
ditt ”vanliga” arbete. Hur hinner 
du med att skriva böcker också?
– Jag har slitit som ett djur i ett 
och ett halvt år, och parallellt 
jobbat väldigt mycket så det har 
verkligen varit en jobbig tid.

Gör du på något specifikt sätt när 
du skriver böcker?
– Alltså det börjar ofta med en idé 
och den kan vara ganska konkret. 
Alltså någon frågeställning som 
jag har tänkt på, och när det gäl-
ler hemligheten så hade jag redan 
en idé om att jag ville skriva om 
notarietiden och de förutsättning-
arna som det är för unga jurister 
som är beredda att göra vad som 
helst för att få en karriär, berättar 
Anna.

– Man ska ju göra domstols-
tjänstgöring och det är ganska 
hårda villkor och det är lätt att 
man blir utnyttjad. Det finns en 
maktlöshet i det, och den ville 
jag beskriva. Jag var själv väl-
digt ung när jag själv gjorde det 
här och det var mitt första jobb i 
juristvärlden. Samtidigt är det en 
fullkomligt bisarr arbetsplats där 
vuxna människor sätter betyg på 
varandra. Det märks på Anna att 
detta var en plats och en situation 
som hon inte direkt uppskattade.

Hur det går för Alex och Lydia 
och Petter … ja han är ju faktiskt 
redan avliden kan du läsa i början 
på juni när boken släpps. Förla-
get kallar boken för ”bladvändar-
spänning” vilket i sig låter väldigt 
lovande.
Niklas Wennergren
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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 
medlemsavgift  på 300 kronor  

eller mer om du vill.

Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07  

Ange ditt namn och din adress.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema.

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/

NATIONALDAGSFIRANDE 
6/6, 13.00–16.00 Tyresö Stads-
park. Nationaldagen firas och nya 
medborgare välkomnas. Aktiviteter 
för barn börjar klockan 13.00. 
14.45 börjar firandet med bland 
annat operasångerskan Åsa Thyll-
man, Kulturskolans elever och kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson. Arr: Tyresö kommun 
Biljetter: Gratis.

PEKBOKSSTUND
8/6, 10.00–10.30, Biblioteket 
Tyresö centrum. Sagostund för de 
minsta barnen! Vi läser pekböcker 
och sjunger barnsånger. För barn 
6–18 månader med föräldrar. Arr: 
Tyresö kommun Biljetter: Gratis, för-
anmälan till bibilioteket@tyreso.se.

VIKINGAMYSTERIET I ALBY
16/6, 13.00–14.30, Alby naturre-
servat. Följ med på en spännande 
upptäcktsfärd bland bortglömda 
gravar, en mystisk klangsten och 
magiska gropar i berget. Hör viking-
ens berättelse om monster, gudar 
och jättar och lös gåtorna på vägen. 
För alla från 7 år. Rejäla skor och 
starka ben behövs. Arr: Tyresö kom-
mun Biljetter: Gratis men anmäl på 
tyreso.se/biljetter.

ÄNGSSLÅTTER PÅ AHLSTORP
13/8, 10.00–15.00, Ahlstorps 
båtmanstorp, Alby. Kom och väck 
ängarna till liv! Lär dig att slå med 
lie och räfsa till tonerna av levande 
musik. Berättarstund vid lunch. Ta 
gärna med matsäck! Det bjuds på 
fika och bullar. Kom gärna i tidsen-
liga kläder, men framförallt arbets-
klädd. Arr: Tyresö Naturskyddsför-
ening, Tyresö kommun och Tyresö 
hembygdsförening. Biljetter: Gratis.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Magi, fågelholkar 
och cigarrer

Vår internationellt kända trollkonstnär Seth 
Engström har många strängar på sin lyra. Här 
berättar han bland annat om magin, cigarrerna 
och fågelholkarna. Han visar också upp kort-
trick som fick Lelle Wiborgh att se ut som en 
fågelholk han också. En trevlig eftermiddag 
hemma hos Seth på Tyresö när solen sken och 
fåglarna kvittrade.

Kyrkobygget vid 
Granitvägen

Carl-Johan Freed, pastor i Filadelfiaförsam-
lingen, berättar för Lena Hjelmérus och Cata-
rina Johansson Nyman om den nya pingst-
kyrkan vid Bollmoravägen/Granitvägen. När, 
hur och varför byggs en modern kyrka med 
secondhand, konferenslokaler, bostäder och 
förstås kyrkorum.

Hur är det att vara 
kommunalråd?

Ajda Asgari (MP) är en av Tyresös yngsta 
kommunalråd. Hon är ansvarig för de sociala 
frågorna i kommunen. Vad driver henne? Hur 
är det att ta svåra beslut om människors liv? 
Vad är hon mest stolt över att ha genomfört? 
Vad svarar hon på frågan varför de sociala 
bidragen ökar i Tyresö? Programledare: Ann 
Sandin-Lindgren.

De stulna ljus-
stakarna är tillbaka!

För 46 år sedan stals två vackra barockljus-
stakar från Tyresö Kyrka. Nu är de tillbaka till 
kyrkan dit de skänktes av paret von During 
och Bonde 1721. Lyssna på berättelsen om 
ljusstakarna och hur de kom tillbaka. Pro-
grammakare är Catarina Johansson Nyman

Ta hand om din 
badsjö!

Tyresö kommun har startat ett projekt som 
heter ”Ta hand om din badsjö”. Vattenstrate-
gen Per Tholander förklarar för lyssnarna och 
Ann Sandin-Lindgren att en dagvattenbrunn 
varken är en papperskorg eller en ledning till 
ett reningsverk – den är början på din badsjö. 
Han berättar också hur kommunen bedriver 
ett långsiktigt arbete för en bättre vattenmil-
jö i kommunens sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten.

Hemb ygdsförening-
ens ordförande

Göran Sundgren är Tyresö Hembygdsfören-
ings nya ordförande. Vem är han och vad har 
han för framtida planer för föreningen?

Hur ser programmet ut, vad får man för 
medlemsavgiften och varför ska man vara 
med? Sociala medier och nya samarbeten är 
också på gång. Lelle Wiborgh ställde frågorna 
över en fika.

Låt våra lärare vara 
lärare!

Lärarna Katharina Sparrwardt och Rebecca 
Zimmerman från Lärarförbundet i Tyresö dis-
kuterar situationen i kommunens skolor med 
Ann Sandin-Lindgren. Vilka bördor lägger 
samhället på lärarkåren idag? Varför är det så 
låg lärartäthet i kommunen? Hur ska man få 
fler att välja läraryrket?

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Kvalet inför  
valet i Tyresö

 

I en serie program med 
olika lokala partiföreträda-
re får vi veta hur partierna 
i Tyresö tänker när det gäl-
ler stadsbyggnadsfrågorna. 
Catarina Johansson Nyman 
ställer frågor om framtida 
satsningar, byggtakten, 
billiga hyresrätter, Tyresö 
Centrums framtid, snyggare 
hus, trafiksituationen mm. I 
de första fem programmen 
intervjuas SD, L, V, M och 
KD. Fler program följer.
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Kryss nr 3  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
2 augusti 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3, 2022”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2022
1:a: Claes Bäcklin, Diamantgången.
2–5: Linda Rambin, Grenvägen.
Gun Salander, Myggdalsvägen.
Alex Lindholm, Sikvägen.
Kerstin Persson, Myggdalsvägen.

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 3” 
och skicka senast 
den 2 augusti 2022 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Agneta!
Förra bild gåtan föreställde 
tornet vid värmeverket. 
Det visste Agneta Forsberg 
på Sikvägen.

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 29 maj.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

INSEKT

SVENSKT 
HAR ERIKA 

I LÄNGD
HOPP

GJORDE 
MAN EKAN GOTLAND TÄNDS  

30 APRIL FÄRG
KALLAS 

”DRA
MATEN”

SYMBOL 
FÖR 

KÄRLEK

TON HALV  
ÅTTA

SKREV  
AIR

TRE I PÅSK
PÅ 

HÄSTHOV
EN DEL AV OMSLAGSBILDEN TILL EN BOK OM GAMLA TYRESÖ AV GÖRAN 

MAGNUSSON OCH ANDERS BRUNDIN UTGIVEN AV TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING. 
VAD HETER BOKEN? EFTER JUL

ÄR 
FONTANA

HALLEN

TA HUD 
FRÅN 

HJÄSSAN

STRUMPA 22 I 
GREKISKA 

ALFABETET

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE FÖRE EU
KVALSTER

KORT 
NUMMER

BRA 
BETYG

OTUKT FATTIG

MODERN 
MUSIK
FORM

PUTTE  
MED 

CIGARREN
ÄTIT

I SKÄGGE
TORP I 

PÅSKAS
TRÄD

FANNS I 
TYRESÖ 

CENTRUM

RIKS
MÄSTER

SKAP
HAR  

HANT
VERKARE

ÖVER GJORDE 
KATTEN

SPRINGA

DE SADE SVEDELID

GAMMAL 
BANK

TITEL FÖRUT
SÄGA

TAR BORT 
SNÖN

EFTER TVI

FLOD ÖSTAN NISSAN 59,4 CM

KAN FEL 
VARA

DROG PÅ 
MUNNEN

I NÄT TOR OCH 
ODEN

GÖR 
TUPPEN TALA

HAR 
LABERO PUND KREDIT TILLÄGG

FÖRE  
HOPP

EMMA 
GREEN

FÅR DEN 
SOM TAR 

LÅN
Rätta lösningen på kryss nr 2, 2022.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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– Jag fick faktiskt idén från en 
annan skola, berättar Jenny 
Andersson som tog initiativet. Jag 
tänkte att detta skulle vara väldigt 
kul att göra med tvåorna på Krus-
boda och pratade med mina kol-
legor och de tyckte att det var en 
jättebra idé.

Jätteengagerade
Nästan 5 gånger så mycket har 
redan samlats in med nästan en 
månad kvar av insamlingen och 
den är nu uppe i nästan 15 000. 
För att samla in pengarna har 
eleverna dels gjort armband och 
annat pyssel och dels arrangerat 
en manifestation där man sålde 

armband, fika medan eleverna 
läste dikter om fred och gjorde 
dansuppvisningar.

– Det har varit jättekul, berättar 
Jenny. Eleverna har varit jätteen-
gagerade och det har märkts att 
de har varit stolta över sitt arbete.

Handskrivet brev
Alla som har skänkt en valfri 
summa har fått varsitt armband 
och ett handskrivet brev som ele-
verna har gjort själva.

– Det känns jättebra att kunna 
hjälpa människor inte har det lika 
bra som vi har det i Sverige, säger 
William Ivarsson, elev på Krus-
boda skola. Det var också det 

roligaste, att vi har fått chansen 
att hjälpa andra människor som 
behöver det.

ooo

Linda Bengtzing berördes av stundens allvar.

Stödkonsert med magi i Trollbäckens kyrka:

Unplugged for Ukraine
SOLIDARITET En kylig tisdags-
kväll i april bjöds det på en härlig 
konsert och magiskt trolleri, allt 
till förmån för Ukraina. Via Tyre-
sö församling och ACT Alliance 
kommer det belopp som samla-
des in under kvällen att kunna 
hjälpa både ukrainare i Tyresö 
och på plats i Ukraina.

Bakom initiativet stod Tyresö 
församling med Anders Ekenhill, 
en av församlingens präster, och 
musikpedagogen Charlotte Berg 
i spetsen. De tog hjälp av Frida 
Brunzell, artist och sångerska i 
Rockabilly Fabulous, för att rea-
lisera projektet.

Artister ställde upp gratis
På en månad lyckades de få ihop 
ett stjärnspäckat program med 
artister från Tyresö där samtliga 
ställde upp gratis.

För Beatrice Robertsson, som 
framförde sin egen låt A Long Way 
From Home, var det självklart att 
vara med denna kväll:

– Alla är jättepåverkade av det 
som händer i Ukraina just nu. 
Tänk att behöva fly från sitt hem 
och inte vara säker på om jag 
kommer tillbaka igen.

Sanna Nielsen och Linda Bengt-
zing passade på att träffa lyckliga 
fans efter konserten.

– Om jag hade kunnat hade jag 
varit med på alla konserter och 
insamlingar för Ukraina, säger 
Sanna. Som nybliven mamma är 
det lätt att bli berörd av kriget.

Även Linda var berörd av stun-
dens allvar och sjöng bland annat 
en inlevelsefull version av låten 
”Nothing else matters”.

Men kvällen innehöll även 
skratt och glädje. Till exempel då 
Tobbe Trollkarl framförde en fart-
fylld, spexig show och trollade till 
barnens stora förtjusning.

Under denna varma och käns-
losamma kväll medverkade 
även Oskar Björling med pappa 
Per, Dennis Quintero och André 
Fransson, samt familjen Bengts-
son och barnkören.

Lyckad insamling
Församlingen startade upp insam-
lingen med en grundplåt på 15 000 
kronor. Under kvällens konsert 
med cirka 250 åhörare samlades 
ytterligare pengar in och totalt 
gav konserten 57 500 kronor till 
stöd för Ukraina.
Ursula Rundin

KONSERTFOTO: URSULA RUNDIN

Sanna Nielsen.

Dennis Quintero & André Fransson.

Beatrice Robertsson.

Tobbe Trollkarl.

Kvällens presentatö-
rer Mariawa Beer och 

Anders Ekenhill.

Familjen Bengtsson.

Projektgruppen bakom konserten: Anders 
Ekenhill, Frida Brunzell och Charlotte Berg.

KULTUR/NÖJE

Krusbodatvåor samlar 
pengar till Ukraina
INSAMLING Årskurs två på Krusboda skola har under våren gjort flera 
insatser för att samla in pengar till flyktingorganet UNHCRs arbete 
i Ukraina. Målet var att man skulle samla ihop 3 000 kronor och det 
har man med råge slagit.

Eleven William Ivarsson läser en 
dikt om fred av Tage Danielsson. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rockabilly Fabulous.
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