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Vem kan man lita på?
n De fyra senaste årens satsningar på välfärden i Tyresö har gett 
fina resultat i bland annat skolan. Högre meritvärden och att fler 
lämnar skolan med godkände betyg är sammanfattningen. Ytterli-
gare skolsatsningar är att räkna med om Socialdemokraterna får 
fortsätta leda styret. Ledare, sid 2

Viktiga prioriteringar
n Fokus i skolorna ska vara kunskap och bildning. Det ska finna 
ett kommunalt drivet äldreboende att välja. Ökad polisnärvaro, 
kameraövervakning och upplysta offentliga miljöer för 
tryggheten samt utbyggd laddinfrastruktur, fler solceller och 
energieffektiviseringar för miljön. Debatt, sid 4

”Tvärförbin-
delsen kommer 
underlätta för 
alla som ska 
pendla.”

Jens Sjöström, sid 6

Nytt företags
område
n Det område i Nacka som 
Tyresö köpt har nu införlivats 
i kommunen. Planeringen 
för ett området med företag 
och verksamhet kan nu fort-
sätta. Sid 3

Viktigast för 
tyresöborna 
n Skolan, bostäderna och äld-
reomsorgen viktigast för tyre-
söborna. S bäst på skolan och 
omsorgen enligt en NOVUS-
undersökning som Tyresö 
Nyneter beställt. Sid 5

Nya hyresrätter
n Tybos 34 nya hyresrätterna 
på Töresjövägen har nu fått 
de första hyresgästerna. Det 
nya området är byggt i håll-
bara material och har också 
laddplatser för elbilar. Sid 6

Bäverbäcken 
utvecklas
n I juni fattade kommun-
fullmäktige beslut om den 
tredje etappen kring utveck-
lingen av Bäverbäcksområ-
det. Bland annat planeras 
ytterligare drygt 200 bostä-
der. Sid 7

Hemmaförlust  
för Hanviken
n Hanviken SK var chanslöst i 
derbyt mot Älta IF. Förlusten 
innebär att Hanviken nu finns 
på en nedflyttningsplats i 
tabellen. Sid 9Efterfrågade parkbänkar

n Nu sätts ett antal parkbänkar upp 
runt om i kommunen. Önskemålet 
om fler parkbänkar kommer från 
pensionärsorganisationerna som 
också varit med och pekat ut lämp-
liga placeringar. Tyresö Nyheter var 
med när Bo Toresson, PRO och Ewa 
Kardell, SPF provsatt en av de nya 

bänkarna tillsammans med kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S), också är ordförande  
i kommunala pensionärsrådet.

Både Ewa och Bo är överens om 
att de har ett gott samarbete med 
kommunen genom KPR och känner 
att de blir lyssnade på.

– Det finns så mycket kompetens 
i KPR här i Tyresö. Sådan kunskap 
som man kanske i andra kommuner 
får betala dyra konsulter för har 
vi redan här i rådet, säger Anita 
Mattsson (S).

– Det vore oklokt att inte dra 
nytta av varandra. Sid 8

Ewa Kardell, SPF, kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och Bo Toresson, PRO känner på en av de nya bänkarna. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Om mindre än en månad är det val. I Tyre-
sö ska den Socialdemokratiskt ledda 
koalitionens styre under de senaste fyra 

åren, värderas och vägas mot Moderaterna som 
tidigare styrde under 20 år.

Det är lätt att se de positiva förändringarna 
de senaste åren. Underskott har vänts till stora 
överskott. Barnens skola har fått mer pengar 
och har kunnat leverera bättre resultat. Och det 
är riktiga tillskott som inte i nästa sekund åter-
tas genom besparingskrav.

Dessa satsningar har också gett god utdel-
ning. Elevernas meritvärden har förbättrats och 
fler lämnar skolan med godkända betyg. Social-
demokraterna nöjer sig inte utan vill fortsätta 
att satsa på skolan.

Nu finns förslag att öka personaltätheten 
av behörig personal i fritidshem, förskola och 
grundskolan, införa skolfrukost på alla sko-
lor och läxhjälp på alla skolor i anslutning till 
skoldagen. De vill också fortsätta satsningen på 
bättre upprustade förskolor och skolor. Men det 
är inte enbart de unga som stått i fokus. Sats-
ningar har också gjorts på Tyresös äldre. Soci-
aldemokraterna vill stoppa privatiseringen av 
äldreomsorgen i Tyresö och öka andelen kom-
munala äldreboenden.

Genom ett målmedvetet arbete med för-
bättringar har Socialdemokraterna satt tyresö-
bornas bästa i fokus. Men de har också visat 
respekt för beslut fattade under förra mandat-
perioden när Moderaterna styrde. Här syns 

definitivt skillnaden mellan ansvarstagande och 
populism.

Moderaterna vet nämligen inte vilket ben 
de ska stå på nu. När de satt i majoritet förra 
perioden så satte de igång planarbeten för fler 
bostäder.

Men i opposition röstar man nej när 
beslut ska fattas. Vad värre är lyckas 
man samla en majoritet kring den han-
teringen varför flera detaljplaneförslag 
röstats ner.

Tyresö kommun gör med detta mycket stora 
förluster i förgäveskostnader. Tillsammans 
med uteblivna intäkter från bostadsföretagen 
blir förlusterna hundratals miljoner kronor. Det 
blir en nota som kommunens skattebetalare får 
stå för. Men den största förlusten finns i att de 
efterfrågade bostäderna inte byggs och att det 
i framtiden kan bli mycket svårt att hitta före-
tag som vågar satsa på att utveckla områden i 
Tyresö.

Det går inte att lita på ett parti som i ena stun-
den lovar en sak och i nästa gör precis tvärt om. 
Det har fler bostadsföretag och medborgare 
som förhandsbokat en bostad surt fått erfara. 
För bostadsbolagen kan bara förlusten i förgä-
vesprojektring vara högre än hundra miljoner 
kronor. Om en månad är det val, då väljer du. 
Vill du ha fortsatt utveckling eller populism?

ooo

De förbättringar som skett inom skolan de senaste fyra åren borde vara till
räckligt för att Socialdemokraterna ska få förnyat förtroende i höstens val. 
Med riktiga förstärkningar av skolans verksamhet har resultaten inte ute
blivit. Högre meritvärden och fler elever som lämnar skolan med godkände 
betyg är ett kvitto på att satsningarna hamnat rätt.

Redo att kapa vårdköer förklarar Ebba Busch (KD) sig vara 
på valaffischer. Det är ju inget fel med den ambitionen men 
kristdemokraterna glömmer att berätta att de styr i 13 av 
landets 21 regioner och i alla de tre storstadsregionerna.
Mer än tre av fyra svenskar har sjukvård organiserad av 
kristdemokrater. Det är där köerna skapats.

Nu säger kristdemokraterna att vårdköer ska kapas 
genom att ansvaret flyttas till staten. Om det vore så att ta 
efter arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och poli-
sens organisation vore lösningen på vårdens problem så 
hade KD haft rätt.

Men i verkligheten behövs det resurser för fler vårdplat-
ser och bättre villkor för de anställda. Efter 16 år vid mak-
ten i region Stockholm är inte Moderaterna, Kristdemo-
kraterna, Centerpartiet och Liberalerna redo att göra vad 
som krävs, då hade de redan gjort det. Då hade inte region 
Stockholm haft landets längsta köer till akuten.

ooo
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Satsningar
gav resultat

Konst i Tyresö

Konstverket från 1973 av  
Jaromir E Brabenec finns  
i foajén till biblioteket  
i Tyresö centrum.

Kommunfakta: Tyresö har byggt bostäder – vad händer efter valet?
I en rapport över Bostadsmarknaden i Stockholms län konstaterar länsstyrelsen att 
Tyresö åren 2015 till 2021 var en av få kommuner som byggde i nivå med vad som 
krävs. Både Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) får alltså godkänt betyg. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att ”det råder oenighet i många kommuner i frågor 
som rör lokal bostadspolitik och att politiken har svårt att komma överens om 
exempelvis exploateringstakt eller hur svaga hushåll ska stödjas …” Även i Tyresö 
märks detta. M, KD och SD vill kraftigt minska bostadsbyggandet och har lyckats 
stoppa flera projekt. De vandrar i fotspåren av andra Mstyrda kommuner. Priset blir 
ökad bostadsbrist och ett mer segregerat Stockholm.

Andel byggda bostäder 2015–2021 av målen i regionala utvecklingsplanen

Källa: Länsstyrelsen
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Billigare kopior
DEMOKRATI Efter årsskiftet blir 
det en ny taxa för att få ut kopior 
på allmänna handlingar. Det nya 
förslaget innebär att sida 1–49 
är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 
kronor och därefter kostar det 2 
kronor per sida.

ooo

Höjda bidrag
STÖD Pensionärsföreningarna 
PRO Tyresö och SPF Seniorerna i 
Tyresö får höjda bidrag från kom-
munen från 60 till 80 kronor per 
medlem. Bakgrunden anges vara 
inflationsläget och att bidraget 
inte har höjts de senaste fem åren. 
Bidraget möjliggör för pensio-
närsorganisationerna att anordna 
aktiviteter för Tyresös äldre.

ooo

Elever i topp
SKOLA Fordonsprogrammet har 
genomfört transportföretagens 
yrkesprov för elever i åk 3. Fem 
elever från Tyresö gymnasium 
placerade sig på Topp 25 i länet. 
Yrkesprovet skrivs av elever som 
är på väg att avsluta sin gymna-
sieutbildning och där eleverna får 
visa på sin yrkeskunskap.

ooo

Busstorget rustas
KOLLEKTIVTRAFIK Tyresö kom-
mun uppger att ett arbete med att 
rusta busstorget i Tyresö centrum 
planeras att starta upp i augusti. 
Målet är att göra busstorget triv-
sammare. Bland annat ska vägar-
na repareras, ny belysning sättas 
upp och ytan utanför Pressbyrån 
få en torgkänsla.

ooo
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MARK Efter att Lindalshöjden 
under våren införlivats i Tyresö 
kommun kan man nu fortsätta 
planeringen för ett område med 
företag, drivmedelsstation och 
brandstation.

Området Lindalshöjden låg tidi-
gare i Nacka kommun men ägdes 
av Stockholm stad. Våren 2018 
tecknade Tyresö kommun ett 
köpekontrakt med Stockholms 
stad om förvärv av området med 
syfte om att införliva det i Tyresö 
kommun och utveckla området.

Efter upprättandet av köpe-
kontraktet påbörjades en för-
studie med huvudsakligt syfte 
att ta fram rekommendation till 
framtida markanvändning för 
området. Förstudiens slutsats var 
att de föreslagna funktionerna, 
företagsområde, drivmedelssta-
tioner och brandstation vid loka-
lisering i Lindalshöjden drar nytta 
av den goda tillgängligheten från 
vägnätet utan att behöva passera 
bostadsbebyggelse, samt den rela-
tiva avskildheten från densamma.

Markanvändningen bidrar 

till att skapa förutsättningar för 
befintliga företag att finnas kvar 
i kommunen samt eventuell nye-

tablering av företag. Detta bidrar 
i förlängningen till att behålla och 
att skapa arbetstillfällen för tyre-

söbor nära hemmet och därmed 
bidra till minskad utpendling.

ooo

Planeringen av Lindalshöjden pågår. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

Företagsområde i Lindalshöjden 
kan nu bli verklighet

Stockholm pride upp-
märksammat i Tyresö
I Tyresö centrum syns regnbågs-
flaggan och några av kommu-
nens övergångsställen är målade 
i regnbågens färger. Biblioteket 
tipsar om böcker med hbtq-tema 
och bjöd in till pyssel under ons-
dagen.

– Vi tycker det är viktigt att 
markera allas lika värde, oavsett 
kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck eller sexuell lägg-
ning. Det är viktigt att vi marke-
rar genom att uppmärksamma det 
vi gör den här veckan, men ännu 
viktigare är såklart vårt långsik-
tiga likabehandlingsarbete. Alla 
som bor och jobbar i Tyresö ska 
bli väl bemötta i kontakten med 

oss, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S).

Under veckan har biblioteket i 
Tyresö centrum tipsat om böcker 
med tema hbtq och haft pridepys-
sel för de som vill. I pysselhörnan 
träffar vi Minou som ska börja 
andra klass. Hon visar stolt upp 
en prideflagga som hon gjort till-
sammans med sin mamma Pia.

– Det är så kul att pyssla tycker 
jag! säger Minou och berättar att 
de pratat om pride i skolan.

– Vi har pratat om vad det bety-
der. Att man ska respektera var-
andra och att alla är olika. Alla 
kroppar är olika också!

ooo

PRIDE 1–7 augusti pågick Stockholm pride inne i stan. Precis som 
tidigare år valde också Tyresö kommun valt att uppmärksamma att 
prideveckan som sätter fokus på hbtq-personers livssituation och rät-
tigheter.

Minou tillsammans med mamma Pia pysslade en prideflagga på Tyresö 
bibliotek. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) framför en av 
kommunens  målade övergångsställen. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresö är på många sätt en underbar kommun med 
närheten till naturen och storstan. Den blandade 
bebyggelsen och vårt rika kultur- och föreningsliv 

lägger grunden till att vi är många som älskar att bo i Tyresö.
Men vi vet också att Tyresö kan ännu bättre. Vi Socialde-

mokrater vill skapa ett samhälle som bygger på demokrati 
och jämlikhet. Ett samhälle där alla har samma möjligheter 
och där alla kan känna trygghet. Ett samhälle med ökad 
hälsa, högre skolresultat, minskat utanförskap och mins-
kade klimatutsläpp.

Här presenterar vi våra viktigaste frågor i valet:
 ■ Tyresös barn har rätt till en bra förskola och skola 
med fler behöriga lärare, skolfrukost och upprustade 
lokaler.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jäm-
likheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och 
bildning. För att nå dessa mål är arbetet för att öka andelen 
behöriga lärare och pedagoger avgörande. Fler skickliga 
lärare och pedagoger stärker fritidsverksamhetens, för-
skolans och skolans möjligheter att ge mer tid och stöd 
till varje barn samt att anpassa undervisning och social 
utveckling till varje barns enskilda behov. På så sätt skapar 
vi goda förutsättningar att stärka alla barns möjlighet till 
en bra skolgång.

 ■ Äldre ska kunna välja offentlig äldreomsorg med ett 
nytt kommunalt äldreboende. Personalen inom äldre-
omsorgen ska ha heltid som norm.

Anställda ska erbjudas heltid och osäkra anställningar som 
timanställningar ska minimeras. För att höja kvaliteten i 
verksamheten ska möjligheterna till utbildning och utveck-
ling utökas under kommande period. En del i detta är att 
arbeta för att alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper 
och utbildningsmöjligheter i svenska språket.

Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldrebo-
ende är inte ett alternativ för oss. När det nu inte finns poli-
tiskt stöd för att rädda det sista kommunala äldreboendet, 

Björkbacken, så behöver vi istället så snabbt som möjligt få 
ett nytt, modernt kommunalt äldreboende på plats i kom-
munen.

 ■ Alla ska känna sig trygga med fler poliser och kame-
ror, satsningar på kvinnojourer och fältassistenter.

Vi socialdemokrater vill bekämpa kriminalitet både på kort 
och lång sikt. På kort sikt genom till exempel kameraö-
vervakning, mer polisnärvaro, avhopparverksamhet samt 
tryggare och bättre upplysta offentliga miljöer.

På längre sikt behöver kommunen jobba förebyggande 
genom till exempel fler fältassistenter och satsningar på 
kvinnojouren. De barn och ungdomar som är i behov av 
insatser ska få hjälp och stöd på ett tidigt stadium.

 ■ Utsläppen ska minska med utökad laddinfrastruktur, 
fler solceller och mer ekologisk mat i kommunal verk-
samhet.

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder ska vara föredömen 
gällande förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. 
Vi Socialdemokrater vill snabba på och utveckla en genom-
gång av alla kommunens lokaler för att minska energiför-
brukningen genom modern teknik.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande
Klara Watmani (S)
ordförande i barn och utbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S)
vice ordförande i arbetsmarknads och socialnämnden

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08742 15 64DEBATT

Välfärd, trygghet och klimat våra viktigaste prioriteringar

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 eposta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08742 15 64

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

Sommareken

Tyresö kan ännu bättre.

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.
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Botten!
Tyresö säger sig vara en skär-
gårdskommun, men saknar båt-
ramper. Att kunna traila en min-
dre båt kräver inga stora insatser. 
Troligen den enda kustkom-
munen mellan Norrköping och 
Haparanda som saknar en öppen 
ramp.

Täby kommun har just byggt en 
sådan. Varför inte Tyresö?
Nybliven båtägare

Det bär som bäst symboliserar den svenska sommaren måste väl ändå 
vara den härligt röda jordgubben! FOTO: TYRESÖ NYHETER

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

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till
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Rädda Gudöviken! Uppmaning till hundägare

Sommargodis

Fler poliser i Tyresö

Sakta men säkert håller Gudövi-
ken på att växa igen. Nu är det näs-
tan omöjligt för rodd- och motor-
båtar ta sig fram mellan Gudöån 
och Drevviken. Även kanotister 
har problem. Växtligheten når 
upp till ytan i princip hela viken – 
vad händer när vattnet inte längre 
kan färdas denna väg?

En sjögräsklippare har under 
senare år synts i delar av viken. 
Men tillfälliga åtgärder som sker 
på olika ställen utan samordning 
är inte tillräckligt. Det är hög tid 
att kommunerna runt Drevviken 
tar gemensamma tag innan Gudö-
viken övergår till sankmark.
Granne med Gudöviken

Som ny hundägare blir man 
ibland förvånad över hur svårt det 
verkar vara för en del att följa de 
regler som finns och som kommer 
från lagar och föreskrifter.

Det är framförallt två saker 
som jag skulle önska att vi hundä-
gare blev lite bättre på.

För det första: Håll din hund 
kopplad. Du har ansvar för vad 
din hund gör. Även om du tycker 
att du har kontroll över din hund 
när den är lös kan det hända ovän-
tade saker.

Om du vill släppa lös din hund 
för lek och motion så gör det på 
rätt ställe och visa hänsyn mot 

omgivningen. På många ställen 
råder hundförbud eller koppel-
tvång, till exempel på lekplatser 
och badplatser.

Mellan den 1 mars och 20 
augusti ska hundar dessutom inte 
springa lösa där det finns vilda 
djur. Det beror på att vilda djur får 
ungar under den perioden.

För det andra: De flesta, men 
inte alla, plockar upp efter sin 
hund. För allas trevnad – plocka 
upp bajset. Även här finns det 
dessutom regler att följa i form av 
renhållningslagen och kommu-
nens egna, lokala regler.
Nybliven matte

I somras besökte jag polisen i 
Visby för att hämta ut ett pass. 
Polisstationen var ett stort fint 
hus mitt i Visby och utanför stod 
flera polisbilar. Jag förstår att det 
inte riktigt går att jämföra, men 
Gotland har 60 000 invånare och 
Tyresö nära 50 000 invånare. I 

Tyresö har polisen inte ens haft 
ett litet lokalkontor på många, 
många år. Och nästan aldrig ser 
man några poliser eller polisbilar. 
Det här måste det bli ändring på! 
Det parti som fixar en polisstation 
i Tyresö får min röst i valet.
Bollmorabo

Gudöviken. FOTO: PRIVAT

 FOTO: JEANETTE ANDERSSON
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TOPP TRE NOVUS har på upp-
drag av Tyresö Nyheter frågat 
500 tyresöbor om vilken lokal 
fråga i Tyresö som de anser vara 
allra viktigast. Svaret är tydligt: 
Skolan står i en klass för sig.

Mer än var tredje väljare tycker 
skolan är den viktigaste lokala 
frågan. Det spelar ingen roll – 
yngre eller äldre, man eller kvin-
na, höger eller vänster. Alla grup-
perna är överens om att skolan 
är den enskilt viktigaste frågan i 
tyresöpolitiken. 

Det enda parti vars väljare inte 
placerar frågan som ensam etta är 
Sverigedemokraternas.

Bred enighet om skolan
I övrigt finns det alltså en bred 
enighet om att skolan behöver 
bli bättre och att det är viktigt 
att investera i skolan. I en annan 
fråga om var tyresöborna tycker 
att ytterligare kommunala medel 
bör satsas så svarar närmare 40 
procent att det är skolan som bör 
få mer resurser. 

Lita därför på att partierna i 

styret, och skolkommunalrådet 
Klara Watmani (S), kommer fort-
sätta prata om de satsningar som 
gjorts på skolan de senaste åren 
medan partierna till höger kom-
mer fortsätta försöka övertyga 
om att det går att satsa på skolan 
trots löften om skattesänkningar.

Unga och äldre  
prioriterar bostäder
En fråga som kanske inte alltid får 
så stort utrymme är bostäderna. 
18 procent framhåller den frågan 
som viktigast och det placerar 
den på en andra plats. Här är det 
ungdomar och äldre som priori-
terar frågan. Kanske inte så kon-
stigt givet att det är de som oftast 
behöver ett nytt boende. Här har 
högerblocket i Tyresö bytt fot 
under mandatperioden. Efter att 
ha drivit igenom flera kontrover-
siella byggprojekt (som exem-
pelvis ”finlandsfärjan”) har de nu 
bestämt sig för att stoppa flera 
projekt. Frågan blir därför extra 
viktig - kommer väljarna att belö-
na eller straffa beslutet att rösta 
nej till seniorbostäder och hyres-

rätter vid Apelvägen? Det återstår 
att se men det faktum att det är de 
som är i behov av ett nytt boende 
som prioriterar frågan högt kan 
tala till högerpartiernas nackdel.

Äldre och kvinnor  
bryr sig om äldreomsorgen
På tredjeplats i listan kommer äld-
reomsorgen. 17 procent definierar 
det som den viktigaste frågan. Här 
är det framförallt äldre och kvin-
nor som tycker frågan är viktig. 
Debatten om Björkbacken ger nog 
en hint om valdebatten. Socialde-
mokraterna och Vänsterpartiet 
har slagits för att rädda boendet 
men blivit nedröstade av övriga 
partier. De ser nedläggningen som 
en del av en medveten högerpoli-
tik för att privatisera alla äldrebo-
enden i kommunen. Moderaterna 
hävdar, trots en delvis annan röst-
ningshistoria, att de visst vill se 
även kommunala alternativ.

Därefter följer tryggheten (12 
procent), miljöpolitiken och tra-
fiken (10 procent vardera) som 
viktiga frågor.

ooo

VALFRÅGOR NOVUS har på upp-
drag av Tyresö Nyheter frågat 
vilka partier som har bäst politik 
för tryggheten, skolan och äld-
reomsorgen. Resultaten både 
förvånar och inte förvånar.

I nationella opinionsundersök-
ningar vinner Moderaterna ofta 
trygghetsfrågan stort. I Tyresö är 
det jämnare. Moderaterna vinner 
även här men skillnaden är ovän-
tat liten. 23 procent tror mest 
på Moderaterna och 19 procent 
föredrar Socialdemokraterna. 
Sju procent föredrar Sverigede-
mokraterna och övriga partier är 
långt efter.

Desto mer väntat är ju då att 
Socialdemokraterna vinner äld-

reomsorgen och skolan. Så är det 
just nu nationellt och så är det 
även bland tyresöborna. I fråga 
om äldreomsorgen är skillnaden 
störst. 26 procent föredrar Social-
demokraterna vilket är tre gånger 
så mycket som för närmsta parti. 
Moderaternas privatiseringspoli-
tik för äldreomsorgen möter verk-
ligen inte tyresöbornas gillande. 
Bara åtta procent föredrar partiet 
i denna fråga.

Även i skolfrågan är skillnaden 
tydlig. 24 procent föredrar Social-
demokraterna medan 18 procent 
föredrar Moderaterna. Alla andra 
partier hamnar långt efter i den 
fråga som av tyresöborna pekats 
ut som valets viktigaste.

ooo

NYHETER

Anita Mattsson (S) är glad för det stora förtroende tyresöborna har för 
socialdemokratisk politik när det gäller äldreomsorg och skola. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skolan, bostäderna och äldreomsorgen 
viktigast för tyresöborna

Ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden Klara Watmani vill fort-
sätta att satsa på skolan.  
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

S vinner skolan och äldreomsorgen 
– jämnare om tryggheten

Bäst på olika politikområden i Tyresö

Källa: Novus

Äldreomsorg
Trygghet
Skola

Jonathan Larsson, Trollbäcken
– En attraktiv kommun där det 
finns möjligheter att lyckas!

Yvonne Shildh, Krusboda
– Behåll naturen – begränsa 
byggnation !

Solveig Ljungberg, Bollmora
– Satsa på åldringsvården!

Marianne Dahl, Sjötungan
– Riv inte Björkbacken!

Monica Clevesjö, Sjötungan
– Satsa på åldringsboenden!

?Vad vill du ha  
på din lokala  

valaffisch?

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Utanför våra fönster kvittrar fåglarna och löven är 
fortfarande gröna, men färgen har blivit något lju-
sare och vittnar om den stundande hösten. Just 

den tiden när sommar går mot höst är på många sätt en 
fantastisk stund, framförallt i vårt älskade Tyresö med all 
sin prakt. Även om alla vi som älskar sommaren tycker 
det är synd att den lider mot sitt slut, så innebär denna 
tid också en förhoppning om det nya och kommande. Ett 
löfte om bättre tider.

För många ungdomar och studenter innebär hösten 
start på nya studier och för hockeyfantaster som jag själv 
innebär hösten en ny säsong. För kulturälskaren innebär 
hösten en ny repertoar på många av våra teatrar.

Men vart fjärde år innebär tiden när sommaren går mot 
höst också valrörelse i både Tyresö och i resten av vårt 
land. För mig representerar våra demokratiska val möj-

ligheten till en nystart. Även om 
det finns mycket att vara stolt 
över med både Tyresö och Sve-
rige, så har vi stora problem. Jag 
tror att hela samhället behöver 
gå till samlad offensiv mot vål-
det och segregationen. Vi behö-
ver ta tillbaka den demokratiska 

kontrollen över välfärden, så att den finns där när vi behö-
ver den. Samhällets klimatinvesteringar måste komma 
alla till del och med socialdemokrater vid rodret kan vi 
nyindustrialisera Sverige samtidigt som vi påskyndar kli-
matomställningen, vilket leder till arbeten också hos oss.

Löftet om nya och bättre tider har dock hamnat i 
skuggan av Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Detta 
angrepp har inneburit skenande el- och bränslepriser i 
hela Europa. Vi känner igen detta från oljekrisen 1973, där 
oljan användes som ett politiskt vapen. Det som behövs 

för att lösa energikrisen i Euro-
pa är såklart ett slut på kriget. 
Sedan behöver Sverige på längre 
sikt öka överföringskapaciteten 
mellan olika delar av landet 
och på lång sikt öka energipro-
duktionen. Även dessa problem 
kan lösas med konkreta poli-
tiska förslag, men tyvärr är den 
politiska debatten i valrörelsen 
kortsiktig och populistisk. Jag 
påminns i denna kris om vikten 
av kloka ledare. Vilken ledare 

vill vi ha i kristider? Det är kanske det viktigaste löftet om 
bättre tider för mig. Att Sveriges första kvinnliga statsmi-
nister får fortsätta styra Sverige efter den 11 september. 
Att Aida Hadzialic får ersätta Irene Svenonius i Region 
Stockholm och att Anita Mattsson får fortsätta förbättra 
Tyresö. Denna trio ger mig hopp om framtiden när jag 
tittar ut över de sensommarens ljusgröna löv från mitt 
tyresöfönster.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är 
född i slutet av 70talet 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

”Tyvärr är den 
politiska debatten i 
valrörelsen kortsiktig 
och populistisk. Jag 
påminns i denna kris 
om vikten av kloka 
ledare. Vilken ledare 
vill vi ha i kristider?”

”För mig representerar 
våra demokratiska val 
möjligheten till  
en nystart.”

BOSTAD Tisdagen den 28 juni 
invigdes Tybos senaste bostads-
satsning. 34 nya lägenheter i 
varierande storlek har nu färdig-
ställts och de första hyresgäs-
terna flyttar in i början av juli.

På en naturtomt, anpassad efter 
naturens förutsättningar, har 
Tybo fått ett nytt tillskott. Hyres-
huset som består av 34 lägenhet 
i 3 våningar är byggt i hållbara 
material som anpassats till den 
naturliga miljön. 

Huset är även rustat med fyra 

laddplatser för elbil, en innergård 
som erbjuder platser för gemen-
skap, en grillplats och en plats för 
odlingslådor samt pergola.

Det finns solceller på taket och 
all sophantering sker i sopskåp 
med inkast för hushållsavfall och 
matavfall. Här finns även möjlig-
het till källsortering.

Tyresö Nyheter sprang under 
invigningen på en av de blivande 
hyresgästerna som såg fram emot 
sin inflyttning.

– Det känns spännande och det 
är kul att det är så fint och fräscht 

här. Jag gillar också att det är 
mycket natur och nära till allt 
men inte för nära, säger Martijn 
Miltenburg, blivande hyresgäst 
för en större tvårumslägenhet.

I området i och runt hyresrät-
terna finns även teknikhus, där 
det finns möjlighet till cykelser-
vice, laddning för elcyklar samt 
påfyllning av luft och ett cykelhus 
för förvaring. Huset har vegeta-
tionstak med sedumväxter, vilket 
gynnar den biologiska mångfal-
den.

ooo

Tybo har satsat på att hamna rätt både i tid och natur. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nya hyresrätter på Töresjövägen

Regionvalet påverkar tyresöborna mycket detta år
REGIONALT Regionvalet kall-
las ofta det glömda valet och 
frågorna försvinner mellan olika 
kommunala satsningar och den 
nationella uppmärksamheten. I 
år är dock regionvalet viktigare 
än någonsin och Socialdemokra-
terna i Region Stockholm driver 
flera frågor som berör tyresö-
borna direkt.

Jens Sjöström (S), är oppositions-
regionråd med ansvar för trafik-
frågor i Region Stockholm. Han 
berättar att Socialdemokraterna 
bland annat lovar fler direktbus-
sar in till Stockholm. För tyresö-
borna är direktbusslinjerna till 
centrala Stockholm väldigt vik-
tiga. Bussarna är väldigt populära 
bland arbetspendlare.

– Generellt behöver vi från poli-
tiskt håll ta ett större ansvar för 
trafikplaneringen i Region Stock-
holm. Vi måste ha kontroll över 

hela samhällsplaneringen och där 
ingår busstrafiken, det kan man 
inte lämna bort hur som helst till 
bussentreprenörerna som görs 
idag, säger Jens Sjöström.

En annan viktig trafikfråga är 
att den socialdemokratiska reger-
ingen fattat beslut om att fullt ut 
finansiera tvärförbindelse Söder-
törn. Jens Sjöström menar att 
det är en väldigt bra investering 
för Tyresö men även resten av 
Södertörn och hela Stockholms 
län. Tvärförbindelsen kommer 
underlätta för alla som ska pend-
la, alla företag på Södertörn och 
för godstransporterna från Nor-
viks hamn.

På sjukvårdssidan vill Social-
demokraterna satsa på ett nytt 
närsjukhus, med gynmottagning i 
Handen då det behövs mer vård 
på Södertörn och att vårdcentra-
len i Tyresö ska ha kvällsöppet.

ooo

Jens Sjöström (S), är oppositionsre-
gionråd med ansvar för trafikfrågor 
i Region Stockholm. 
 FOTO: TOMAS BERGQVIST
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VÅRT TYRESÖ 
KAN BÄTTRE

BYGG ETT NYTT 
KOMMUNALT ÄLDREBOENDE

FLER LÄRARE 
ISTÄLLET FÖR VINSTER

FLER POLISER
KAMEROR OCH FÄLTASSISTENTER 
Anita Mattsson
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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Anders Linder

Maria Alves Persson

Alfonso Morales

Jerry Svensson

Maria Rey

Mikael Fallmo

Karin Ljung

Eija Räty

Mathias Tegnér

Petra Reinholdsson

Christoffer Holmström

Susann Ronström

David Westius

Jannice Rockstroh

Maria Karlsson

Kristjan Vaigur

Anna Pasini Frängsmyr

Christoffer Svahn

Dragan Boban

Ulrika Runsala
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Klara Watmani

Niklas Wennergren

Katarina Helling

Martin Nilsson

Carl-Johan Karlson

Annika Höglund

Kurt-Erik Thorild
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Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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VÅRT TYRESÖ 
KAN BÄTTRE

#8 Mathias Tegnér, Riksdagskandidat

KLIMATOMSTÄLLNING
FÖR FRAMTIDENS JOBB 

DET RÄCKER NU!
VI SKA TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER 

SJUKVÅRDEN I REGION STOCKHOLM
VI VILL HA:

KVÄLLSÖPPET PÅ VÅRDCENTRALER
GYN-MOTTAGNING I HANDEN
STÄRKT FÖRLOSSNINGSVÅRD

#3 Martin Nilsson

#23 Eija Räty#12 Mikael Fallmo #25 Sophie Edström#10 Maria Karlsson#7 Anders Linder

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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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.

Björkbacken
Björkbacken är ett av Tyresös 
äldsta bostadsområden med 
flerfamiljshus. Bostadsrättsför-
eningen bildades redan 1963. 
Området finns i direkt anslut-
ning till Tyresö centrum och 
har alltså både kommersiell 
service och allmänna kommu-
nikationer inom en armlängds 
avstånd. Med mycket luft mel-
lan husen ges bra utrymme till 
både lekplatser och rekreation. 
Den platta naturen gör området 
mycket lätt att promenera i.

Byggår 1964
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal  
bostäder  383, tvåor till fyror
Antal hus 24
Våningar 3

Förre statsrådet och landshöv-
dingen i Blekinge Ulf Lönnqvist, 
Tyresö, har avlidit 85 år gam-
mal. Hans närmast anhöriga är 
hustrun Lena och barnen Eva 
och Åsa med familjer.

Ulf Lönnqvist var född i 
Malmö. Han fick möjlighet att 
studera när högre studier blev 
tillgängliga för fler. Under stu-
dietiden i Lund var han ordfö-
rande i studentkåren och efter 
studierna flyttade han och Lena till Tyresö. Ulf fick jobb i Kanslihu-
set och avancerade i Regeringskansliet. 1986 utsågs han till stats-
råd och blev bland annat ungdoms-, idrotts- och bostadsminister. 
Efter åren i regeringen utsågs han till landshövding i Blekinge.

I Tyresö var Ulf aktiv i Socialdemokraterna, vars ordförande 
han blev 1968. Han engagerade sig i små som stora samhällspro-
blem. Tiden var dock en bristvara. Vi förundrades över att hans 
middag oftast var en korv med bröd på väg från jobbet till ett möte.

Vår vänskap och vårt samarbete med Ulf inleddes och utveck-
lades i Socialdemokraterna i Tyresö. När partiet fick majoritet i 
kommunen blev Ulf ordförande i fritidsnämnden. Under hans tid 
som ordförande genomfördes utbyggnaden av det stora idrotts-
området i Tyresö centrum. Tyresö blev en idrottskommun. Sam-
tidigt påbörjades utbyggnaden av barnomsorgen. Tyresö fick ett 
gymnasium och bostadsbyggandet tog fart.

Ulf var en entusiasmerande ledare. Han drev på men lyssnade 
också på andra. Beslut skulle vara förankrade.

Ulfs omsorg om familj och vänner var stor. Han ringde sin far 
varje dag hur mycket han än hade att göra. Hans samhälls- och 
idrottsengagemang omsattes också i praktiken. Varje sommar 
sedan 1959 var han ledare för Hällevikslägret i Blekinge.

Ulf var en samhällsbyggare och hade en stark tro på att samhäl-
let gick att utveckla. Vi är många som haft glädje av hans engage-
mang och vänskap.
Valter Slunge, vice ordf i Tyresö arbetarekommun
Birgitta Nådell, fd ordförande i kommunstyrelsen
Lena Josefsson, fd kommunalråd

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Till minne av  
Ulf Lönnqvist

Bäverbäcken utvecklas:

Nya bostäder, förskola samt 
hotell och konferensverksamhet

Arbetet har varit uppdelat i tre 
etapper. I juni kunde kommun-
fullmäktige besluta om den tredje 
etappen i projektet som syftar 
till att möjliggöra uppförandet av 

ytterligare cirka 210 till 240 lägen-
heter i flerbostadshus, förskola, 
lekpark och parkering för golf-
verksamhet.

Enligt detaljplanen kommer 

de planerade bostadshusen ord-
nas i kvarter runt tre gårdar och 
en lekpark som är gemensam för 
området. Husen ska variera i höjd 
mellan tre och sex våningar för att 
skapa en variation i stadsbilden. 
Detaljplanen ger även möjlighet 
till en förskola samt markparke-
ring för golfverksamheten

ooo

PROJEKT Området runt Bäverbäcken längs med Tyresövägen ska 
utvecklas med bostäder, hotell- och konferensanläggning samt för-
skola och lekpark. Tyresö kommun har under många år arbetat med 
planerna för omvandlingen.

Vy från Bäverbäcken mot öst. ILLUSTRATION: SCOTT RASMUSSON KÄLLANDER
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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

I augusti kan man undra vart sommaren tog vägen. Augusti 
är en påminnelse om vår nordliga placering på jordklotet, 
luften blir klar och kylig och SMHI rapporterar den första 

nattfrosten. Min frisör, som kommer från mellanöstern konstate-
rade med fasa i rösten att han hört att det varit minusgrader. Han 
visste förstås inte var det var någonstans. Vad är det för land Sve-
rige? Nattfrost i augusti! Han, frisören har rikligt med tatueringar 
och höger biceps pryds av en gammaldags väggklocka.

– Varför har du en klocka där+ frågar nyfikna jag.
– Det är inte klockan utan klockslaget som är viktigt, säger 

han. Mitt första barns födelse.
Samtalet fortsätter om pappaledighet. Oupplevt för honom.
– Du har gått miste om något, säger jag.
– Jag känner ingen och har aldrig träffat någon som varit pap-

paledig, du vet vi är egna företagare, en man kan inte vara ledig 
för att ta hand om ett barn!

– Jodå, din son kommer att vara det och dina svärsöner.
Han betraktar mig med misstro. Vi är goda vänner och när det 

gäller håret trollar han med mina tunna testar. Jag tror att han 
verkligen har velat vara med sin son, han är så stolt över honom.

Är det föräldraledigheten och semesterdagarna som är det typ-
iskt svenska? Det talas just nu högljutt om bidragsberoende, de 
utlandsfödda som jag möter i samhället arbetar hårt med dubbla 
jobb, låg lön och stora ambitioner.

I valtider gäller det att vara källkritisk. Det flödar många osan-
ningar, inte minst i sociala medier, om utanförskap och etnisk 
härkomst. Jag blir så trött på det, de förutfattade meningarna och 
utsagorna om andra människor. Det är inte det samhälle jag vill 
ha. Nu är det dags att bekänna färg och lägga sin röst i valurnan. 
Vilket samhälle vill du ha?

Om sjukvård tycker jag mycket. Det finns det som är väldigt bra 
och samtidigt ett egendomligt slöseri med pengar. Man minskar 
personal så att de som är kvar slits ut under förskräckliga arbets-

förhållanden. I vården behövs 
det händer. Personal med varma 
händer som kan trösta, lugna, 
lindra, förklara när orden inte 
räcker till.

Bra är ny teknik som gjort 
det omöjliga möjligt. Jag har i 
sommar fått nya ögon, gråstar-

ren har tagits bort och mirakulösa linser har stoppats in och gett 
mig ett nytt liv. Ett liv när jag verkligen fått omvärdera tillvaron. 
Ögonläkaren passade på att samtidigt korrigera mitt brytnings-
fel. Med min närsynthet hade omgivningen en viss storlek, med 
de nya ögonen är blåbären 50 procent större och storleken på 
mördarsniglarna enorm. Jag, som trodde mig veta exakta måttet 
på bikakans sexkantiga cellers diameter 4,7 millimeter, har väl-
digt svårt att acceptera att de numer ser ut som, jaa vad tror ni, 
6,0 millimeter i alla fall. Min hjärna måste varje dag acceptera att 
världen inte är så liten som den sett ut i sextio år.

På samma sätt måste vi nog allesammans vara beredda att 
omvärdera vad vi ser och hör utifrån fakta och kunskap med ett 
öppet sinne.

Med de orden ger jag er något att fundera på tills vi hörs igen.
Vänligen dr Lena med de nya ögonen.

ooo

TN-doktorn:
Förmåner
och välfärd

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.

”Varma händer som 
kan trösta, lugna, 
lindra, förklara när 
orden inte räcker till.”

SPORT/FRITID

Parkbänksplaceringar runt Barnsjön. Parkbänksplaceringar i Alby friluftsområde.

Fler parkbänkar  
efter önskemål 

Satsningen kommer efter att kom-
munala pensionärsrådet lämnat in 
en karta med önskade placeringar 
är 14 nya parkbänkar på väg upp 
och ytterligare placeringar utreds. 
Tyresö Nyheter mötte upp pensio-
närsorganisationernas represen-
tanter i Kommunala pensionärs-
rådet, KPR, Ewa Kardell från SPF 
och Bo Toresson från PRO. 

Provsittning
Vi går längs Wättinge gårdsväg 
upp mot Krusboda. Vi har kommit 

överens om att provsitta en av de 
nya parkbänkarna som satts upp 
av kommunen under sommaren. 
Sammanlagt är det 14 nya park-
bänkar som satts upp eller är på 
väg att sättas upp och ytterligare 
placeringar utreds.

– Vi hade ett möte i KPR där 
frågan togs upp, och så fick vi till-
baka att vi skulle märka ut på en 
karta var ni vill ha dem, säger Bo 
Toresson.

– Ett par månader senare står 
de ute och det tempot är man ju 

inte riktigt vad vid när det kom-
mer till kommuner. 

Gott samarbete
Både Ewa och Bo är överens om 
att de har ett gott samarbete med 
kommunen genom KPR och kän-
ner att de blir lyssnade på. De ser 
det som positivt att den här typen 
av frågor kan hanteras snabbt. 

– Tyresö kommun möter nume-
ra verkligen upp och tar tillvara 
på våra synpunkter, säger Ewa 
Kardell. Jag har sett i många andra 
kommuner där det inte fungerar 
lika bra och där Tyresö kan vara 
en förebild. Idéer som digital fix-
arservice och balansskolan kom-
mer ju från KPR ursprungligen

Mycket kompetens
Ordförande i KPR är Anita Matts-
son (S) som vi också känner som 
ordförande i kommunstyrelsen. 
Hon bekräftar att det är ett ömse-
sidig bra samarbete i KPR.

– Det finns så mycket kompe-
tens i KPR här i Tyresö. Sådan 
kunskap som man kanske i andra 
kommuner får betala dyra kon-
sulter för har vi redan här i rådet, 
säger Anita Mattsson.

– Det vore oklokt att inte dra 
nytta av varandra. Dessutom har 
vi väldigt roligt också.

ooo

En av de nya bänkarna finns i Prästängens (i folkmun ”Hundängen”) västra del. FOTO: TYRESÖ NYHETER

BÄNK Nu sätts det upp ett antal parkbänkar runt om i kommunen 
på strategiska platser. Önskemålet om fler parkbänkar kommer från 
pensionärsorganisationerna som också har pekat ut var det saknas 
möjlighet att sätta sig och pusta på promenaden. 

Parkbänksplaceringar i Krusbodaområdet .
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Tyresö Nyheter jubilerar

JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka 
till Tyresö Nyheter 1979.

Tyresö skakade Önnered Älta åt upp 
blekt Hanviken

Trots att Önnered spelade hårt 
och försökte sätta sig i respekt 
så backade inte hemmalaget. 
Tvärtom tog man hand om ini-
tiativet och med hjälp av Sebas-
tian Fagerlunds fina start, där han 
satte fyra mål på åtta minuter, höll 
man Önnered på mattan. Det tog 
förra årets ligaelva 20 minuter att 
komma i ledning för första gång-
en i matchen.

Riktig delikatess
Västgötarna bjöd också på en rik-
tig delikates. Jonathan Wiklund 
får bollen från sex meter och 
kastar den bakom ryggen och in i 
mål bakom en överraskad Henrik 
Smedby.

Nu hade gästerna fått vind i 
seglen och man försökte dra ifrån 

i målprotokollet, men Tyresö bet, 
klöste och rev sig kvar i matchen 
med allt vad det hade. Två måls 
underläge med 20 sekunder kvar 
att spela. Coachen Mattias Bejbom 
tar time out. Instruerar spelarna 
vad de ska göra och sedan går de ut 
och gör det. Bejbom en kantspela-
re på sin tid hade ju också lagt upp 
en fin plan. Snabbt ner med bollen 
till vänstersexan Petter Söderlund, 
som passar den rakt igenom straff-
området till högersexan Alexander 
Holm som seglar in genom luften 
som självaste Orville Wright, och 
smäller in bollen i mål.

Psykologiskt viktigt
Ett måls underläge i paus var 
psykologiskt viktigt ur fler syn-
vinklar. Tyresö visste att de fort-

farande var med i matchen. Önne-
red visste att den andra halvleken 
skulle bli minst lika jobbig.

Trots detta så händer det som 
vi på läktaren inte trodde skulle 
hända. Tio minuter in på den 
andra halvleken ligger Tyresö i 
spillror och skillnaden mellan 
Handbollsligan och Allsvenskan 
har väl aldrig varit större.

Läcker variant
Bejbom tar ny time out. Inte för 
att föreslå en läcker variant utan 
det här var enbart för peppens 
skull.

– Det är egentligen inte så 
mycket att säga mer än att gjuta 
mod i gubbarna, säger Bejbom 
anspråkslöst. Man har bra och 
dåliga perioder i en match. Det 
var stolpe ut och lite tveksamma 
domslut emot oss men jag tycker 
killarna tog tag i det på ett bra 
sätt.

Fem minuter senare hade Tyre-
sö krympt Önnereds ledning till 
ett mål och nu var det match igen.

– Man vill aldrig förlora en 
handbollsmatch även om de vin-
ner rättvist. Samtidigt tycker jag 
att vi spelar den roligare handbol-
len idag.

Trots en fantastisk laginsats 
från hemmalaget så kunde inte 
Tyresö stå distansen ut men fick 
en bra värdemätare på att det 
kan bli en intressant säsong i All-
svenskan i år.

Det bjöds på en mycket bra 
match i Tyresöhallen, och det är 
väldigt synd att så många valde 
att göra annat än att titta på hand-
boll, och kanske kan kommunen 
se över luftkonditioneringen i 
hallen. Värmen var mer lämpad 
för att odla hibiskus än att titta på 
handboll i.

Nästa hemmamatch är den 27 
augusti mot Malmö HK, och då 
spelar även damlaget
Niklas Wennergren

FOTBOLL Derbyt mellan Hanvi-
kens SK och Älta IF i Division 2, 
med underbart sommarväder, 
lockade en hyggligt stor publik-
skara till Trollbäckens IP. På 
naturgräs dessutom, något som 
alltid känns som att få lite extra 
kolasås på glassen.

Båda lagen placerade i de lägre 
regionerna av Division 2 Östra 
Svealand, med Hanviken någon 
placering ovanför. Med andra ord 
en oerhört viktig match för båda 
lagen.

Nervösa felpass
De första 20 minuterna ägnades 
mestadels åt nervösa felpass och 
dålig kommunikation mellan de 
flesta inblandade på planen. Den 
första egentliga farligheten var 
Ältas och kom efter 32 minuter. 
Julia Egelryd fick ett fint läge i 
utkanten av straffområdet, men 
Johanna Lind kom emellan och 
Evelina Ekman kunde snappa 
upp bollen.

Fem minuter senare fick Wilma 
Ambjörn ett fint läge att bryta 
igenom efter att hon vunnit ett 
ihopslag med en ältaförsvarare, 
men domaren ansåg att hon gått 
för hårt fram och blåste istället 
frispark.

Lobbade snyggt
Med fem minuter kvar av halvle-
ken fick Nicole Tabari ett fint läge. 
Ältas målvakt Amanda Ewald var 
alldeles för långt ute och Tabari 
lobbade snyggt över Ewald men 
även överliggaren. Lite mer is i 
magen där så hade kanske match-
en slutat annorlunda.

När matchklockan stod på 47 
minuter fick Älta en frispark på 
mittplan. En lång lyftning in till 
en helt bortglömd Ida Hallin som 
sätter 1–0 i Ekmans bortre hörn.

– Det var en bra variant på fri-
sparken, där vi står och sover. Det 
känns i pausvilan när man har tap-
pat en sån grej i minut 47, säger 
tränaren Jamshid Masori till TN.

Försöker stänga matchen
Efter pausvilan kom Älta ut med 
intentionen att försöka stänga 
matchen så snart som möjligt. 
Samtidigt försöker HSK febrilt 
komma in i matchen men gäs-
terna är starkare idag helt enkelt.

Med en halvtimme kvar på 
matchuret tar sig raske Felicia 
Westrin fram på högerkanten. 
Från kortlinjen slår hon bollen 
snett inåt bakåt till Selma Fritzell 
som rutinerat skarvar in bollen 
bakom Ekman.

Spiken i kistan
Spiken i kistan kommer tio minu-
ter senare när Elin Fagerström 
sätter en straff till 3–0.

– De tar över i den andra helt 
enkelt. Det handlar om självför-
troende helt enkelt och gör man 
individuella misstag i de bakre 
leden på den här nivån kostar det 
helt enkelt, sammanfattar Masori.

Tack vare att Djursholm över-
raskande besegrade Dalhem med 
hela 6-0 gick de om Hanviken 
som nu är på nedflyttningsplats i 
tabellen. Nu gäller det för Viken 
att repa nytt mod och försöka 
sno poäng av Mälarhöjden i nästa 
omgång.
Niklas Wennergren

Tyresös David Christiansson välkomnar Önnereds Kristian Kristensen till 
Tyresö kommun. FOTO: MICKE GÖTHE

Wilma Ambjörn slet hårt i Hanvikens anfallslinje. FOTO: EMMA STRÅGEFORS

HANDBOLL Det är inte ofta Tyresö får besök av lag från Handbollsli-
gan, så cupstarten mot Önnereds var en perfekt start på säsongen. 
Innan vi har satt oss på läktaren får vi också veta av andra åskådare 
att det är ”bombtränaren” som tränare Önnered. Alltså hans som 
”skojade” om bomber vid incheckningen med juniorlandslaget. Ytterli-
gare en krydda så klart.

Redan 1979 fanns oron för höga hyror. 
2 000 kronor i månaden för en fyra och 900 
kronor för en etta fick rubriken Oerhörda 
hyror. I jämförelse med priset för en liter 
mjölk som då kostade omkring 2:15 och idag 
13:25 skulle hyran för fyran bli 12 325 kronor 
i månaden och 5 547 kronor för ettan.
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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 57 217
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/

YOGA FÖR ANHÖRIGA
21/8, 9.30–14.00 Notholmen vid 
Tyresö slott. Är du anhörig till någon 
äldre och/eller med funktionsned
sättning? Välkommen till en dag 
med Nia, yoga och klangmeditation 
i gröngräset på Notholmen. Vi möts 
vid bryggan för kaffe med dopp (i 
havet för de som vill). Inga förkun
skaper krävs, ta på mjuka kläder 
och ta med yogamatta. Förmiddags
fika, frukt och lunch ingår. 
Arrangör: Tyresö kommun  
Biljetter: Gratis, anmälan till  
anhorigkonsulent@tyreso.se

GUIDNING OCH INVIGNING AV TELE
GRAFBERGETS NATURRESERVAT
24/8, 12.20–14.30, Telegrafberget. 
Vi vandrar genom mossklädda 
granskogar och upp på de lavklädda 
hällmarkerna med sina flerhundra
åriga tallar. Vi slutar vid Telegrafber
gets utsiktstorn. Kl 14.30 startar 
invigning av naturreservatet. 
Arr: Tyresö kommun Biljetter: Gratis, 
föranmälan till tyreso.se/biljetter

MAKROFOTO PÅ  
HANDELSTRÄDGÅRDEN
28/8, 10.00–12.30, Tyresö han
delsträdgård. Välkommen att följa 
med på denna guidade fotoutflykt 
till Tyresö handelsträdgård. Vi dyker 
ner bland blommorna och tränar 
på makrofotografering, foto av 
små motiv på nära håll. Våra gui
dade fotoutflykter är korta kurser 
utomhus där du får möjlighet att 
vässa dina fotokunskaper inom 
olika teman, under ledning av ABFs 
kunniga ledare. Du behöver inte ha 
några tidigare förkunskaper. Ta med 
en egen digitalkamera och ha gärna 
med matsäcksfika. 
Arr: ABF Södertörn Biljetter: 300 kr. 

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Ragnhilds 
Wenströms konst

Ragnhild Wenström har varit lärare på Fårdala 
skola, speciallärare och talpedagog på Nyboda 
skola. Numera ägnar hon sig åt att måla och 
under sommaren ställde hon ut sina tavlor på 
Galleri Ewa vid Stadsparken. Hon berättar för 
Ann Sandin-Lindgren om sina möten med elev-
er och vad konsten betyder för henne.

Kalle 90 år är en 
äkta skärgårdsbo!

Kalle Ekholm har växt upp som torparunge i 
skärgården och bott bland annat på Munsö, 
Ljusterö, Löka, Skogsö där hans pappa hade 
korta arrenden. Som 30-åring byggde han sitt 
hus i Hanviken 1962. Han berättar för Ann San-
din-Lindgren om sin uppväxt, sitt båtliv och 
sitt engagemang i Trollbäckens Båtsällskap 
där han varit skeppare på bojbåten Trollet.

Musikkväll med  
LSS Tyresö

Anki Eneroth och Eva Lundgren talar om ABF:s 
Musikkväll för LSS-medlemmar i Tyresö den 24 
augusti klockan 18 i Kvarnhjulet sal Nyfors. Det 
blir fika, film, dans såklart och så är det gratis. 
Anki talar också om ABF:s folkbildningsupp-
drag och samverkan med övriga studieförbund. 
Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Trollbäckens 
båtsällskap 50 år

Tyresös största båtklubb TBS med idag drygt 
600 medlemmar fyllde nyligen 50 år. Lägligt 
till jubileumsfesten (som fick skjutas fram till 
i år) kom den före detta ordföranden Gunnar 
Berntsson ut med en jubileumsbok TBS 1970–
2020 som skildrar verksamheten dessa första 
50 år. Ann Sandin-Lindgren som också är med-
lem i TBS samtalar med Gunnar om hans erfa-
renheter och vad han skrivit.

Alla dessa fantastiska 
aktiviteter

Trots att man är den minsta förvaltningen i 
kommunen så är man kanske den verksam-
het som gör att så många trivs i just Tyresö. 
Förvaltningschefen för kultur och fritid Inger 
Lundin berättar för Ann Sandin-Lindgren om 
fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, 
baden, Alby friluftsgård, sommarskolan, för-
eningslivet och många andra aktiviteter som 
berör så många.

Demokrati och 
folkrörelser

I ett samtal om demokrati diskuterar Mats 
Fält (M), Niklas Wennergren (S) och Ulf Bejer-
strand från det nystartade partiet Knapptryck-
arna med Ann Sandin-Lindgren om vad man 
idag kan kalla för folkrörelser. Var finns fol-
ket? Var hittar man folkrörelser idag? Vad hän-
der i valet med ett nystartat parti?

Sensommarprogram 
med Lelle

Summertime blues, häng med ut på en tidig 
morgonrunda mitt i semestertiden. Det är 
lugnet som råder...eller? Möten med såväl ord-
ningsmakten, överförfriskade festprissar och 
unga damer som yogar till tonerna av techno-
musik. Dagens surpuppa finns med och vad 
kännetecknar en pundarhäck? Programma-
kare: Lelle Wiborgh.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Kvalet och finalen 
inför valet

 

Tyresöradions reporter Catarina 
Johansson Nyman har intervjuat 
alla åtta kommunala partier om 
deras synpunkter på stadsbygg-
nadsfrågor, Tyresö Centrum 
och annat som handlar om den 
framtida utvecklingen av Tyresö 
i serien ”Kvalet inför valet”. Även 
Kvinnojouren har gjort egna pro-
gram och intervjuat några partier 
om deras syn på mäns våld mot 
kvinnor. Alla programmen finns 
att söka fram på tyresoradion.se.
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Kryss nr 4  
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  
23 augusti 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4, 2022”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2022
1:a: M och V Lind, Björkbacksvägen.
2–5: Anita Burman, Bollmoravägen.
Gunilla Höjer, Stadsparken.
Ann-Mari Karner, Borevägen.
Eva Fagerlund, Bokvägen.

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 4” 
och skicka senast 
den 23 augusti 2022 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Agneta!
Förra bild gåtan föreställde 
bland annat bageriet 
SurÅdeg. 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 14 augusti.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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SPORT/FRITID

FRITID När många ungdomar 
väljer ett liv framför sin skärm 
och inte hittar någon gemenskap 
i den verkliga världen erbjuder 
snart Tyresö kommun alla elever 
en digital fritidsgård. Fritidsle-
daren Alexander Nielsen och 
IT-proffset Jimi Törnberg förklarar 
hur de planerar att bryta utanför-
skap och psykisk ohälsa genom 
att erbjuda en trygg plats på 
nätet.

– Nu håller vi på att skapa en 
gemensam plats på nätet där 
Tyresös ungdomar kan mötas. 
Den kommer vara bemannad 
med fritidsledare som erbjuder 
olika aktiviteter, berättar Alexan-
der Nielsen som jobbat länge som 
fritidsledare i kommunen.

Vill möta ungdomarna
De hoppas att denna nya digitala 
verksamhet kommer kunna bryta 
isoleringen nu när allt flera ung-
domar har blivit hemmasittare 

vilket riskerar att den psykiska 
ohälsan ökar.

– Vi måste försöka möta ungdo-
marna där de är och bygga relatio-
ner! Det är viktigt att vi gör något 
för de som sitter hemma framför 
sin skärm och inte vill gå till sko-
lan av massa olika skäl. Här kan 
vi försöka stötta de som har svårt 
att få sociala kontakter och hitta 
nya kompisar.

Fasta öppettider
Den digitala fritidsgården kom-
mer att ha fasta öppettider och 
alla elever mellan 10 och 16 år 
kommer att få ett eget konto för 
att komma in i systemet som är 
kopplat till kommunens skolplatt-
form.

– När man kliver in på den digi-
tala fritidsgården ska man kunna 
hitta olika ”rum” för gaming, 
läxhjälp, diskussionsforum och 
annat som intresserar dagens 
ungdomar, berättar Alexander. 
Det kommer att vara väldigt vik-
tigt att vi frågar ungdomarna vad 
dom vill göra och föreslå vettiga 
aktiviteter som intresserar dom.

Också fysiska möten
Men man vill även skapa möjlig-
heter och uppmuntra ungdomar-
na att träffas fysiskt efter att man 
hittat nya vänner och kontakter 
digitalt.

– Varför inte ibland träffas i 

Alby, grilla korv och spela lite 
frisbeegolf som omväxling? före-
slår Jimi.

Ligger i startgroparna
Jimi som ansvarar för IT-lösning-
en håller nu på att bygga upp en 
säker krypterad plattform på 
egna servrar.

– Vi tror att även våra fältassis-
tenter, Ungdomsmottagningen, 
blåljuspersonal och andra aktörer 
är intresserade att möta våra ung-
domar på denna plattform.

– Vi ligger nu i startgroparna 
och kommer testa plattformen 
under hösten, avslutar Jimi.

ooo

Alexander Nielsen och Jimi Törnberg. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö satsar på digital fritidsgård i höst

Vill du höra mer  
om den digitala 
fritidsgården ?
En längre intervju med Alexan-
der och Jimi finns på Tyresö- 
radions digitala arkiv.

Roffe Solem:

40 år i tjänst hos Tyresö FF

Tyresö FF spelade på den tiden 
i Division 3 under ledning av Kaj 
Svensson och Karl-Axel ”Kacke” 
Nilsson.

För Roffe Solem, en 19 årig 
yngling som nyligen lagt fotbolls-
skorna på hyllan, var det första 
dagen på nya jobbet. Då trodde 
han nog knappast att han skulle 
spendera 40 år i TTF herrarnas 
omklädningsrum.

Hur kom det sig att du blev mate-
rialförvaltare från början?
– Det var sommarläger i Häl-
levik -82. Tror du kan ha varit 
med. Stuka foten (Roffe stukade 
foten i matchen mot Sölvesborg. 
Undertecknad byttes in. Reds 
anm.) sedan orkade jag inte börja 
träna igen på hösten. Kaj Svens-
son hade juniorlaget som skulle 
till Mariedal Cup. Ville ha med 
mig som ledare. När han senare 
på hösten tog över A-laget fråga 
han om matrisjobbet.

Hur många tränare och ledare 
har du avverkat genom åren?
– Oj det är ganska många, typ 
30–40 stycken skulle jag tro. Kan 
det vara så många? frågar sig 
Roffe rakt ut i luften.

Siffran kan stämma, åtmins-
tone om man går igenom de namn 
som hans fru Marina lyckats 

samla ihop i sin sammanställning. 
Namn som helt klart kan nämnas 
är Tomas Turesson, Hasse Backe, 
Mats Wahlberg, Tommy Davids-
son.

Hur många timmar lägger du 
ner på en vecka?
– 30–40 timmar under säsong är 
det väl. Jag har ju sedan två år till-
baka hand om båda seniorlagen.

Det finns ju en del mytomspunna 
träningsläger, kan du berätta om 
någon kul anekdot?
– Under ett läger i Tjeckoslova-
kien hade truppen fått nya over-
aller. Lite proffsiga med namn 
på och så. När tränarna kommer 
tillbaka till hotellet på kvällen 
möts de av en portier iförd TFF-
overall med massörens namn på. 
Han hade bytt den mot två backar 
öl, berättar Roffe och skrattar åt 
tilltaget.

Kan tänka mig att det hände en 
del roliga saker som borde gå att 
publicera utan att folk skulle bli 
arga idag. Preskriptionstiden 
borde ha gått ut …
– Ja sen var det ju 1986. Vi hade 
kvalat och besegrat Oddevold 
och gått upp i näst högsta serien. 
Vi bodde på Hotell Europa och 
det blev rätt glatt den kvällen, 

kan man säga. När jag är på väg 
tillbaka till rummet klockan fyra 
på morgonen hittar jag en annan 
ledare i korridoren. Han försökte 
skruva ner skoputsmaskinen 
för att ha i omklädningsrummet 
på Bollmoravallen. Om jag inte 
minns helt fel så hade vi haft ett 
snack tidigare på kvällen om vad 
bra en sådan maskin skulle passa 
i omklädningsrummet. Nu var han 
i full färd med att lossa skruvarna 
från väggen.

Vilken säsong var den roligaste? 
Är det någon som sticker ut?
– Jag har tänkt på det där rätt 
mycket, men det är så svårt att 
välja. Det som hände 2015 när det 
såg som mörkast ut och vi spe-
lade i fyran. Vi fick in skickliga 
ledare och unga hungriga spelare. 
Sedan hur vi gick igenom serierna 
upp till Division 2 med i princip 
samma lag, sådant är alltid roligt 
att uppleva. Annars är det väl all-
tid år med seriesegrar eller kval-
spel.

Vad är den största förändringen 
för dig under alla dessa år?
– Utan tvekan konstgräset. Inga 
smuts, gräsfläckar, jord eller 
gegga. Bara svettiga kläder att 
tvätta.

Trots att ordföranden, spelare, 
tränare och ledare har kommit 
och gått så har materialansvaret 
bestått. Vid några tillfällen har det 
stormat ordentligt i klubben och 
praktiskt taget hela herrlaget har 
lämnat klubben, men trots detta 

har Roffe valt att stanna kvar på 
sin post.

Har du någon gång funderat på 
att sluta?
– Ett antal gånger … kan man väl 
sammanfatta den frågan, flinar 
Roffe lite illmarigt.

Och om jag inte missminner 
mig så brukade han sluta mellan 
november och januari de flesta 
åren, fast det kan ju också vara 
mitt minne som spelar mig ett 
spratt.

Sist men inte minst, använder 
spelarna fortfarande coachtejp 
till benskydden?
– Nej som tur är inte. Det är inte 
många som använder benskydd 
på träningen ens. Bara på match-
erna.

Ett av de stora incitamenten till 
att trivas har nog alltid varit det 
ombonade omklädningsrummet. 
Tidigt kom det upp fotografier på 
spelarna ovanför den bestämda 
platsen i omklädningsrummet.

Numera hänger inramade foto-
grafier på forna kvalmatcher. Sig-
nerade landslagströjor av bland 
annat Kameruns Roger Milla. Det 
är sådant som bevarar traditionen 
och får nykomlingen att förstå att 
här finns det gamla anor att beva-
ra och hedra.

En av dem saker som är beva-
rat är Henry Walos handsnidade 
klubbmärken. En gång i tiden 
användes dem till att tydliggöra 
serietabellen, men numera är den 

mer en påminnelse om tider när 
inte serietabeller och matchre-
sultat fanns tillgängligt mer än i 
tidningarna.

Att kliva in i omklädningsrum-
met på Tyresövallen (fd Bollmo-
ravallen) blir mer än att sätta på 
sig shorts och knyta skorna. Spe-
laren får en viskning i örat om att 
väggarna förväntar sig att du ska 
göra bra ifrån dig och kämpa stolt 
för den gulröda tröjan.

Tyresö Nyheter vill på detta 
sätt hedra Roffe Solem för den 
gärning som han gjort för fören-
ingen Tyresö FF. För förenings-
livet i kommunen. För idrotten i 
sin helhet och att alltid se till att 
Tyresö FF har kvar en av rötterna 
i jorden när saker går åt skogen 
och andra ledare smiter ut bakvä-
gen med svansen mellan benen.
Niklas Wennergren

En stolt Roffe Solem med sin blom-
bukett från Tyresö Nyheter. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

JUBILAR Året är 1982. Olof Palme är statsminister. På bio gick Det 
bästa lilla horhuset i Texas med Dolly Parton och Burt Reynolds och 
Gräsänklingar med Gösta Ekman och Janne ”Loffe” Carlsson. Kärn-
kraftsverket i Ginna läcker radioaktivt vatten. Julio Iglesias far fritas 
efter att ha kidnappats av ETA.
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