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Missgynna inte skola och omsorg
n Med närmare 4 procents ökning i valet kan konstateras att den 
politik Socialdemokraterna fört i Tyresö de senaste åren får väl 
godkänt. Ordning och reda i ekonomin kombinerat med kraftfulla 
satsningar på verksamheterna har mötts av tyresöbornas gillande. 
Fortsätt som invånarna vill. Ledare, sid 2

Ungdomsfientlig
n Det nya högerkonservativa styret som är på gång i Tyresö kom-
mer att slå hårt mot de unga. De driver en direkt fientlig politik 
mot de unga och det kommer att märkas. Först handlar det om 
bostadsbyggandet. Ett av målen är att sänka byggtakten. Ungdo-
marna kan glömma att flytta hemifrån. Debatt, sid 4

”Det var lätt att 
låna pengar och 
jag fick köpa en 
tomt för 1 200 
kronor.”
Gunnar Persson, sid 11

Bokslut
n Stora framgångar inom alla 
verksamheter redovisas efter 
fyra års styre levererat av 
Socialdemokraterna, Libera-
lerna och Miljöpartiet med 
stöd av Vänsterpartiet. Sid 3

Bättre 
företagsranking 
n Tyresö placerar sig bättre 
när Svenskt Näringsliv gör 
sin årliga ranking av Sveriges 
290 kommuner. Sid 5

Mest kryssad
n Anita Matsson (S) blev den 
mest kryssade i tyresövalet 
med över 600 personrös-
ter. Sid 6

Regionen  
byter styre
n Efter 16 år bryts Moderater-
nas styre i Region Stockholm. 
En koalition mellan Social-
demokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet bildar med 
stöd av Vänsterpartiet det nya 
styret. Sid 7

Valresultat 2022
n Tyresö Nyheter presen-
terar resultatet i kommun-
valet i Tyresös 23 valdi-
strikt. Sid 8–9

Tyresö Handboll 
chanslösa
n Tyresö var chanslösa efter 
de första tio minutrarna i 
toppmötet mot Varberg i 
helgens  match.  Sid 12Maktskifte i Tyresö

n Socialdemokraterna gick framåt 
starkt i valet och blev kommunens 
största parti med stöd från över 32 
procent av väljarna. Trots det tap
par Tillsammans för Tyresö (S, L 
och MP) nu styret över kommunen. 
Istället har Moderaterna, Kristde
mokraterna och Centerpartiet kom

mit överens med Sverigedemokra
terna om ett nytt styre.

– Jag har samtalat med Sverige
demokraterna och fått klart för mig 
att de kommer att stödja vår koali
tion. Moderaterna är samlingspar
tiet, kommenterar Anki Svensson 
(M) i ett pressmeddelande.

– Eftersom Centerpartiet efter 
valet inte ville sätta sig ner med oss 
och prata vare sig samarbete eller 
politiska prioriteringar, var det tro
ligt att Moderaterna skulle lyckas 
bilda majoritet med Sverigedemo
kraterna, menar Anita Mattsson 
(S). Sid 5

Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna för att styra Tyresö kommun. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Noterat

Så har tyresöborna sagt sitt om vem de vill 
se ska ta ansvar för Tyresö och kommu-
nens fortsatta utveckling. Socialdemo-

kraternas Anita Mattsson står starkt, hon blev 
dem mest kryssade politikern i kommunen. Var 
tredje tyresöbo valde att rösta på Socialdemo-
kraterna. Det är ett gott betyg för den förra man-
datperiodens förda politik.

Förmodligen är det satsningarna på barnens 
förskola och skola och på våra äldre som ger 
resultat. Men också att kommunens ekonomi är 
i balans.

När Socialdemokraterna tillsammans med 
miljöpartiet och liberalerna tillträdde 2018 
höjde de skatten för att kunna göra nödvändiga 
satsningar och för att sanera ekonomin. När 
sedan det ekonomiska läget förbättrades så 
sänktes också skatten. Hög skatt är inget själv-
ändamål utan skatten är ett verktyg för att just 
klara nödvändiga satsningar på till exempel sko-
lan och äldreomsorgen.

Anita Mattsson har verkligen tyresöbornas 
förtroende och oavsett om hon återfinns i majo-
ritet eller opposition har hon deklarerat att hon 
kommer att fortsatt driva på för satsningar på 
välfärden och för Tyresös utveckling. Det är just 
tyresöbornas bästa som nu måste vara huvudfo-

kus för alla de ledamöter i kommunfullmäktige 
som fått mandat att styra kommunen.

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt 
ekonomiskt läge, med en inflation på närmare 
10 procent, elpriser som rusar och ett krig i 
Ukraina som också påverkar oss mycket. Den 
ekonomiska situationen kommer kännas av i 
alla tyresöbors plånböcker.

Då måste våra folkvalda politiker minnas 
1990tals krisen. Då gjordes stora bespa
ringar i kommunernas välfärd. Effekter
na av dessa neddragningar och en väldigt 
hög arbetslöshet påverkade de barn som 
då växte upp, men också de äldres hem
tjänst, äldreomsorg och sjukvården.

Den majoritet som nu tillträder i Tyresö borde ta 
lärdom av detta och förstå att satsningar på barn 
och unga lönar sig i längden och att unga män-
niskors misslyckanden blir så mycket dyrare för 
samhället under lång tid fram över. Idag i det 
allvarliga ekonomiska läget behöver Tyresös 
politiker ha våra barn och äldre i fokus. Andra 
satsningar kan vänta. Det är ett litet råd till den 
kommande majoriteten i Tyresö kommun.

ooo

Årets valresultat i Tyresö blev en stor framgång för Socialdemokraterna och 
ett kvitto på att den förda politiken gillas av tyresöborna. Satsningarna på 
bland annat skolan, förskolan och äldreomsorgen har skänkt ett lugn till 
verksamheten som behövs för att kunna leverera. Oavsett politisk majoritet 
behövs fortsatta satsningar i samma riktning.

Tyresö får ett nytt M, KD, C och SD-styre. Officiellt hävdas 
att SD inte ingår i styret men i verkligheten krävs Sveri-
gedemokraternas stöd i varje enskild fråga i varje omröst-
ning. Det kommer de inte få utan att förhandla.

Nationellt har Liberalerna valt att sälja ut sin politik för 
att få sitta i regeringen. Att Sverige blir ett mer slutet land 
där konflikter mellan olika grupper ökar tycks uppenbart. 
Vad Centern gett till SD i Tyresö är ännu okänt men att även 
vår kommun blir mer sluten och högerstyrd tycks uppen-
bart.

Det blir allt svårare att vara liberal. Vem kan man lita på? 
I valet drog många slutsatsen att de enda liberala i detta val 
var att rösta vänster. Mycket tyder på att de hade rätt.

ooo
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Ordning i ekonomin
ger stöd till skolan

Konst i Tyresö

Ett av motiven på Eva Bergenwalls
väggfris Thyrisedhe. Konstverket
som består av 17 bilder tryckta på
plåt, finns på fasaden till Stadspar-
ken och tillkom 2014. Motivet
denna gång är en av Tyresös många 
gångtunnlar.

Kommunfakta: Centerpartiets väljare ogillar samarbete med SD
90 procent. Så många av Centerpartiets väljare sade i Tyresö Nyheters NOVUS-
undersökning att de skulle bli mindre benägna att rösta på Moderaterna om det 
partiet styrde med stöd av Sverigedemokraterna. Det var ingen på vår redaktion 
som tänkte tanken att fråga om de skulle avstå från att rösta på Centern om Cen-
tern samarbetade med Sverigedemokraterna. Frågan framstod som helt otänkbar.  
Nu tänker Centern i Tyresö göra just det – styra i samarbete med Sverigedemokra-
terna. Låt oss gissa att väljarna inte är mer förlåtande mot det egna partiet. Men 
det var inte bara centerpartister som ogillade detta. Tre av tio moderata väljare skul-
le bli mindre benägna att rösta på partiet. Hur många som verkligen skulle avstått 
att rösta på partiet om Moderaterna innan valet berättat om deras planer kan vi 
inte veta men låt oss konstatera att det fanns goda skäl att högerpartierna inte 
innan valet berättade om deras maktplaner. Ska man tro NOVUS-undersökningen 
finns det mer än 4 000 tyresöbor som röstade på Moderaterna, Centerpartiet eller 
Kristdemokraterna som sannolikt inte skulle gjort det. 

Antal väljare som skulle vara mindre benägna att rösta på  
Moderaterna om de styr med stöd av Sverigedemokraterna

Källa: Novus-undersökning för Tyresö Nyheter samt valresultatet i kommunvalet 2022
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Måltidens dag
MAT Runt om i landet firas Offent-
liga Måltidens dag som infaller 
den tredje torsdagen i oktober, 
en dag då offentliga måltidsverk-
samheter i hela landet visar upp 
sin verksamhet på olika sätt. I 
Tyresö firades dagen på flera sätt. 
På Kursboda skola bjöds eleverna 
på pannkakor och tre sorters sop-
por. På Ringens förskola bjöds 
barnen på quorngryta med mat-
havre och hembakt bröd. Offent-
liga måltidens dag har instiftats av 
Måltidsakademien och stärks upp 
av projektet MATtanken.

ooo

På biblioteket
KULTUR När tid blir form av Malin 
Ida Eriksson, konstnär bosatt i 
Tyresö med sin studio i Gustavs-
berg. Malins konstnärliga arbete 
handlar om tankar kring tidens 
gång och livets förgänglighet. I 
projektet När tid blir form har 
hon skapat en metod för att hitta 
nya former till skulpturer baserat 
på keramiska traditioner och tek-
niker. Tidigare i år mottog Malin 
Tyresö kommuns kulturstipen-
dium. Konsthallen ligger i bib-
lioteket i Tyresö centrum och har 
samma öppettider.

ooo

Intresse att lära
FÖRÄLDRASKAP Kommunens 
öppna föräldrautbildningar 
”ABC” och ”älskade förbannade 
tonåring” blev på kort tid fullbo-
kade för hösten. Utbildningarna 
som startats upp under de senaste 
åren syftat till att stärka relatio-
nen och kommunikationen mel-
lan förälder och barn.

ooo
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Fyra års bokslut:

Stabilt överskott
Under den gångna mandatperioden har Tyresö 
kommun styrts av ”Tillsammans för Tyresö”, 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 
med stöd av Vänsterpartiet. Mandatperioden har 
präglats av coronakrisen, Rysslands krig i Ukraina 
och ett nytt kommunalt styre efter att Tyresö var 
Moderatstyrt under 20 år.

– I äldre- och omsorgsnämnden har vi 
genomfört många bra satsningar. Bland 
annat har vi öppnat träffpunkten för 
äldre, infört uppsökande verksamheten, 
anställt en anhörigkonsulent, arbetat för 
rätt till heltid inom äldreomsorgen, öppnat 
en träffpunkt för personer med funktions-
nedsättning och mycket annat, säger Susann 
Ronström (S), vice ordförande i äldre- och 
omsorgsnämnden.

– Jag är så glad över att vi har öppnat en 
fritidsbank med gratis utlåning av fri-
tidsprylar till alla tyresöbor, att vi tillfört 
mer pengar till kulturskolan, utökat öppet-
tiderna på bibliotek, byggt padelbanor och 
mycket mer, säger Katarina Helling, grupp-
ledare för S i kultur- och fritidsnämnden.

– Socialdemokraterna har prioriterat skolan 
under de fyra år vi styrt kommunen. Vi har 
bland annat beslutat om en ny skola vid 
Njupkärr och Stimmet, upprustat inne- och 
utemiljöer, utökat möjligheter för under-
visning i mindre grupp, vi erbjuder gratis 
blöjor och mensskydd och vi har idag det 
högsta meritvärdet på 6 år, säger Klara 
Watmani (S), ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden.

– De viktigaste satsningarna på ASN är bland 
annat att vi gått från 0 till 4 fältassistenter, 
dubblerat stödet till kvinnojouren och ökat 
feriejobben för ungdomar. I GVN är de 
viktigaste satsningarna resursskolan, två 
nya yrkesprogram, inlett en utveckling 
av vuxenutbildning och infört elbilsprofil, 
säger Christoffer Holmström, ordförande 
i gymnasienämnden och vice ordförande i 
social- och arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är stolt över att vi har vänt kommu-
nens ekonomi från underskott till stabila 
överskott, att vi har färdigställt 1 016 nya 
hyresrätter och beslutat om nya bostäder, 
påbörjat ett arbete för ett tryggare Gran-
ängsringen, beslutat om nettonollutsläpp 
till 2030, infört ett nytt naturreservat vid 
Telegrafberget, vi har idag också jämställda 
löner i kommunen och mycket annat, säger 
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Efter valet stod det klart att Soci-
aldemokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet tappar majoriteten 
och att Moderaterna, Kristde-
mokraterna och Centerpartiet 
samarbetar med Sverigedemo-
kraterna för att få majoritet. Men 
hur har det egentligen gått under 
mandatperioden, vad har hänt i 
kommunen och vilka frågor har 
prioriterats av styret?

Vi frågade det avgående styret 
vilka frågor de tyckt påverkat 
politiken mest under mandatpe-
rioden och Socialdemokraterna 
svarade genom sina gruppledare:

 n Vänt kommunens ekonomi 
från underskott till stabila 
överskott

 n Höjt skolpengen i varje budget
 n Beslutat om nya skolor vid 
Njupkärr och Stimmet

 n Beslutat om upprustning av 
Kumla skola

 n Rustat upp förskole- och skol-
gårdar

 n Utökat möjlighet för undervis-
ning i mindre grupp

 n Startat  resursskola med 
behandling

 n Infört nollvision för skolfrån-
varo

 n Öppnat en fritidsbank med gra-
tis utlåning av fritidsprylar

 n Utvecklat Tyresö gymnasium 
med fler program

 n Anställt fältassistenter som ska 
arbeta brottsförebyggande mot 
ungdomar

 n Gratis blöjor på förskolan
 n Kostnadsfria mensskydd i 
kommunens skolor

 n Utökat antalet feriejobb
 n Stärkt belysningen på otrygga 
platser

 n Stärkt insatserna mot mäns 
våld mot kvinnor

 n Öppnat träffpunkt för äldre
 n Stärkt kompetensen och 
arbetsvillkoren inom äldre-
omsorgen

 n Byggt nya LSS-boenden
 n Färdigställt 1016 nya hyres-
rätter och beslutat om nya 
bostadsprojekt

 n Inrättat nytt naturreservat vid 
Telegrafberget

 n Beslutat om nettonollutsläpp 
till 2030

 n Tillfört mer pengar till kultur-
skolan

 n Jämställda löner
 n Infört kostnadsfria broddar för 
äldre

 n Digital fixarservice för äldre
 n Förstärkt kommunens anhörig-
stöd

 n och mycket, mycket mer.
ooo
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Dagens ros … 
… till alla som röstade i årets val 
och på så vis hjälpte till att hålla 
demokratin levande!
Demokraten

Nu är det officiellt att det blir maktskifte i Tyresö. 
Trots att Socialdemokraterna går fram mest av alla 
partier och blir med marginal det största partiet, 

förlorar man makten efter bara fyra år. Med det nya sty-
ret som består av M, KD och C, med aktivt stöd av SD, får 
Tyresö det mest högerkonservativa styret någonsin.

I Tyresö är det Centerpartiet som möjliggör att SD får 
aktivt inflytande över politiken. Det är häpnadsväckande. 
Hela valkampanjen har C ägnat åt att driva frågan om att 
”Hålla borta SD från makten och att samarbeta i mitten.” 
På sociala media den 4 september delar C en bild på Annie 
Lööf med texten ”Liberal politik utan främlingsfientlighet”. 
Den 2 september tackar man Bengt Westerberg för sin röst 
och berättar att Bengt motiverar sin röst med att C hål-
ler gränsen mot SD. Man går alltså ut och skriver att man 
inte ska samarbeta med SD för att sedan direkt efter valet 
göra sig beroende av deras stöd i alla frågor den kommande 
mandatperioden. Det är att direkt ljuga och svika sina väl-
jare, tyresöborna.

Ett av Cs största önskemål var att samarbeta i mitten, 
något som tydligen också var en lögn. Det blev tydligt redan 
i augusti när de presenterade sina ”röda linjer”. Tillskillnad 
från C på riksnivå som har sin röda linje mot SD, valde C i 
Tyresö att dra sin röda linje mot S och MP.

Det nya styret kommer att slå hårt mot Tyresös unga. 
De driver en direkt ungdomsfientlig politik och det kom-
mer att märkas. För det första handlar det om bostadsbyg-

gandet. Den nya högerkonservativa alliansen har som en 
av sina gemensamma politiska frågor att ”sänka byggtak-
ten”. De senaste fyra åren har Tyresö äntligen börjat bygga 
bostäder som unga har råd med, så att unga kan flytta hemi-
från. Det är bara att glömma nu. Sen är det också direkt fel-

aktigt att påstå att ”S bygger sönder kommunen”(Som SD 
påstår), det är faktiskt omöjligt. ”En tredjedel av Tyresös 
areal är skyddad som nationalpark respektive naturreser-
vat … Totalt finns åtta naturreservat och en del av Tyresta 
nationalpark i kommunen.” (Tyresö kommun). S-styret har 
till och med inrättat ett nytt naturreservat senaste man-
datperioden (Telegrafberget). Självklart ska vi värna om 
våra grönområden, däremot måste vi bygga där det går att 
bygga, vi har en allvarlig bostadsbrist som vi måste ta tag i.

Även besparingar och nedskärningar i skolan, på gymna-
siet och i kulturen (där till exempel SD vill stänga flertalet 
bibliotek) kommer slå hårt. S-styret har höjt skolpengen, 
startat nya program på gymnasiet och förberett för att åter-
införa högskoleförberedande programmen (som högern 
tog bort), satsat på fältassistenter och nya träffpunkter för 
unga. Tyresös unga har fått det bättre de senaste fyra åren. 
Den viktigaste åtgärden kanske ändå är de stora satsning-
arna på sommarjobb för unga. Men nu vet vi att skattesänk-
ningar kommer att komma före.

Tyresös unga kommer inte att prioriteras under det 
högerkonservativa styret. Det är väldigt oroande. Vi i SSU 
kommer som Tyresös största politiska ungdomsförbund 
att kämpa stenhårt för att få vår röst hörd. För allas lika 
värde, rätten att älska vem man vill och ett bättre Tyresö 
för oss unga.
Andreas Mattisson
ordförande SSU Tyresö

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

Det nya högerkonservativastyret kommer slå hårt mot Tyresös unga

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

Hösteken

Tyresös unga kommer inte 
att prioriteras under det 

högerkonservativa styret.
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Politisk makt och ideologi
Vårdhundar till fler

Hisskö

Tittut!Snart klart att stalla in

Vi har just, högst motvilligt, fått 
vänja oss vid att Moderaterna 
(M) och Kristdemokraterna (KD) 
påtagligt ”gullar” med Sverigede-
mokraterna (SD). Men det är 
högst förvånande att även Cen-
tern (C) i Tyresö viker ner sig för 
SD när deras riksparti så tydligt 
tagit avstånd från sådant samar-

bete, som ju på riksplanet är Libe-
ralernas (L) favoritgren. Detta 
visar ju tydligt att politisk makt är 
viktigare än ideologi!

Vad händer nu med Centerns 
gröna värderingar, klimatomställ-
ningen och andra viktiga miljöfrå-
gor i Tyresö?
Grön Senior

Min mor bor på ett äldreboende 
som ibland får besök av så kalla-
de vårdhundar. Jag har med egna 
ögon sett vad dessa fantastiska 
hundar betyder för äldre som kan-
ske har en demenssjukdom eller 
lider av någon annan sjukdom. 

Dessa hundar gör så mycket gott 
och bereder både glädje och lugn 
åt de äldre.

Jag tycker att alla äldreboen-
den i Tyresö borde införa vård-
hundar, gärna obligatoriskt.
Anhörig

Vid flera tillfällen har jag noterat 
att kön till hissen bredvid rull-
trappan i Tyresö centrum växer 
sig lång. Det är barnvagnar, funk-
tionshindrade i rullstol, äldre med 
rullatorer och andra som inte kan 

ta sig mellan de olika planen på 
annat sätt än med hiss. Kan det 
inte gå att hitta lösningar så att 
fler på ett enklare sätt kan ta sig 
upp och ner? En hiss till, kanske?
Trogen centrumbesökare

Denna lilla filur kan man stöta på under promenad i skogarna runt Alby. 
 FOTO: PRIVAT

Så snyggt med ett nytt stall. Bra att kommunen satsar på en idrott som 
utövas av hästintresserade. FOTO: PRIVAT
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Kerstin Sundell, Krusboda
– Jag gillar mina uppdrag i vän-
tjänsten med bland annat språk-
café. Jag gillar också att komma 
ut och promenera.

Torbjörn Hedén, Trollbäcken
– Jag gillar att grilla i naturen och 
vara ute och arbete i trädgården.

Lena Kasselnäs, gamla Tyresö
– Jag är gärna ute och plockar 
svamp och att vara ute i naturen.

Pia Borglow, centrum
– Att promenera i naturen.

Nina Gussander, Brevik
– Plocka svamp gillar jag.

?Vad är din bästa 
höstaktivitet  

i Tyresö?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fortsatt uppåt för Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ohelig allians  
för Centerpartiet
Anki Svensson (M) säger i ett 
pressmeddelande att det nya sty-
ret har förhandlat med Sverigede-
mokraterna men det vill inte Ulri-
ka Riis Pedersen (C) kännas vid.

– Om vårt styre bjuds in till 
samtal med SD kommer vi inte 
att delta. Om M och KD gör det 
får vi ta det när det sker i så fall, 
kommenterar hon det till Svenska 
Dagbladet.

Besviken
När Tyresö Nyheter når kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S) är hon besviken över 
utgången av förhandlingarna.

– Vi är förstås besvikna över 
att C valde att gå den här vägen, 
säger Anita Mattsson (S). Det 
tror jag att deras väljare också är 
eftersom de även lokalt lovade 
att inte sätta sig i ett styre som 
är beroende av Sverigedemokra-
terna. Socialdemokraterna får 
nu istället vara en konstruktiv 
och samlande kraft mot Modera-

terna och Sverigedemokraternas 
högerkonservativa styre.

Minsta möjliga majoritet
Tillsammans samlar de nya styret 
(M, SD, KD och C) 31 av 61 man-
dat i kommunfullmäktige, det vill 
säga minsta möjliga majoritet. 
Det nyvalda kommunfullmäktige 
sammanträder för första gången 
den 27 oktober.

– Vi kommer att fortsatt arbeta 
för det som vi drivit de senaste 
fyra åren. Vi vill höja kunskaps-
resultat, träffpunkter i alla kom-
mundelar och ett kommunalt 
äldreboende. Vi delar inte heller 
Moderaternas och Sverigedemo-
kraternas bild av att vi inte ska 
bygga bort bostadsbristen. Våra 
ungdomar måste kunna flytta 
hemifrån till eget boende, säger 
Anita Mattson (S).

Det nya styret presenterar en 
budget och politisk inriktning i 
november.

ooo

RESULTAT Trots löften innan valet att aldrig samarbeta med Sverige
demokraterna har nu M, KD och C ingått i en majoritet tillsammans 
med SD för att styra Tyresö kommun. De har tillsammans kommit 
överens om att minskad byggtakt och bättre framkomlighet ska  
vara prioriterade frågor den kommande mandatperioden.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Ulrika Riis Peder-
sen (C) har tillsammans förhandlat fram ett nytt styre i Tyresö kommun. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö fortsätter att klättra 
på företagsrankning

FÖRETAG Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ran
king av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med ran
kingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och 
driva företag. För andra året i rad klättrar Tyresös från plats 62 till 58, 
vilket är den bästa placeringen sedan 2017.

Anita Mattsson (S), kommunsty-
relsens ordförande, om Tyresös 
placering:

– För oss är det lokala närings-
livet otroligt viktigt!

– Det finns väldigt få arbets-
platser här i Tyresö och många 
pendlar ut till andra kommuner 
under dagarna. Att det lokala 

företagsklimatet är bra och ger 
företagare möjligheter att driva 
företag och skapa arbetsplatser 
är därför viktigt.

I årets rankning placerar sig 
Vårgårda på första plats, Staffans-
torp på andra och Solna på tredje 
plats.

ooo

Dagens tema är ”Appar till nytta och nöje”
– vi delar med oss och lär av egna och andras erfarenheter.

torsdagen den 3 november, kl 14–16
Kvarnhjulet hus B, sal Nyfors

Du är välkommen till Café Ventilen, för dig som är 55+,  
du behöver inte vara medlem. Café Ventilen  

återkommer en gång i månaden med olika teman. 
Kaffe serveras till självkostnadspris och vi hoppas få en trevlig 
stund tillsammans. Nästa Café Ventilen är den 8 december.

Vill du ha hjälp eller har funderingar kring din 
dator , platta eller telefon, besök oss på  

Tyresö gymnasium varje onsdag kl 15.30.

SENIORER  
LÄR SENIORER  

använda  
DIGITAL TEKNIK

Hjärtligt välkommen!
Läs mer om oss tyreso.seniornet.se  
eller kontakta tyreso@seniornet.se
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VAL I över 20 år har väljarna i 
Sverige haft möjlighet att kryssa 
en kandidat som man önskar ska 
ta sig in till riksdag, region eller 
kommunfullmäktige. Genom att 
personen får mer än 5 procent av 
partiets röster kan kandidaten 
ta en plats i den församling han 
eller hon ställer upp i. 

I Tyresö valde totalt 6 235 perso-
ner, 20 procent av antalet röstbe-
rättigade, att kryssa en kandidat. 
Den mest kryssade kandidaten till 
Tyresö kommunfullmäktige var 
Anita Mattsson (S) (636), följt av 
Anki Svensson (M) (485) och Per 
Carlberg (SD) (263). 

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande om resul-
tatet:

– Jag vill givetvis tacka för det 
stora stöd jag har fått i valet och 
för alla kryss. Men framför allt 
vill jag tacka alla som har röstat 

på Socialdemokraterna i Tyresö. 
Det är nu var tredje tyresöbo, ett 
fantastiskt resultat. Man kan säga 
att vi med råge vann valet men 
förlorade makten.

I regionvalet tog Aida Hadžialić 

(S) hem flest personvalsröster (2 
653).

Sammanställning av valresultat 
och antalet personval går att hitta 
på valmyndigheten.se.

ooo

JAZZ Tyresö deltog i Stockholm 
Jazz Festival som pågick 14 till 
23 oktober. I lördags var Tyresö 
jazzband på plats i Kvarnhjulet

Där levererade de svängig jazz, 
gamla godingar och kanske som 
första band jazzallsång. Erik Lin-
der förstärkte med sång och det 
var en härlig stämning .

Bandets Peter Inghe och Sune 
Linder deltog inte vid spelningen. 
I stället fanns Björn Sjödin trum-
mor och Christer Persson sax och 
flöjt på plats. Tillsammans med 
Nils Göran Wetterberg klarinett, 
Jörgen Toresson piano och sång 
samt Staffan Sjödin bas bjöd de 
på en fin föreställning.

ooo

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

Genom åren har jag deltagit i en sju, åtta valrörelser, 
oftast som fritidspolitiker men ett par gånger som 
heltidspolitiker. Det absolut roligaste med val är 

att fler invånare, tyresöbor, vill resonera om hur vi skapar 
en bättre kommun. Det absolut bästa sättet att kampanja 
och skapa dessa samtal är att knacka dörr, eftersom så 
många tyresöbor faktiskt vill berätta både om deras pro-
blem och deras idéer. Det är helt enkelt fler än vad man 
kan tro som uppskattar att en politiker dyker upp i hem-
met och vill prata politik.

Genom åren är det en del samtal som är svåra att 
glömma. De värsta berättelserna är de som handlar om 
otrygghet. Människor som inte får samhällets stöd även 
om de borde det. Ibland sjuka, ibland utelämnade. Männ-
iskor som inte är trygga i sin vardag, i sitt bostadsom-
råde. I årets val träffade jag fler mammor än tidigare som 
inte vågar låta sina barn leka utanför hemmet. Som inte 
vill släppa ut sina barn för de är rädda för att de ska bli 
intvingade i brottslighet av gäng som på ett eller annat 
sätt kontrollerar bostadsområdet. Det var berättelser 
som träffade mig i magen som ett hårt slag, fick mig att 
tappa luften. Berättelser som gör mig gråtfärdig.

Det är vid sådana tillfällen som det blir extra tydligt. 
Politik är på riktigt. Politik påverkar barnens skolgång. I 
Sofieberg, på Tyresö skola och på Njupkärr. Politik påver-
kar om de äldre ska kunna njuta av sina sista år i livet, 

exempelvis på Björkbackens 
äldreboende. Politiken avgör 
om Björkbacken ska finnas kvar.

Men politiken avgör inte allt. 
Vissa saker kan politiken bara påverka i ett öppet och 
fritt samhälle, men aldrig styra helt. Om samhället hänger 
ihop. Hur jämlikt ett samhälle är. Hur segregerat samhäl-
let är. Dessa nycklar till andra politikområden tror jag är 
oerhört viktiga till huruvida vi lyckas lösa de stora proble-
men både Tyresö och Sverige står inför. Näringslivspoli-
tiken fungerar ofta dåligt om samhället inte hänger ihop. 
Acceptansen för frihandel, en nyckel till vår framgångs-
rika ekonomi, minskar när den ekonomiska tryggheten 
monteras ned. Våra skolor fungerar sämre när segrega-
tionen breder ut sig. Låg brottslighet hänger ofta ihop 
med det jämlika samhället. Därför borde ojämlikheten 
tillsammans med segregationen vara två grundproblem 
som en ny regeringen försöker attackera samtidigt som 
man genomför viktiga reformer inom sakpolitiken.

Det som oroar mig är att Ulf Kristersson inte verkar se 
dessa samband, trots att forskare gång efter annan har 
visat statistiska samband mellan jämlikhet och viktiga 
fenomen, som tillit, förtroende för staten och låg brotts-
lighet och god folkhälsa.

När Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och 
Johan Pehrson håller presskonferens, helt i frånvaro av 
perspektivet om rättvisa och jämlikhet, så inser jag igen 
att politik är på riktigt. Både i Sveriges riksdag men också 
på gatan här i vårt kära Tyresö.
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

”Politiken avgör.”

– Jag känner mig hedrad av de många kryssen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Musik och allsång när jazzbandet drog igång. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Valresultat i Tyresö kommun för M och S 2010, 2014, 2018 och 2022. KÄLLA: VALMYNDIGHETEN

Anita Mattsson blev den mest 
kryssade politikern i Tyresö

Från festival till Kvarnhjulet
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Nytt grupp-
boende i 
Trollbäcken
BOENDE Stadsbyggnadsut
skottet har beslutat om en ny 
detaljplan för ett gruppboende 
på Lönnvägen i Trollbäcken. 
Gruppboendet kommer att rikta 
sig till personer som på grund av 
en funktionsnedsättning har ett 
omfattande tillsyns och omvård
nadsbehov.

Gruppboendet på Lönnvägen 
kommer att byggas i en våning 
och rymma sex lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen.

– Vi behöver bygga bostäder för 
alla tyresöbor. I det nya gruppbo-
endet på Lönnvägen kommer de 
som har behov av service och 
omvårdnad dygnet runt och blivit 
beviljade insatser enligt LSS att 
kunna få det, säger Susann Ron-
ström (S), vice ordförande i äldre- 
och omsorgsnämnden.

Det är Seniorpartner Fastig-
hetsutveckling i Sverige AB som 
ansökt om att få bygga gruppbo-
endet.

Stadsbyggnadsutskottet ser 
positivt på förslaget till detaljplan 
som nu kommer att ställas ut på 
granskning.

ooo

Maktskifte i regionen
Den nya mittenkollationen har 
kommit överens om en ny politisk 
plattform som ska gälla för hela 
mandatperioden. Det nya styrets 
menar att dess arbete framåt ska 
präglas av framtidstro, handlings-
kraft och framförallt ett inlyssnan-
de ledarskap i en orolig omvärld.

– Mittenkoalitionen är över-
ens om ett paradigmskifte inom 
sjukvården. Sjukvården i Region 
Stockholm ska utvecklas till att bli 
mer behovsstyrd. Var du bor ska 
inte avgöra vilken vård du får. Den 
demokratiska kontrollen över vår-
den ska skärpas, säger det nyvalda 
finansregionrådet Aida Hadžialić 
(S).

Maktskiftet betyder också att 
flera tyresöbor tar plats i Region-
fullmäktige:

 n Martin Nilsson (S) invald i 
Regionfullmäktige och som 
ersättare i Regionstyrelsen.

 n Fredrik Saweståhl (M) är vald 
till 1:e vice ordförande i Regi-
onfullmäktige.

 n Ajda Asgari (MP) är vald till 
2:e vice ordförande i Region-
fullmäktige.

Den politiska plattform som alltså 
ska gälla under hela mandatperio-
den lyfter ett antal områden. Nedan 
följer en kort sammanfattning.

 n Hälso och sjukvården i regio
nen ska bli mer behovsstyrd 
och ges i tid. Det ska vara 
patienternas vårdbehov som 
styr planering och utveckling av 
sjukvården. Hälso- och sjukvår-
den ska bli mer jämlikt fördelad 
över hela Stockholmsregionen. 
Den nära vården ska byggas ut 
med vårdcentralerna som nav 
och akutsjukhusen ska stärkas.

 n Satsningar på vårdpersona
len. De ska få fler kollegor och 
bättre arbetsvillkor. Vårdperso-
nalens inflytande ska stärkas 
och kontakten mellan regionens 
ledning och vårdpersonalen ska 
bli betydligt bättre. Det handlar 
om att ta hand om de som tar 
hand om oss.

 n Ekonomiskt ansvarstagande. 
Det kommer krävas tydliga prio-
riteringar under den kommande 
mandatperioden. Resurser ska 
gå dit de är avsedda för och gör 
mest nytta har därför högsta pri-
oritet. God ekonomisk hushåll-
ning ska råda.

 n Grön omställning. Stockholms-
regionen är avgörande i Sveriges 
gröna omställning, klimatmålen 
ska nås. Fler måste därför ges 
möjlighet till att ställa bilen samt 
resa kollektivt och klimatsmart i 
hela regionen. Kollektivtrafiken 
byggs ut och blir mer attraktiv.

ooo

RESULTAT Moderaterna har styrt Region Stockholm i 16 år – nu blir 
det maktskifte. Socialdemokraterna bildar ett nytt styre tillsammans 
med Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet.

De nya regionråden. Övre fr.v: Jens Sjöström (S), Rober Johansson (S). Främre fr.v Gustav Hemming (C), Aida 
Hadžialíc (S), Talla Al-Kurdi (S), Christine Lorne (C), Anton Fendert (MP). FOTO: JOAKIM SPÅNGBERG

Ajda Asgari (MP). 
 FOTO: MP.SE

Fredrik Saweståhl (M). 
 FOTO: ANNA MOLANDER

Martin Nilsson (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Aida Hadžialíc (S). 
 FOTO: ANDREAS LIND
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Socialdemokraterna samlade 32,2 
procent av rösterna i kommunal-
valet vilket är 3,7 procentenheter 
mer än i förra valet. Det gör (S) 
till det största partiet i kommunen 
och resulterade i 20 ledamöter i 
det nyvalda kommunfullmäktige. 
Mindre blev ökningen för Mode-
raterna ökade också men bara 
med 0,6 procentenheter och fick 

28,3 procent. Framåt gick det 
också för Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet. Övriga partier 
minskade med mellan 0,8 till 3,4 
procentenheter.

Valdeltagandet minska-
de med 3,9 procentenhe-
ter till 83,3 procent. Totalt 
deltog 31 025 i valet.

ooo

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

Antalet röstberättigade i årets val till kommun-
fullmäktige översteg 36 000. I och med det ökar 
antalet  ledamöter i fullmäktige från 51 till 61.

Valresultatet
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Mathias Tegnér 
invald i riksdagen

– Jag är förstås hedrad över att ha 
fått stockholmarnas förtroende 
att representera dem i Sveriges 
Riksdag. Jag brukar skämta om 
att jag försöker vara riksdagens 
mest lokalpatriotiska politiker, 

men sanningen är att det är få 
möten där jag inte lyfter fram hur 
fantastiskt vårt Tyresö är, berät-
tar Mathias Tegnér.

43-åringen Tegnér är bosatt 
i Tyresö sedan 1984, uppväxt i 

Öringe, men nu boende på Rak-
sta. Han är sedan 2018 ordförande 
i tyresöföreningen Hanvikens SK.

– Jag hoppas att fortsätta 
kunna arbeta med viktiga frågor 
klimat och jobb, idrott och folk-
hälsa, samt såklart skattefrågor. 
Det är viktiga frågor som påver-
kar många tyresöbor både direkt 
och indirekt, avslutar Mathias 
Tegnér.

ooo

Mathias Tegnér är fortsatt riksdagsledamot. FOTO: EMMY SJÖBLOM

RIKSDAG Vid valet i september blev Sprofilen från Tyresö Mathias 
Tegnér igen invald i Sveriges riksdag. Detta är tredje gången, då han 
varit ledamot sedan 2014. Nu står det klart att Tegnér under denna 
mandatperiod ska vara ledamot av Skatteutskottet och EUnämnden, 
samt suppleant i Riksbankfullmäktige.

Lärcenter på C3L invigt

Förutom lärare arbetar det även 
en specialpedagog på lärcentret 
för att utveckla stödet till de stu-
derande som behöver extra stöd 
i undervisningen. Alla elever på 
C3L har möjlighet att komma till 
lärcentret ifall de känner att de 
har behov det.

– Det är jättekul att vi fått ett 
lärcentra på C3L, säger Christof-
fer Holmström (S), ordförande i 
gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. Det ligger helt i linje 
med de satsningar vi gjort på 
andra stadier i kommunens sko-
lor, som till exempel lärstudios 
inom grundskolan och resurssko-
lan på Tyresö gymnasium.

Fler ska ta examen
Verksamheten är delvis finansie-
rad av statsbidrag som syftar till 
att öka tillgängligheten till utbild-
ning eller för att öka det som 
kallas genomströmning, vilket 
betyder att fler ska klara av utbild-
ningen. Lärcentrat på C3L tillhör 
den senare kategorin och för-
hoppningen ska vara att ännu fler 
studerande ska kunna fullfölja 
och ta examen från sin utbildning.

Digitalt lärcentra
Förhoppningen på C3L är att i 
framtiden utveckla ett digitalt lär-

centra. Där studerande även ska 
kunna få extra hjälp via digitala 
kanaler.

– C3L har väldigt hög andel som 
avslutar studierna med godkända 
betyg i jämförelse med andra sko-

lor, berättar Holmström (S). Men 
det här ger skolan en bättre möj-
lighet att nå och hjälpa de som ris-
kerar att avbryta studierna eller 
gå ut med icke godkända betyg.

ooo

Rektorn på C3L, Carina Frisk, och ordföranden i gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden, Christoffer Holmström (S), är glada över att lärcentrat 
är invigt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SKOLA C3L, kommunens egen vuxenutbildning, har startat upp sitt 
lärcentra. Det är en verksamhet som ger extra stöd till studerande. 
Lärcentret är bemannat med lärare som kan hjälpa till i studierna, 
med studieteknik, språkstöd eller mer praktiska saker som dator
vana.

Lärcentrat på C3L invigdes med 
dryck, tilltugg och besök av gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämn-
dens ordförande Christoffer Holm-
ström (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fler av Tyresös nior når 
kunskapskraven  i alla ämnen
BETYG Andelen elever i årskurs 
9 som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen har ökat från 77,8 
procent till 79,19. Det genom
snittliga meritvärdet är det hög
sta på fyra år.

Det genomsnittliga meritvärdet 
läsåret 21/22 för årskurs 9 i Tyresö 
ligger på den högsta nivån på sex 
år, 238,2 poäng, vilket är högre än 
rikssnittet läsåret 20/21 som var 
226,8 poäng. Tyresö ligger även 
över rikssnittet i samtliga nyck-
eltal.

– Det är uppenbart att vår poli-
tik ger resultat. Vi har höjt skol-
pengen i varje budget och riktat 
stora resurser för att underlätta 
för barn i behov av särskilt stöd. 
Det är satsningar som är värde-
fulla för alla elever. Möjligheterna 
att lyckas i skolan får aldrig vara 
en ekonomisk fråga, säger Klara 

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

För att höja kunskapsresulta-
ten är arbetet för att öka andelen 
behöriga lärare och pedagoger 
avgörande. Fler skickliga lärare 
och pedagoger stärker fritids-
verksamhetens, förskolans och 
skolans möjligheter att ge mer tid 
och stöd till varje barn samt att 
anpassa undervisning och social 
utveckling till varje barns enskil-
da behov.

– Socialdemokraterna vill fort-
sätta höja skolpengen och öka 
personaltätheten av behörig per-
sonal i fritidshem, förskola och 
grundskola. Det är viktigt att det 
positiva arbete som bedrivs ute 
på våra skolor med att höja kun-
skapsresultaten får fortsätta och 
att klyftan mellan skolorna mins-
kar, avslutar Klara Watmani (S).

ooo

Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Båtlatrinstationer
STÄNGT Vecka 43 stänger kommu-
nens båtlatrinsstationer vid Not-
holmens brygga och Trinntorps 
brygga. De öppnar igen vecka 16 
2023.

ooo

Höstlov 2022
NÖJE Höstlovet är späckat med 
kostnadsfria aktiviteter för barn 
och unga. Du kan till exempel 
prova på breakdance eller ett 
instrument, vara med på skriv-
träff eller lära dig om musikpro-
duktion. För de yngre finns bland 
annat pyssel, sagostund och före-
ställningar. Alla aktiviteterna är 
gratis men ibland är det begränsat 
antal platser och därför behöver 
du anmäla dig. På www.tyreso.se 
finns alla aktiviteter listade.

ooo

Bostadspriser
BOSTAD Under de senaste 3 
månaderna har priset på bostads-
rätter i Tyresö minskat med 13,4 
procent, de senaste 12 månaderna 
är minskningen 7 procent. För vil-
lor är minskningen 11,3 procent 
de senaste 3 månaderna och 12,5 
procent de senaste 12 månaderna. 
Källa: Svensk mäklarstatistik.

ooo
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Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började 
byggas i början av 1960talet 
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.

Kanelgränd
Bostadsrättsföreningen Träd-
gården som finns på Kanel-
gränd i Farmarstigsområdet 
byggdes i mitten av 1980-talet. 
Inflyttning i HSB-området 
skedde 1986. Området ligger 
nära Barnsjön och man prome-
nerar lätt ut i de stora skogarna 
i söder. Bussen går alldeles 
utanför området och Coop-
butiken ligger i direkt anslut-
ning till kvarteret.

Byggdes  1981–1982
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 124
Antal hus 8
Våningar 2 till 5

TYRESÖ JAZZCAFÉ 
TYRESÖ JAZZBAND

Onsdag 16 nov 
Kl 14.00–16.00 

Kvarnhjulet, kaféet, hus C
Tyrseö Jazzband bjuder på gamla 
fina jazzlåtar att dansa till eller 

bara njuta av.

Entré 60 kr inkl kaffe o kaka.

102-åringen som var 
med och styrde Tyresö

I två program på Tyresöradion 
berättar Gunnar om sitt långa liv 
och hur han första gången som 
3-åring kom till Tyresö med sin 
mor och fyra syskon efter att hans 
far hade avlidit.

– Min morfar som jobbade åt 
markis Lagergren ordnade så att 
vi fick bo i ett rum på Karolina-
hemmet bredvid kyrkan, berättar 
Gunnar.

Själv minns Gunnar inget av mar-
kis Lagergren eftersom det var 
absolut förbjudet för barn att vis-
tas uppe på slottet och på borg-
gården på den tiden.

Byggde eget hus i Öringe
Gunnar utbildade sig till bygg-
nadssnickare och byggde sitt eget 
hus i Öringe när han var 23 år.

– På den tiden var det lätt att 
låna pengar och jag fick köpa en 
tomt för 1 200 kronor av marki-
sen.

Han träffade under bygget sin 
fru Inga och de flyttade ihop och 
fick tre barn. 1943 engagerade 

han sig politiskt i Socialdemokra-
terna och blev invald i kommun-
fullmäktige 1950 när han bara var 
30 år.

– Vi var från början 15 leda-
möter i fullmäktige, fortsätter 
Gunnar. Då var det bara Gunnar 
Gyllnert (S) som med den enda 
tjänstemannen Gunnar Tunevi 
och en sekreterare som satt i 
kommunhuset i Trollbäcken och 
styrde i kommunen.

Satt i byggnadsnämnden
Gunnar Persson satt i byggnads-
nämnden under hela den tid då 
Bollmora planerades och bygg-
des. Först som ledamot och sedan 
som ordförande. Under den tiden 
då kommunen 1953 köpte hela 
markområdet på 400 hektar av 
markis Lagergren som ägde stora 
delar av Tyresö.

– Lagergren skulle ha 4 miljo-
ner i kontanter, minns Gunnar, så 
Gyllnert och Tunevi åkte omkring 
till bankerna i stan och samlade 
ihop dessa sedlar.

På bara några få år byggdes 
Bollmora och redan 1961 stod det 

första huset färdigt vid Bollmora-
vägen och sedan byggdes Sikvä-
gen och de centrala områdena i 
Bollmora.

– Det gick så väldigt fort, menar 
Gunnar.

– Rena explosionen! Men hela 
planen som stadsarkitekten Bo 
Sahlin tog fram tyckte vi i bygg-
nadsnämnden var bra. Vi kanske 
inte då tänkte så rasande mycket 
på ekonomin utan det fick Gyll-
nert och Tunevi sköta.

Nya invånare
Det var viktigt att Tyresö fick in 
nya invånare som kunde betala 
skatt när kommunen växte från 
cirka 5 500 invånare i början av 
60-talet till över 27 000 invånare 
1970. Med inflyttningen till kom-
munen kom många unga männ-
iskor som engagerade sig i poli-
tiken.

– Jag var väldigt stolt att vara 
invald för Socialdemokraterna. 
Inför valet 1970 hade jag suttit 
i fullmäktige i 20 år men blev då 
nedflyttad på listan. Jag råkade 
befinna mig på ett trappsteg som 
någon annan behövde för att 
klättra vidare, berättar Gunnar, 
som då sa upp alla sina uppdrag 
och slutade med kommunalpoli-
tiken.

Gunnar Persson är fortfarande 
medlem i Socialdemokraterna 
som han gick med i för nästan 
80 år sedan. Även idag har han 
många synpunkter på politiken.

Mycket blev bra
När han ser tillbaka så tycker  
han att mycket som gjordes på 
60-talet blev väldigt bra som till 
exempel Krusboda och andra 
områden.

– Det blev ju ett väldigt attrak-
tivt boende där vi själva bodde i 
30 år i ett radhus. Sedan flyttade vi 
till Sikvägen där vi också trivdes 
bra, avslutar Gunnar Persson.

ooo

ERFARENHET Gunnar Perssons morfar var kusk på Tyresö Slott och 
han satt själv i byggnadsnämnden, fullmäktige och kommunstyrelsen 
när Bollmora planerades och expanderade mitt uti skogen i början av 
60talet. Idag är han 102 år och bor på Trollängens äldreboende.

Gunnar framför sin dator där han spelar schack. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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De första tio följdes lagen åt men 
sedan började gästerna att växla 
upp. 5–6 blev 5–10 på fyra minu-
ter. Tyresö slet för att få in bol-
len medan hallänningarna mer 
eller mindre gjorde mål på varje 
anfall. Endast tack vare Alexan-
der Holms 100-procentiga straff-
skytte att man på något sätt var 
kvar i matchen vid halvtidsvilan, 
med sex bollar upp.

Slutade aldrig försöka
När man tänkte att det inte kunde 
bli värre så blev det kunde det fak-
tiskt det. Innan fem minuter var 
gångna hade Varberg tio måls för-
språng. Vi ska inte glömma bort 
att Varberg är ett mycket kompe-
tent lag. Är inte skärpan på topp 
och bollarna tenderar att gå lite 
stolpe ut så kan det dra i väg. Vi 
ska dock hedra hemmalaget som 

aldrig slutade att försöka och gav 
allt till slutsignalen ljöd.

Jobbigt att komma tillbaka
En som slet hårdast under match-
en var Martin Brandt, mittsexa i 
Tyresö sa så här till Tyresö Nyhe-
ter efter matchen:

– Vi började inte så bra. Tappar 
till en stor ledning snabbt. Tvingas 
till två timeouter. Då är det jobbigt 
att komma tillbaka när man ligger 
under så pass stort i halvlek.

Knappade aldrig in
Man trodde att det inte kunde bli 
värre i den andra men det blev 
det …
– Visst, de drar i väg ytterligare, 
men vi möter ett väldigt duktigt 
lag. De gör en bra match. Vi gör 
en lite sämre, men jag tycker ändå 
att vi repade oss i andra och spe-
lade bättre handboll. Tyvärr knap-
pade vi aldrig in utan de drygade i 
stället ut ledningen.

Är Varberg rent av ett lag för 
Handbollsligan?
– Jag skulle säga det. Varberg, 
Amo och Karlskrona är de tuffas-
te lagen, men jag känner att om vi 
gör en bra match ska vi kunna slå 
de här lagen också, så det känns 
lite surt.

Matchens lirare
Matchens lirare var den synner-
ligen elegante Johan Szybanow 
som satte sju mål för gästerna. 
Daniel Lindroos blev med sina åtta 
mål bästa målskytt i matchen och 
flest mål för Tyresö gjorde Alexan-
der Holm som även han gjorde sju.

Nya tag
Tappra Tyresö får nu ta nya tag 
och ge igen på Vinslöv nästa helg.

Skribenten vill även fram-
föra ett stort tack till den väldigt 
trevliga bortaklacken som var 
behjälpliga med information om 
deras spelare. Det är så man öns-
kade att supporterkulturen var i 
alla idrotter.
Niklas Wennergren

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

Är det skillnad på samhällets förväntningar på en mamma 
jämfört med dem på en pappa?

Jag kan i alla fall konstatera att jag själv, som mamma 
och bonusmamma har påverkats av många känslor och normer. 
Idén om den heliga modern lever och frodas i högsta grad enligt 
mig. Som mamma bör man ha en outsinlig källa av kärlek att ösa 
ur. En mor står för trygghet, värme, mat och omtanke, grundat i 
en stor kärlek. Så ser normen ut. Om kärleken inte är gränslös är 
det nog många mammor som hajar till. Extra mycket när de käns-
lorna ibland dyker upp inför det egna barnet tror jag. Då avviker 
man för mycket från den rosaröda bilden av hur en mamma ska 
vara. Kanske är det därför en bidragande orsak till att det ibland 
blir extra jobbigt i samband med barnets födsel? Om man inte 
känner enbart lycka av sitt nyfödda barn – vilket samhället ju 
förväntar sig – blir det nog att man känner sig dålig och inte vågar 
stå för det man känner. Vilket kanske leder till att man mår ännu 
sämre. Att vara bonusmamma – eller -pappa är ju inte heller lätt, 
det är det många som vittnar om, så även jag. Att veta vilken roll 
man ska ha i en familj som redan har en historia, ska man vara 
tuff och sätta gränser eller snäll och förstående – eller lite av 
varje? Och hur kommer det sig att man känner så här då? Det är 
ju inte någon som skriftligen har meddelat mammor att de måste 
känna på ett visst sätt, att kärleken måste finnas där. Alltså är vi 
påverkade av filmer, hur mammaskapet ser ut på sociala medier, 
av reklam. Men det är ändå för mig ganska diffust hur vi suger 
i oss idealmallen för hur en mamma ska vara. Vi tittar på våra 
egna mammor, mammor i vår släkt och vänners mammor är och 
vi lyssnar på snacket. Kanske är det där värderingarna förmed-
las? Kvinnor anses vara bra på skitsnack men även ofta kritisera 

medsystrar av det egna könet. 
Kanske är det bland annat så 
normerna byggs upp?

Så går åren och i bästa fall hit-
tar paret ett bra sätt att vara för-
äldrar på tillsammans. Efter en 
knölig inledning kanske kvinnan 
hittar in i sin roll, och mannen 

likaså. Av antalet pappor som ses vara ute med sina barn i barn-
vagn nuförtiden kan man tänka sig att jämställdheten är på fram-
marsch. Så lever paret lyckligt i alla sina dagar – eller? Tyvärr 
leder många relationer till separation och även i det läget är det 
skillnad på hur kvinnor respektive män förhåller sig till den nya 
situationen. Enligt statistik från SCB 2018 bor nästan hälften av 
barnen med skilda föräldrar mest hos sin mamma (47 procent av 
barnen 0-18 år).

Jag har inte gjort någon statistiskt säkerställd undersökning 
om ämnet, men när jag för några år sedan räknade igenom vilka 
personer jag känner som har drabbats av diagnosen utmattnings-
syndrom, så är ju de personerna uteslutande av kvinnligt kön. 
Kan vi se någon koppling mellan antalet insjuknade i utbrändhet 
och andelen av ansvaret för barn och hem?
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Är det skillnad på 
att vara mamma 
respektive pappa?

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.

”I bästa fall hittar 
paret ett bra sätt att 
vara föräldrar på 
tillsammans.”

SPORT/FRITID

Martin Brandt sätter ett riktigt konstmål när han baklänges kastar sig in 
och skjuter. FOTO: MICKE GÖTHE

Det var inte enbart Alexander Binderis som togs hårt. Hela Tyresö fick det 
hett om öronen. FOTO: MICKE GÖTHE

Matchens lirare Johan Szybanow, sätter ett av sina sju mål bakom Henrik Smedby. FOTO: MICKE GÖTHE

Varberg överlägsna 
i toppmötet

HANDBOLL Ibland talar man om bottennapp inom idrotten. Det är när 
det går riktigt, riktigt dåligt. Vad som är värre än det är jag osäker på, 
men Tyresös första halvlek mot Varberg borde ha ett namn, för det 
kändes lite som att fiska i Marianergraven det är helt klart.

12  OKTOBER 2022



FOTBOLL Strax innan coronan 
satte klorna i Sverige startade 
Tyresö FF en grupp för barn med 
specifika behov för att kunna få 
nöje av sin fotboll. Efter ett drygt 
år i dvala så är nu verksamhe
ten i full gång igen, och man vill 
gärna få in fler ungdomar i grup
pen.

NPF står för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och beror 
på hur olika individers hjärnor 
arbetar och fungerar. De vanli-
gaste funktionsnedsättningarna 
är adhd, add, AST, Tourettes syn-
drom och språkstörning. De olika 
diagnoserna är närbesläktade och 
det är vanligt att samma person 
har flera diagnoser.

– Jag hörde av mig till fören-
ingen om det fanns intresse för 
det här och efter coronan fick jag 
kontakt med Danne (Daniel Fre-
lin. Reds Anm) och frågade om 
vi kunde starta upp det här igen, 
berättar Jill Dahlström för Tyresö 
Nyheter.

Jill har själv en trettonårig son 
som har adhd och autism medan 
Daniel är pojklagstränare och 
tidigare styrelseledamot i TFF.

– Min son Vincent provade på 
fotboll när han var liten men det 
fungerade helt enkelt inte. Vi var 
med av planen än på planen. Han 
är noga med regler, och om träna-
ren sa att man skulle få ett pass 
och någon fick två, så kunde det 
ta en kvart att reda ut.

Daniel Frelin var när det här 
skulle sätta i gång styrelseleda-

mot, och Mathias Andersson, som 
driver fotbollsfritids vände sig till 
honom om hjälp med marknads-
föring och lite andra detaljer.

– Det var först när jag träf-
fade Jill som jag tyckte det blev 
intressant och ville närvara mer 
och bidra med det som jag kan 
bidra med. Numera så delar mitt 
P11 lag plan med NPF-gruppen 
så att jag kan gå emellan och det 
är helt underbart, skrattar Daniel. 
När jag är med min årskull är jag 
mer prestigefull och ställer krav, 

medan man blir på något sätt 
lycklig på den andra planhalvan. 
Där ser man bara ren glädje av att 
få leka med en boll och det är det 
som är så underbart.

Hur skiljer det sig att träna 
spelare med NPF mot de andra 
grupperna?
– Ja det är ganska stor skillnad 
skulle jag nog säga. Det finns 
alltid en grundplanering för hur 
träningen ser ut som vi skickar ut 
till spelarna i förväg så de kan för-

bereda sig för vad som kommer, 
förklarar Jill. En del av spelarna 
behöver veta när vi spelar tvåmål, 
när vi skjuter och det är en trygg-
het som de behöver när de tränar. 
Vi är också fler tränare på plats 
för de behöver mer stöttning indi-
viduellt.

Laget består av både pojkar 
och flickor men man spelar inte 
matcher ännu. Premiär för detta 
blir det i ST-Cupen som återi-
gen ska spelas för första gången 
sedan coronauppehållet.

– Det är också viktigt att påpe-
ka att den egentliga beteckningen 
när man tävlar är parafotboll, där 
personer med olika funktionsned-
sättningar är med. Vi är ganska 
ensamma om att driva ett lag som 
enbart har NPF, avslutar Jill.

Har man själv NPF eller barn 
som har det kan man kontakta 
Tyresö FF under fliken parafot-
boll och mejla Jill eller Mattias. 
Laget tränar onsdagar mellan 
17–18 på Tyresövallen.
Niklas Wennergren

SPORT/FRITID

Tyresö Nyheter jubilerar

JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka 
till Tyresö Nyheter 1979

Då som nu – sport och politik i Tyresö Nyheter. 
Genom valsegern 1979 fick Socialdemokraterna 
20 mandat i kommunfullmäktige, lika många 
som fast då var det bara 45 ledamöter i fullmäk-
tige. Och för Tyresö FF gick det bra – efter två 
säsonger i Division 4 blev den avancemang till 
Division 3.

Passalen etablerar 
sig i Tyresö kommun
STÖD Passalen är en ideell förening som arbetar för att utveckla fri
tiden för barn och unga vuxna personer med olika typer av funktions
nedsättningar. Passalen kommer att etablera sig i Tyresö kommun 
under 2023.

Grundtanken är att skapa inklu-
dering för dessa grupper i kom-
munens olika fritidsverksamhe-
ter. Föreningens ledare möter 
upp personen på den aktivitet 
som man vill utöva. Det kan till 
exempel vara besök på kommu-
nens öppna mötesplatser, eller så 
kan det röra sig om besök på bad-
hus eller andra idrottsarenor där 
man kan träna tillsammans med 
övriga deltagare.

Naturligtvis hand-
lar det inte bara 
om idrot t s -

anläggningar utan även andra 
typer av föreningsliv. Om man 
har assistans eller ledsagning är 
det viktigt att dessa följer med på 
aktiviteten. Passalens personal 
svarar inte för de grundläggande 
behoven så som matning, toalett-
besök och dylikt.

Passalen anordnar även olika 
aktiviteter på loven. Det är gratis 
att bli medlem i föreningen, men 

naturligtvis bekostar du 
själv aktiviteterna du 

vill delta i.
ooo

Tyresö FF bereder plats 
för NPF-fotbollen

Daniel Frelin och Mattias Andersson samlar sina spelare varje onsdag mellan 17 och 18. FOTO: JILL DAHLSTRÖM
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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/

HÖSTLOVSTÄVLING MASKERAD 
28/10–4/11, 00.01–23.59, digitalt 
på Instagram. Vem är du till Hallo-
ween? Var med och tävla om bästa 
utklädnad på instagram! Klä ut dig 
till det du tycker är läskigast. Fota 
och lägg upp på instagram med 
#tyresömaskerad22. Alla åldrar 
välkomna! Bonuspoäng för litterär 
anknytning. Arrangör: Tyresö kom-
mun Biljetter: Gratis.

SHOWDANS PÅ HÖSTLOVET
1/11, 10.00–12.00, Tyresö kultur-
skola, Kvarnhjulet hus A. Lär dig de 
nya coola stegen under höstlovet, 
allt från TikTok-dans till mellodans. 
Kursen pågår måndag-fredag mellan 
kl 10–12 och vänder sig till dig som 
är född 2012–2014. På fredagen 
avslutar vi med en uppvisning för 
nära och kära. Inga förkunskaper 
krävs. Arr: Tyresö kommun Biljetter: 
Gratis, ingen föranmälan.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING: VATTEN-
MANNEN OCH SPEED
3/11, 11.00–11.45, Kvarnhjulet 
hus B. En musikshow där barnen 
får vara med och sjunga, dansa 
och diskutera! Hur mår sjöarna och 
haven? Finns det hajar i Sverige? 
Hur fungerar vattnets kretslopp? 
Vattenmannen & Speed är TV-pro-
grammet som kommit ut i verklighe-
ten för att prata, göra konster och 
sjunga om det viktiga ämnet vatten. 
Och vilka ljudvågor de skapar: jazz, 
pop och reggae med låtar som 
”H20”, ”Samma vatten” och ”Dyka-
re”. Barnen känner igen låtarna från 
serien om Vattenmannen & Speed 
som sänts på TV. Passar familjer 
med barn 5–12 år. Arr: Tyresö kom-
mun Biljetter: Gratis men förboka 
på tyreso.se/biljetter.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Var med och 
påverka!

Genom Tyresöinitiativet kan man snabbt och 
enkelt lämna förslag till kommunen och får 
man stöd av 50 personer så skickas det vidare 
till berörda politiker. Christoffer Holmström 
(S) som är ordförande i Beredningen för med-
borgardialog och integration förklarar för 
Ann Sandin-Lindgren hur det fungerar. Vilka 
förslag har man åtgärdat? Vad händer om det 
kostar för mycket?

En inblick i en 
diakons arbete

Carina Högberg möter och samtalar med 
Charlotta Lindholm som arbetar som diakon 
i Tyresö församling. Kyrkan är till för alla och 
man behöver inte ha en tro för att få komma 
dit. Charlotta talar om hur hennes arbete ser ut 
och berättar om hennes väg till att bli diakon. 
Där kan man få samtal om livet varit svårt och 
man hamnat i sorg.

Ullas pappa  
jobbade åt markisen

Ulla Hallberg Olanders far körde mjölkbilen 
1924 på Tyresö Gård under Markis Lagergren 
tid. Själv kom Ulla som fosterbarn till Skrubba 
1948 där hennes far sedan arbetade i 38 år 
som förman. För Ann Sandin-Lindgren berät-
tar hon om den kärlek hon fick av sin fosterfa-
milj och hur Skrubba uppfostringsanstalt och 
härbärge fungerade på 50-talet som en del av 
Trollbäcken.

Nu funkar 
byggloven!

Byggnadsnämndens nöjda ordförande Mari 
Schaub-Iggström (S) förklarar för Ann Sandin-
Lindgren att det blir lättare att söka bygglov 
i kommunen från och med den 12 december. 
En enklare e-tjänst kommer att underlätta 
för att alla relevanta handlingar kommer in. 
Bygglovsenheten är bemannad med duktig per-
sonal och fria bygglovsrådgivningen är igång.

Från savann till 
storstad

Dr Lenas hörna nr 100 måste handla om 
väsentligheter! Människans utveckling från 
förhistoriska Lucy till ständigt aktuella Lena 
Hjelmérus och Leif Bratt. Hur gick det till 
när vi lämnade Afrika, koloniserade världen, 
minglade DNA med nu utdöda andra männis-
koarter? Vad var det Lena tänkte på i Olduvai 
Gorge och mycket mer funderande.

Handarbeta mera!

Hur kul är det inte att handarbeta! Elisabet 
Mellström som gör korsstygnsalster och Sofia 
Carlsson som ständigt har minst en stick-
ning till hands, berättar om sina intressen. De 
berättar hur de hittar sin inspiration och hur 
man kan hitta gelikar i Tyresö och på nätet. 
Och visste ni att handarbete har samma effekt 
på hälsan som meditation! Catarina Johansson 
Nyman är programmakare.

Fred körde Gynges 
häst och lastbil

Fred Skygård föddes 1941 och körde häst och 
lastbil åt familjen Gynge. Han berättar för Ann 
Sandin-Lindgren om Jessie Navin i Kumla skola 
och Bjärgård på Bygdegården och hur han fick 
jobb på Erstaviks gård innan han började köra 
sand och grus åt Gynges när Bollmora bygg-
des. Han flyttade från Tyresö 1966, gav sig ut i 
världen och ägnade sig sen åt travhästar.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Spartips för din 
privatekonomi

 

Hur ska jag tänka kring mina 
lån? Vilken typ av elavtal är 
bäst för mig? Hur mycket el 
drar egentligen en diskma-
skin? Hur mycket sparar man 
genom att tvätta i 40 grader 
istället för 60 grader? Vilken 
typ av hjälp kan kommunens 
budget- och skuldrådgivare 
erbjuda om jag är orolig för 
min ekonomi? Tobias Augustin 
som är budget- och skuldrådgi-
vare på Tyresö kommun sam-
talar med Catarina Johansson 
Nyman.
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Kryss nr 7  
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  
29 november 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7, 2022”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2022
1:a: Berit Falk, Sikvägen.
2–5: Claes Bäcklin, Diamantgången.
Kjell Möller, Sikvägen.
Severt Johansson, Sikvägen.
Lars Ericsson, Borevägen.

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 7” 
och skicka senast 
den 29 november 
2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Frida!
Förra bild gåtan föreställde 
Coop Farmarstigen. Det vis-
ste Frida Brännström i Krus-
boda.

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 23 oktober.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2022.
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KRATTNING Hyresgästerna i 
Tyresöbostäders bostadsområde 
Koriandergränd sköter själva 
sina gårdar. Så har det varit i när
mare 40 år.

I skötseln ingår bland annat att 
rensa rabatter, plantera växter 
och tömma papperskorgar. I sön-
dags, 23 oktober, var det höststäd-
ning och det samlades omkring 60 
personer för att främst kratta löv, 
beskära buskar och plocka skräp.

– Att vi får sköta gårdarna själ-
va är väldigt positivt, säger Janne 
Håkansson som är ordförande i 
den lokala hyresgästföreningen 
Koriandern. Det skapar både en 
samhörighet och ger oss möjlig-

het att utveckla vår egen när-
miljö. Tyresö Bostäder ger fören-
ingen ett bidrag varje år så att vi 
kan köpa växter och annat som 
behövs för skötseln. Det finns 
också utrymma att köpa utelek-
saker till gårdarna och arrangera 
aktiviteter för barnen på olika 
sätt.

ooo

JUBILEUM Hembygdsföreningen 
har ett stort ansvar att föra 
historien om Tyresö vidare, sa 
ordförande Göran Sundgren i 
invigningstalet vid jubileumsut
ställningen på Tyresö bibliotek.

Han menade att det var i grevens 
tid som Tyresö hembygdsfören-
ing bildades för 50 år sedan. Det 
nya moderna Tyresö, som började 
växa fram under 1960-talet, hade 
kommit en bra bit på väg då några 
tyresöbor med historiskt intresse 
bildade föreningen år 1972. Man 
ville ta vara på kunskapen om det 

som höll på att försvinna när kom-
munen förvandlades från lantlig 
idyll till modern förort.

Många olika aktiviteter
Föreningen, som idag har cirka 
300 medlemmar, välkomnar alla 
som är intresserade av kommu-
nens historia, nutid och framtid. 
Verksamheten består bland annat 
av föredrag om Tyresös historia, 
vandringar och ibland bussutflyk-
ter utanför kommunen. Förening-
en försöker även vårda kulturmil-
jöer såsom gravfält från forntiden 
och samarbetar med kommunen.

Hembygdsföreningen fungerar 
också som remissinstans och 
lämnar synpunkter till kommu-
nen i planfrågor gällande nybygg-
nation och infrastruktur i kultur-
känsliga områden.

Räddningsaktion för Ahlstorp
En viktig uppgift handlar om att 
ta hand båtmanstorpet Ahlstorp, 
som ligger vid Alby och ägs av 
kommunen. Under 1970-talet 
började torpet förfalla. Hem-

bygdsföreningen drog då i gång 
en räddningsaktion som ledde till 
att de fick förtroendet att förvalta 
torpet.

På Ahlstorp är det aktiviteter 
året om, bland annat valborgsfi-
rande och julmarknad då alla är 
välkomna.

Historia och utveckling
Genom åren har det tagits fram 
flera böcker och utställningar 
där hembygdsföreningen har 

bidragit. Det är ett viktigt sätt att 
sprida kunskap om och levande-
göra Tyresös historia samt väcka 
intresse bland både nyinflyttade 
och äldre tyresöbor.

Inom föreningen samlas fortlö-
pande foton och dokument. Dessa 
planeras nu att överföras till kom-
munens nya arkiv Tyresöarkivet, 
som liksom hembygdsföreningen 
har som syfte att slå vakt om kul-
turarvet i Tyresö.

ooo

Vid jubileumsutställningen på Tyresö bibliotek gavs en glimt av vad fören-
ingen gjort under sina 50 år. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Peter Inge delar ut sin del av utgåvan, bland annat i Fårdala. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sissi Fritiof och Staffan Strömberg i full fart med gårdsstädningen. 
– Ett bra sätt att fira sin födelsedag, säger Sissi. FOTO: TYRESÖ NYHETER Många tidningar att dela ut. FOTO: TN

BUD Tyresö Nyheter fyller som 
bekant 50 år i år. Många har 
under åren deltagit i framställan
det av tidningen som utkommit 
med åtta nummer om året.

När tidningen är färdigredigerad 
och layouten är klar återstår två 
viktiga saker. Den ska tryckas och 
den ska delas ut. Fyra gånger på 
varje termin samlas ett gäng utkö-
rare för att ta emot lastpallarna 
och tidningsbuntarna fördelas 
sedan för vidare transport ut till 
det hundratal utdelare som ingår 
i organisationen. Det handlar om 
ungefär 20 000 exemplar varje 
gång. Peter Inghe är både utkö-
rare och utdelare och har delat ut 
tidningen sedan 1972.

– Jag minns inte om jag var med 
och delade ut det allra första num-
ret, men jag minns att det var Sven 
Lionell som levererade tidningen 
till Krusboda på den tiden, säger 
Peter Inghe som delat ut Tyresö 
Nyheter närmare 400 gånger.

ooo

TYRESÖ RUNT

Ahlstorp – det gamla båtsmanstorpet i Albyskogarna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö Nyheter läggs i lådanHöststädning

Alert 50-åring sprider  
kunskap om Tyresö historia
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