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Föreningar för integration
n Den 30 september samlades ett 
nytt nätverk bestående av några 
av Tyresös idrottsföreningar, bild-
ningsförbund, kyrkor, frivilligor-
ganisationer, politiska partier och 
andra föreningar i en första träff 
med Tyresö Tillsammans. Syftet är 

att förbättra integrationen av de 
nya tyresöbor som kommer. Initia-
tivtagare är Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd;

– Det sker massor av bra verk-
samhet i de olika föreningarna 
varje dag. Problemet är att vi inte 

känner till varandra. Vi kan bli 
ännu bättre om vi vet om varandra, 
träffas och utbyter erfarenheter.

Nätverket hoppas kunna arbeta 
mer långsiktigt och hållbart, än 
om all kunskap samlas hos enstaka 
personer i olika föreningar. Sid 3

… förundras 
över viss kultur.
     Sid 2

Bollmoran …
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Tyresö Nyheter var på plats när 27 föreningar och organisationer samlades. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Samverkan nödvändigt
n Nu måste alla goda krafter samverka för att de människor som 
flytt för sina liv ska få ett så bra mottagande som möjligt. Tyresö-
borna ställer upp i olika sammanhang och samlar in kläder och 
erbjuder plats i sina hem. Politiken behöver också samarbeta 
över alla gränser. Ledare, sid 2

Flyttkedjorna rasslar inte
n Det byggs för lite bostäder och prisökningen på villor och 
bostadsrätter gör att unga barnfamiljer i bästa fall bor trångt. 
Prisutvecklingen skapar också en inlåsning som gör att flyttked-
jorna uteblir. Straffbeskattningen på hyresrätter gör dessa väl-
digt dyra. Debatt, sid 4

”Alla som bidragit 
till insamlingen ska 
känna att de varit 
med och hjälpt flyk-
tingarna på Kos.”
Claes-Göran Enman, sid 10

Pengar försvinner?
n Barn med behov av särskilt 
stöd kan bli av pengar. Effek-
tiviseringskravet som alli-
anspartierna har på skolorna 
oroar både föräldrar och 
lärarförbundet. Sid 4

Partnerskap i 
Sydafrika 
n Tyresö kommuns samarbe-
te med kommunen Theewa-
terskloof har varit väldigt 
lyckat. Projektet som byggts 
kring Ung Företagsamhet kan 
nu få en fortsättning. Sid 5

Föräldrauppror
n För få personal på försko-
lorna gör att föräldrar uppma-
nas att hämta hem sina barn. 
Nu har flera föräldrar fått nog 
och startar ett förskoleupp-
ror. Sid 7

Byggplaner
n Det pågår just nu ett 
intensivt planerande för 
nya bostäder i kommunen. 
Och flera byggen är redan 
igång. Sid 8–9

Division 3 nästa
n HSK lyckades besegra 
tabelltvåan Hägersten 
med 1–0 och säkrade där-
med spel i division 3 nästa 
säsong. Sid 12

Biblioteket utökar
n Biblioteket i Strand får stör-
re lokaler och kan därmed 
förbättra servicen. Sid 13

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO
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Noterat

Så manar ledarsidan i söndagens Dagens 
Nyheter att det är dags att lägga kortsiktig 
partipolitik åt sidan och försöka göra det 

bästa möjliga för Sverige. I samma tidning tidi-
gare i veckan beskriver tyresöbon och den tidi-
gare statsministern Ingvar Carlsson dagens par-
lamentariska läge som det allvarligaste någon-
sin i Sverige. Nu måste partierna samarbeta. 
Och det är inte mer annorlunda i Tyresö. Även 
här är det dags att riva partipolitiska murarna 
och börja samarbete över blockgränserna så att 
vi på bästa sätt kan ta emot de människor som 
tvingas fly för sina liv.

Att tyresöborna tycker den här frågan är vik-
tig har visat sig under den senaste månaden. 
Många har tagit initiativ till klädinsamlingar. 
Kläder som senare skeppats till Grekland för att 
finnas där när flyktingarna kliver i land. Många är 
också beredda att öppna sina hem för de ensam-
kommande flyktingbarnen. Kortsiktigt kommer 
detta att leda till påfrestningar i vår vardag. Nu 
stängs föreningsgården för vanliga aktiviteter. 
Istället blir det evakueringsboende. Det ger tak 
över huvudet åt flyktingarna medan de regist-
reras av Migrationsverket och flyttar vidare till 
något av deras anläggningsboenden. Glädjande 
är att över trehundra frivilliga kom till Bollmo-
radalens kyrka med beskedet att de var beredda 
att hjälpa till för att mottagandet av nyanlända 
ska bli så bra som möjligt. Så tyresöborna visar 

på olika sätt att de är beredda att ställa upp. 
Därför är det viktigt att kommunpolitikerna 
visar ledarskap över blockgränserna och att de 
gemensamt står upp för att också Tyresö ska ta 
sitt ansvar. För ansvaret kommer att sträcka sig 
längre än till det korta mottagandet.

När mer permanenta bostäder ska beredas 
de som fått kommunplaceringar kommer 
solidariteten och medmänskligheten att 
prövas igen. Då måste alla tyresöbor i sin 
vardag, i sina bostadsområden visa att vi 
står upp och är beredda att hjälpa till.

Då är det inte alltid de stora tingen som behö-
ver göras. Ibland kan det räcka med att bjuda på 
kaffe och börja ett samtal. Visa att du bryr dig.

Vi kan göra mycket i Sverige och Tyresö för 
ett värdigt mottagande i ett av världens rikaste 
länder. Men vi måste också identifiera och våga 
diskutera problemen och lösningarna. Det är i 
Tyresö och i hela stockholmsområdet en gigan-
tisk bostadsbrist. Vad finns det mer som kan 
göras för att få fler bostäder snabbt på plats. 
Vilka krav kommer skolan, vuxenutbildningen, 
vården och äldreomsorgen att ställas inför. Det 
är alltså hög tid att starta det politiska samta-
let – över blockgränserna. Gemensamma tag i 
svåra situationer skapar oftast stabila beslut. 
Att vänta är ingen lösning.

ooo

En av de största flyktingkatastroferna någonsin påverkar just nu hela 
Europa. I Tyresö pågår planeringen för fullt för att ordna boenden till de 
som kommer hit. Människor har bokstavligen flytt för sina liv och vi som 
lever i ett rikt och tryggt land har en skyldighet att visa medmänsklighet. 
Nu är det tiden för käbbel mellan partierna förbi. Nu krävs det samarbete 
mellan partier och över blockgränse.

Demokratin har en lång historia i Sverige. Öppenhet och trans-
parens präglar traditionen. Det gäller i stort sett all offentliga 
förvaltningen i alla dess former. Men det finns ett undantag. 
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö. Här vågar man inte 
ens publicera sina handlingar på kommunens hemsida. Det 
gör alla andra nämnder i god tid före sammanträdena. Tyre-
söborna kan se vad som är på gång inom olika områden innan 
beslut fattas. Opinion mot eller sympati för förslagen kan for-
mas hos allmänheten. Men inte inom skolområdet. Det kan 
bara bero på en stor, mycket stor, politisk osäkerhet. Nämn-
dens moderata ordförande, kommunalrådet Anki Svensson, 
visar genom sitt agerande upp en sällsynt brist på demokra-
tisk insikt och ett utomordentligt svagt ledarskap. Oförmågan 
att leda ett politiskt arbete har härmed fått ett ansikte.

ooo
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Inte tid för
politiskt käbbel

Det finns en kultur
där man kan bete sig som djur
och sen i högtidliga stunder
få tala om värdegrunder,
hå-hå-ja-ja, vilken blunder.
Kanske dom borde sättas i bur
alla testosteronstinna gapiga gossar
och mesiga fotbollsbossar.

S.

Kommunfakta:
Befolkningen i Tyresö från 1950

fram till den 30 juni 2015.
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

Bidrag slopas
BIDRAG Alliansen införde i Sveri-
ge under sin första mandatperiod 
möjlighet för kommunerna att 
erbjuda vårdnadsbidrag. Tyresös 
borgerliga allians införde bidraget 
redan innan det var regeringsbe-
slut i frågan. Nu slopas dock möj-
ligheten, när socialdemokratisk 
budget ska gälla. Ett 30-tal famil-
jer har utnyttjat bidraget, vilket 
kostat kommunen cirka 1 miljo-
ner kronor årligen. Den 31 januari 
2016 upphör vårdnadsbidraget.

ooo

Övergångsställe
TRAFIK Under tiden som Stads-
parken anläggs har staketet mot 
vägen tagits bort vilket inneburit 
att många gående korsat Bollmo-
ravägen för att ta sig till Tyresö 
centrum, trots att den är mycket 
trafikerad. Nu anläggs tillfälligt 
ett övergångsställe på platsen till 
dess att kommunen gjort klart 
planerna för bussterminalen.

Strecken kommer att vara på 
plats under vecka 43.

ooo

Vita bandet
FN Den 25 november kommer 
Tyresö kommun att uppmärk-
samma FNs dag för att avskaffa 
våld mot flickor och kvinnor. Vita 
band kommer att delas ut, sym-
bolen som FN använder sig av för 
att uppmärksamma våldet som 
sker mot flickor och kvinnor värl-
den över. På kvällen genomförs 
en föreläsning i bibliotekets pro-
gramsal med start 18.30–20.30. 
Årets föreläsare är Josefin Grän-
de legitimerad psykoterapeut.

ooo

Föreningar samverkar:

”Tyresö Tillsammans”

INTEGRATION Med anledning av 
den stora flyktingströmmen till 
Sverige och Tyresö bjöd Anita 
Mattsson, (S) oppositionsråd, in 
till ett nätverk: Tyresö Tillsam-
mans. Syftet är att föreningar 
och organisationer arbetar till-
sammans för ett bättre mot-
tagande och integrering av nya 
tyresöbor. Representerade på 
plats är många av de olika fören-
ingar som verkar i Tyresö.

Många föreningar gör redan idag 
stora insatser för nya tyresöbor 
och andra föreningar står i start-
groparna. När Tyresös förenings-
liv samlades i slutet av september 
diskuterades hur man kan ta hjälp 
av varandra och vilka möjligheter 
och utmaningar som finns. Genom 
nätverket kan man samverka och 
delge varandra information och 
tips om arbetssätt.

En mötesplats behövs
Tyresö Nyheter fanns på plats 
och fick en kommentar av Anita 
Mattsson angående läget i Tyresö.

– Kommunen gör ett bra arbete 

med mottagande, bostäder och 
undervisning. Men för att bli inte-
grerad i samhället behövs andra 
aktörer. Det är här föreningarna 
tar vid. Det är på föreningslivet 
som hela vår demokrati bygger. 
Det är här man träffar nya vän-
ner och lär sig hur vårt samhälle 
fungerar. Men föreningarna behö-
ver också ha en mötesplats. Det 
görs otroligt mycket bra saker 
på många olika ställen i Tyresö, 
men vi vet väldigt lite om varan-
dra. Kanske kan arbetet bli både 
bättre och mer tillgängligt om vi 
hittar ett sätt att samverka med 
varandra?

Många var där
Mötet var välbesökt. 27 förening-
ar, organisationer och politiska 
partier var representerade, totalt 
ett fyrtiotal personer. På plats 
fanns Rädda Barnen, där Lena 
Hallberg poängterade, att det 
arbete som nu inleds måste vara 
av långsiktig och hållbart;

– Jag tycker att det var ett 
mycket bra initiativ att samla för-
eningslivet för en gemensam och 

viktig sak. Vi måste alla hjälpas åt 
och samarbeta så att vi använder 
resurserna på bästa sätt.

– Rädda Barnen i Tyresö ser 
nätverket som en slags lokal 
”volontärbyrå” där vi kan utbyta 

erfarenheter och låna personer 
med olika kompetenser framför 
allt i nuläget för att stötta nyan-
lända. Men även för ökat samar-
bete på längre sikt.

ooo

Föreningarna behöver en mötesplats för att lära känna varandra. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Hadi Muhammadi berättar om sin resa till Sverige. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Prioriterade skolfrågor

Projektet är indelat i tre faser, där 
den inledande fasen handlar om 
att kartlägga skolornas nuläge 
med styrkor och svagheter. I fas 
två sker anpassning utifrån identi-
fierade utvecklingsområden från 
fas ett och nya arbetssätt tas fram 
för att i fas tre introduceras. Förs 
ut under hösten i PRIO-projektet 
är Tyresö och Fornuddens skola.

Tyresö skolas rektor, Annely 
Tärning, berättar om hennes för-
hoppningar kring PRIO:

– Min förhoppning är att PRIO 

ska hjälpa oss att få syn om det vi 
gör får den effekt vi tror och öns-
kar. Vad gör skillnad och använ-
der vi tiden rätt? Vad gör vi bra 
och vad kan vi förbättra?

– Vi kan alltid bli bättre på hur 
vi organiserar oss ”för lärande” 
och jag som rektor, eller lärare, 
behöver vara den ledare som 
skolan och eleverna behöver och 
för att förstå och sedan medvetet 
kunna välja, behöver vi en analys 
av nuläget. Det kommer PRIO-
projektet att hjälpa oss med.

Under tidsperioden Tyresö 
Nyheter intervjuar Annely blir 
skolans personal intervjuade och 
får tidskatta hur de prioriterar 
deras arbetstid.

I november får de sedan en 
återkoppling från en av process-
ledarna, Bertil Wennström, för att 
sedan förändra det som bör för-
ändras.

– Jag tror att jag talar för alla 
i personalen när jag säger att vi 
är nyfikna på, och ser fram emot 
att få ta del av resultat. Ett tips 
till kommande skolor är att inte 
springa på alla bollar samtidigt 
och låt arbetet ta tid, avslutar 
Annely.

ooo 

Annely Tärning, Tyresö skolas 
rektor . FOTO: GUNNAR FRISELL

SKOLA För att prioritera rätt utefter given budget, politiska priori-
teringar, lokalfrågor, pedagogiska frågor startar under hösten PRIO-
projektet i Tyresö. Samtliga skolor kommer att involveras och målet 
är att höja elevernas kunskapsnivåer i Tyresö.
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Har du 5 568 000 kronor över? Grattis, då kan du köpa 
medelvillan i Tyresö. Siktar du på en bostadsrätt på 
sjuttio kvadratmeter? Då behöver du 2 250 000 kronor.

Siffrorna som kom från Svensk Fastighetsförmedling 
förra veckan känns på många sätt absurda. Inte bara pris-
nivåerna, utan också ökningstakten, förfasar. Funderade 
du på att sälja huset för ett år sedan men väntade till i år 
har du på genomsnittsvillan tjänat närmare 800 000 kronor. 
Det är naturligtvis trevligt för den som säljer huset – men i 
längden helt omöjligt.

Den prisutveckling vi ser i Stockholmsregionen idag 
tvingar unga familjer att i bästa fall bo trångt, i värsta fall 
flytta från den region där man vill bo och arbeta. Samtidigt 
skapar ett system där hyresrätter beskattas högt, och vil-
lor tvärtom subventioneras via skattsedeln, ett system som 
gör att äldre som vill flytta från sitt boende till en trygg 
och äldreanpassad lägenhet att de får betala mer. Resulta-
tet blir uteblivna flyttkedjor som drabbar alla – yngre och 
äldre.

Just nu debatteras detta väldigt mycket. Och det är bra. 
Sannolikt bör man ändra både hur skatter tas ut på hyres-
rätter och hur villor subventioneras via ränteavdraget. Med 
låga räntor och en över tiden utdragen utfasning borde vi 
som har ränteavdrag kunna stå mer på egna ben utan sta-
tens stöd.

Samtidigt blir det lätt att man missar det stora problemet. 
Det byggs helt enkelt för lite bostäder i denna region. Nu 
ser man byggkranar på flera platser i vår kommun och det 
är bra att man vänt flera års försyndelser. Under 2000-talets 
första decennium hamnade Tyresö regelmässigt bland de 
fem kommuner som byggde minst i Stockholms län. Effek-
terna av det lever vi fortfarande med.

Det är bra att det nu byggs mer, men det är mycket att ta 
igen. Och motståndet mot hyresrätter är fortfarande obe-

gripligt. Att den styrande alliansen fortfarande ger bostads-
rättsföreningar en ovillkorlig rätt att köpa hyresrätter är en 
politik som skadar möjligheten för alla utanför föreningen 
att få en bostad. Tänk om man skulle tillämpa den politiken 
på andra områden – mina barn går i denna skola, alltså har 
jag rätt att köpa den.

Det behövs fler hyresrätter i Tyresö. Det är det vikti-
gaste sättet att garantera alla, oavsett inkomst, ett värdigt 
boende. Men det är också en av de viktigaste insatserna 
för att skapa en fungerande arbetsmarknad och ett inträde 
i vuxenlivet för Tyresös ungdomar. Regeringens investe-
ringsstöd är därför ett välkommet tillskott i att göra det 
mer lönsamt att bygga de bostäder Tyresö så väl behöver.

Mer obegripligt är dock Sverigedemokraternas posi-
tion. De röstar i Tyresö kommun för alla utförsäljningar av 
hyresrätter och motarbetar aktivt byggandet av nya bostä-
der. Det är att rösta för ökad bostadsbrist, höjda boende-
priser och att göra det svårare för de som inte kan betala 
dryga sex miljoner kronor för ett boende.

Jag hoppas fler tyresöbor ställer sina politiker till svars 
och jag hoppas att den vanligaste frågan blir vad man gör 
för att det ska byggas fler hyresrätter. Det är bara så vi kan 
stoppa den vansinniga prisutvecklingen.
Martin Nilsson
Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Det är fler bostäder det handlar om

Tyresögrupper på Facebook

Varmhjärtade tyresöbor

Tänk om, tänk rätt!

Vart är glädjen och tyresöandan 
på Facebook? Jag varit med i 
flera olika facebookgrupper, med 
tyresöanknytning.Det som slår 
mig är att det mesta som skrivs 
i dessa grupper liknar lapparna 
som ibland finns i tvättstugor och 
portar. Det är bara skäll och oftast 
om triviala saker.

Nä, nu får det räcka och jag 
uppmanar till flera positiva inlägg 
i tyresögrupperna. En tyresöanda 
bör även finnas i dessa grupper 
skriv om glädjen så kommer den 
att spridas.

:)
En glad facebookare

På några få dagar har tyresöbor 
samlat in sängkläder, handdu-
kar, leksaker och andra 
förnödenheter till det 
hastigt inrättade eva-
kueringsboendet för 
asylsökande.

Söndagens insam-
ling fick till och med 
ställas in eftersom det 
hade samlats in mer än till-
räckligt.

Vid volontärsamlingen 
i Bollmoradalens kyrka dök det 
upp ett stort antal tyresöbor som 

är villiga att hjälpa till och ge av 
sin tid som volontärer för att ge 

stöd till de asylsökande 
som anländer till Sve-
rige och vår kom-
mun.

Detta är solida-
ritet på riktigt! Det 

är trösterikt och gläd-
jande att se hur snabbt 

det går att mobilisera resur-
ser och hur självklart det är för 

många att ställa upp för andra 
som har det svårt.
Hoppfull trollbäcksbo

Allt som oftast promenerar mina 
barn till Kumla Skola och jag åker 
kommunalt till jobbet, men ibland 
tar jag bilen och då får barnen åka 
med mig och jag släpper av dem 
vid skolan.

Varje gång häpnas jag av mäng-
den bilar runt förskolan och sko-
lan och den farlig trafiksituation 
som uppstår vid skolan för alla 
barn.

Sedan uppstår nästa ”pro-
blem”; köerna från Alléplan 
ner mot infartsparkeringen vid 
Skrubba (den vid Alléplan är full 

om du kommer efter halv åtta om 
morgnarna).

Det kan ta 20 minuter att åka 
de fåtal hundra meter från Troll-
bäckens centrum till infartpar-
keringen, och värre blir det med 
kommande nedskärningar i buss-
trafiken, som ger sämre turtäthet 
på bussar in mot stan.

Tänk om – tänk rätt; bygg ut 
infartsparkeringen vid Trollbäck-
en Centrum och se över trafiksi-
tuationen vid Kumla skola och 
förskola!
Frustrerad miljöbov med bil

Det byggs helt 
enkelt för lite 
bostäder i  
denna region.

Dagens ros…
….till SL som inrättat en fiffig kvarterslinje! Linje 
820 går i en cirkeltur från Trollbäckens centrum 
via Sofieberg, Skälsätra, Trollbäcken IP åter 
till centrum. Stora delar av sträckan har inga 
hållplatser, utan bussen stannar där någon 
står och vinkar. Bussen är anpassad för 
att också kunna ta barnvagnar, rullatorer 
med mera. Tack SL för denna kundanpass-
ning och för ert nytänkande.
Flitig bussresenär

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: 
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Dammen i Fornuddsparken i 
Trollbäcken har de senaste måna-
derna genomgått en ordentlig 
renovering och upprustning. 
Hundratals änder som vanligtvis 
bor här har nu fått flytta tillfäl-
ligt, i väntan på en ny och fräsch 
damm.

Samhällsbyggnadsförvaltning-
en har under hösten rustat upp 
dammen och bland annat försett 
den med ett nytt tätskikt, där vatt-
net inte läcker ut.

ooo

 FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Ny ankdamm i Fornudden
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VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
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.

Nya samarbeten 
med Sydafrika
PROJEKT Tyresö kommun har 
sedan 2011 ett partnerskap med 
den sydafrikanska kommunen 
Theewaterskloof, som ligger i 
Västra Kapprovinsen. Ett projekt 
kring Ung Företagsamhet har 
avslutats efter tre år och det 
lyckade resultatet gör att kom-
munerna nu överväger att starta 
två nya samarbetsprojekt.

Samarbetsprojektet kring Ung 
Företagsamhet mellan Tyresö 
och Theewaterskloof, är finansie-
rat av Sida, och har resulterat i en 
sydafrikansk version som heter 
The Biggest Deal, med många 
deltagande skolungdomar och ett 
stort stöd från det lokala närings-
livet. Framgången har fått ringar 
på vattnet, och idén sprids nu från 
kommunen till hela regionen.

Mot bakgrund av att projektet 
har varit så lyckat, har Theewa-
terskloof och Tyresö sonderat om 
det finns underlag för nya gemen-
samma projekt. Bidrag beviljades 
för två förstudier: avfallshante-
ring respektive medborgarservice 
och kommunikation. Förstudien 
innebär en resa i vardera riktning 
för tjänstemän, så i oktober har 
två grupper från Tyresö besökt 
Theewaterskloof, där de kunde 
konstatera stora skillnader mel-
lan kommunerna. Till exempel 
skiljer sig avfallshanteringen i 
Theewaterskloof mycket från 

Tyresö. Allt går till deponi, utan 
vare sig källsortering, förbrän-
ning eller omhändertagande av 
farligt avfall.

Återbesök i Tyresö
I november kommer motsva-
rande delegationer från hit från 
Sydafrika.

– Jag gissar att sydafrikanerna 
inte kommer att tro sina ögon när 
de kommer till Kretsloppscentra-
len och ser vad Tyresös invånare 
anser vara förbrukat och avfall, 
säger Johanna Wretman, verk-

samhetsansvarig för renhållning-
en som var med på resan.

Förstudien förväntas resultera 
i att det skrivs en projektansökan 
som kan skickas in i mars 2016

– Vi får se om grupperna kan 
komma fram till ämnen för fort-
satta projekt. Det finns absolut 
intresse från båda parter för att 
utveckla de frågor som kommit 
upp under samtalen i Theewa-
terskloof, säger Mette Kjörstad 
som är projektsamordnare för de 
båda projekten.

ooo

Stora underskott 
väntas fortsätta
EKONOMI Kommunens delårsbokslut för andra kvartalet 2015 pekar 
på stora underskott i de största nämnderna, på drygt 30 miljoner kro-
nor. Det innebär att kommunen inte heller i år kommer att kunna leva 
upp till målet som för att ha en god ekonomisk hushållning, med ett 
överskott på 2 procent. Överskottet är nödvändigt för att möta beho-
vet av investeringar, underhåll och kommunens pensionsåtaganden.

Trots det allvarliga ekonomiska 
läget fortsätter planerna på att 
flytta delar av gymnasieverksam-
heten till Tyresö centrum. Ett pro-
jekteringsavtal är påskrivet med 
Hemsö, som ska bygga det nya så 
kallade Multihuset.

Beräkningar som är gjorda av 
utvecklingsförvaltningen visar 
att de nya lokalerna för de stu-
dieförberedande programmen på 
gymnasiet inte kommer att bära 
sig. Dels pekar utredningen på att 
det är osannolikt att fylla det antal 
platser som det projekteras för.

Men även om gymnasiet skulle 
fylla den sista platsen så behövs 
fortfarande ett bidrag från kom-
munen på mellan 10–20 miljoner 
kronor extra per år. Oppositions-
partierna S, MP och V har istället 
föreslagit att gymnasiet ska rus-
tas på befintlig plats, och opposi-
tionsrådet Anita Mattsson (S) är 
kritisk till planerna:

– Alliansen skuldsätter inte 

bara den här generationen genom 
det här upplägget. Kostnaderna 
kommer att skickas vidare till 
våra barn och barnbarn. Det är 
slöseri utan motstycke.

– Fråga vilken gymnasierektor 
som helst, säger Anita Mattsson. 
Om hen fick 20 miljoner kronor 
extra varje år, skulle pengarna då 
användas till nya lokaler?

Socialdemokraterna vill också 
att kommunen själv bygger nästa 
äldreboenden. Att hyra det som 
andra byggt, som Alliansen tyck-
er, kan bli dyrt i längden.

– Ingen kan låna pengar bil-
ligare än en kommun. Att bygga 
själva innebär i slutändan lägre 
kostnader för kommunen, men 
också att vi garanteras platserna 
till våra äldre. Vem som ska driva 
boendet är en annan fråga, säger 
Anita Mattsson. Äger man bygg-
naden kan man göra ändringar i 
driften om så behövs.

ooo

Anita Mattsson (S) är kritisk till planerna på att flytta delar av gymnasie-
verksamheten till Tyresö centrum. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

En stängd deponi, avfall dumpas 
fortfarande där och babianerna liv-
när sig på matresterna i avfallet. 
 FOTO: SUZETTE WESTLING

Utöver att låna ut böcker förekom-
mer mammografi och vaccinering-
ar på bibliotek i Theewaterskloof. 
 FOTO: NADJA MEIDAL

Johanna Wretman tar en närmare 
titt på en offentlig papperskorg. 
 FOTO: SUZETTE WESTLING

Mette Kjörstad besöker en anläggning som är kombinerad omlastnings-
station för avfall, vattenreningsverk och kompostanläggning för trädgårds-
avfall. FOTO: SUZETTE WESTLING

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
 250 kr/tim
 800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.
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Häromdagen när jag satt på buss 815 på väg hem till 
Tyresö bläddrade jag i tidskriften Neo. För dem 
som inte läst Neo är det en tidning med hjärtat till 

höger. Jag skulle, kanske lite slappt och slentrianmässigt, 
beskriva den som reaktionär, men själva beskriver de sig 
som Sveriges borgerliga samhällsmagasin. Hur som helst 
är många av texterna analytiska, gedigna och läsvärda. En 
av orsakerna är kanske att tidningen använt sig av prin-
cipen att ”aldrig publicera något som en intelligent läsare 
redan vet eller kan räkna ut själv”.

När jag, i skenet av Neos princip, funderar över de 
mycket kloka synpunkterna Ingvar Carlsson lämnade 
i en intervju med Dagens Nyheter i förra veckan är ris-
ken stor att jag direkt bryter denna regel och skriver det 
uppenbara. En kan inte annat än att vara stolt över den 
oerhört kloke och erfarne före detta statsministern och 
nuvarande tyresöbon, Ingvar Carlsson.

I intervjun pekar Ingvar Carlsson på behovet av block-
överskridande samarbete, då ”det är det allvarligaste 
parlamentariska läget sedan demokratins genombrott 
i Sverige”. Slutsatsen kan tyckas enkel, men när Ingvar 
Carlsson talar lyssnar de flesta. Det är bra för det är sam-
arbete som behövs i hela landet.

Är det någon gång vi har varit i behov av att dra åt 
samma håll, så är det nu. Vi står inför en svår flykting-
kris, en komplicerad politisk situation och ökande höger-

extremistiskt våld i hela Europa. 
Poängen är att vi behöver samarbeta 
på flera plan. Dels måste politiker 
både i Tyresö och i Sverige arbeta 
tillsammans för att hitta lösningar 
på flyktingkrisen, dels måste alla 
vi som tror på det öppna samhället 
stå upp för de värden som har byggt 
Sverige starkt, såsom demokrati och 

alla människors lika värde. För dessa värden är hotade i 
Tyresö, i Sverige och i övriga Europa.

I Ungern förnekar ledande politiker förintelsen och i 
Grekland har det öppet nazistiska partiet Gyllene gryning 
i flera val fått mellan fem och tio procent av rösterna. I 
Finland har regeringspartiet Sannfinländarna publicerat 
en lista på bland annat journalister som ”förtalat och 
skymfat” partiet, vilket borde få många att tänka på vad 
som hände på 30-talet.

I Sverige har ett antal byggnader brunnit, som var pla-
nerade att användas för att ta emot flyktingar och attacker 
mot moskéer har tyvärr blivit vardagsmat. I förra veckan 
angreps och knivhöggs Kölns borgmästarkandidat Henri-
ette Reker, enligt uppgifter i media på grund av ”rasistiska 
och politiska motiv” och det var faktiskt inte så mycket 
mer än fyra år sedan 69 ungdomar dödades på Utøya i 
Norge av en högerextremistisk terrorist.

Slutsatsen är lika uppenbar som enkel. Vad som behövs 
i Tyresö och Sverige är en samling mellan alla goda kraf-
ter, både för att ta viktiga politiska beslut, men också för 
att stå upp för öppenhet, frihet och medmänsklighet.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Vad som behövs i 
Tyresö och Sverige  
är en samling 
mellan  alla  
goda krafter.”

Barn i behov av särskilt stöd:

Risk att pengar 
försvinner
OMSORG I vår riskerar barn i 
behov av särskilt stöd att inte 
längre att ges riktade medel. För 
en elev på en Tyresöskola vars 
förälder kontaktade Tyresö Nyhe-
ter, kan det få förödande kon-
sekvenser. För ett par år sedan 
ville alliansen i Stockholms stad 
driva igenom liknande förslag 
med slopat stöd för barn i behov 
av särskilt stöd. Efter häftiga 
protester tvingades kommunen 
backa. Trots det verkar Tyresö 
nu gå i motsatt riktning.

Antalet barn som är i behov av 
särskilt stöd i Tyresö har ökat de 
senaste åren. I år har rektorer och 
förskolechefer ansökt om stöd 
för nästan 300 av sina barn och 
elever för att skolan ska kunna 
klara deras skolgång. Alliansen 
har belagt kommunens skolor 
med effektiviseringskrav genom 
utebliven höjning av skolpengen, 
vilket resulterat i nedskärningar 
och indragna tjänster, det drabbar 
alla Tyresös barn och elever.

Tufft för skolorna
En förälder som kontaktat Tyresö 
Nyheter uttrycker stor oro över 
framtiden.

– Att man som politiker inte för-
står att alla barn har olika behov 
och hur tufft skolorna och lärare 
har det, och skär bort än mer från 
skolan, är obegripligt. Mitt barn 
är i behov av en assistent för att 
skolan ska fungera för hen. Nu 
kommer kanske större klasser 
behövas i hens skola, för att fri-
göra pengar och möjliggöra detta. 
Rektorn på mitt barns skola kom-
mer troligen att få mindre pengar 
att röra sig med.

Kortsiktig utgiftsidé
Tyresös moderater och allians 
anger att man istället för resurser 
till barn i behov av särskilt stöd, 
ska satsa på barn i socioekono-
miskt utsatta områden i större 
omfattning men de barn i Tyresö 
som idag har neuropsykiatriska 
funktionshinder nås inte automa-
tiskt av tillägg till den gruppen.

Den fristående gransknings-
gruppen, Skolresursen, har varit 
i kontakt med 200 kommuner om 
hur deras hantering av fördelning 
till barn i behov av särskilt stöd 
sett ut från 2010.

– Ingen av de 200 kommunerna 
har kartlagt skolornas behov eller 
gjort en analys av risker och/eller 
fördelar med en förändring i det 
individuella stödsystemet, säger 
en orolig Cilla Lundström från 
Skolresursen. Många vill få ner 
kostnader genom att ”baka ihop” 
kostnader för två stödbelopp, 
likt Tyresö nu föreslår. En politik 
som går emot skolinspektionens 
påpekanden om huvudmannens 
ansvar och en kortsiktig utgifts-
idé som omedelbart resultaterat 
i högre kostnader – både för den 
enskilda eleven, dess klasskamra-
ter och lärare.

Fler riskerar hamna efter
– Jag känner en frustration inför 
förslaget, säger Jannice Rocks-
troh, Socialdemokraternas grupp-
ledare i barn- och utbildnings-
nämnden. Hela klasser i Tyresö 
har redan drabbats av modera-
ters effektiviseringskrav, ned-
skärningar och dyra hyressystem. 
Det har resulterat i att skolor tagit 
bort grupprum och det här beslu-
tet riskerar att allt fler elever ham-
nar efter. I år har inte skolpengen 
höjts och inte heller nästa år ser vi 
förslag från majoriteten som möj-
liggör en höjning. Parallellt med 
detta föreslår man nu att skära 
ner på resurser för en svag grupp. 
Tyresö kommun kommer att få ta 

del av de nära 10 miljonerna från 
regeringens lågstadiesatsning, 
pengar som verkligen kommer att 
behövas.

 
Lärarförbundet oroas
Även Lärarförbundet uttrycker 
oro över förslaget.

– Att på det här sättet säga 
föreslå att lägga alla resurser i 
en pott till skolorna gör det svårt 
att se om verkligen alla elever får 
det stöd som de har rätt till, säger 
Katharina Sparrwardt från Lärar-
förbundet i Tyresö. Vi är oroliga 
att likvärdigheten riskerar att för-
sämras genom att resurserna inte 
riktas till de som har störst behov.

– För ett år sedan presenterade 
vi en budget där vi återigen belys-
te vikten av att utvärdera hur vi 
fördelar resurser i Tyresö, så att 
alla elever ges det stöd och den 
utbildning de har rätt till, säger 
Jannice Rockstroh. Vi socialde-
mokrater är för en höjning av det 
socioekonomiska beloppet, men 
även för en höjning av skolpengen 
och ökade resurser för barn i 
behov av särskilt stöd. Detta har 
konstant röstats ner av Tyresös 
moderater. Jag vill se en riskana-
lys hur det här kan komma att 
påverka Tyresös barn och elever, 
innan någon förändring överhu-
vudtaget görs.

ooo

Jannice Rockstroh (S) känner en frustration inför Tyresös moderater och 
alliansens förslag. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö får betala 1,9 miljoner kronor i ”straffavgift”
STRAFF Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) har väckt talan 
vid domstol – Förvaltningsrätten 
– mot Tyresö kommun.

IVO, som är en statlig tillsynsmyn-
dighet, menar att Tyresö kommun 
har dröjt oskäligt länge med att 
tillhandahålla gruppbostäder/
särskilt boende för funktions-
hindrade. Domstolen har gått på 
IVO:s linje och, genom samman-
lagt fyra domar, ålagt kommunen 

att betala en särskild avgift. Detta 
är ungefär som en form av ”straff-
avgift”. Tyresö kommun ska där-
för betala 1,9 miljoner kronor till 
staten.

– Det här visar på nytt att den 
moderatledda majoriteten hand-
skas väldigt lättvindigt med skatte-
betalarnas pengar och frågan har 
flera gånger tidigare debatterats 
i kommunfullmäktige, säger Carl 
Johan Karlson, Socialdemokrater-
nas gruppledare i socialnämnden.

– Den bristande planeringen är 
inte att ta ansvar för kommunens 
ekonomi, men någon ändring av
beteendet 
lyser uppen-
barligen 
fortfarande 
med sin 
frånvaro, 
säger Carl 
Johan Karl-
son.

ooo

Carl Johan  
Karlson (S). 
 FOTO: G. FRISELL
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FÖRSKOLA Telefonsamtal om att 
hämta hem barn då det inte finns 
personal nog att ta hand om 
dem. Överfulla grupper och stres-
sade pedagoger. Platsbrist som 
tvingar syskon till olika förskolor 
och ett kösystem som sätter val-
friheten ur spel. Situationen på 
förskolorna blir alltmer akut och 
många föräldrar har nu tröttnat.

I tisdags förmiddag ringde telefo-
nen hos föräldrar i Trollbäcken, 
och de ombads att hämta sina 
barn från förskolan då det inte 
fanns personal nog. När Kristin 
Lagersten Löfgren fick informa-
tion om detta blev hon inte över-
raskad. Situationen med stora 
barngrupper och få pedagoger 
kändes igen. I våras var det 21 
barn i den tvååriga dotterns grupp 
och tre pedagoger.

– Det känns inte bra att lämna 
sitt barn i en grupp så mycket 
större än vad ledande forskare 
och experter förordar, säger Kris-
tin Lagersten Löfgren. Man kän-
ner att situationen är ohållbar. Jag 
är imponerad över pedagogernas 
insatser, men förutsättningarna 
för att de ska kunna arbeta så som 
de vill, följa läroplanen och se alla 
barn känns dåliga.

Behövs mer resurser
För tillfället är Kristin föräldrale-
dig och måste inte nyttja förskola 
och när hon och maken Sarju går 
tillbaka till sina arbeten kommer 
de att arbeta deltid delvis för att 
minska tiden på förskolan. Kris-
tin tycker dock att det är dags 
att sätta ner foten och har därför 
startat Förskoleupproret i Tyresö 
på Facebook.

– Genom att tyresöbor går in 
och gillar sidan hoppas jag få upp 
politikernas ögon för att förskole-
frågan är viktig för väljarna. Vi 
kräver mindre grupper, fler peda-
goger, fler förskoleplatser och 
hälsosam kost. Det behövs mer 
resurser och ökat engagemang 
om förvaltningen ska kunna för-
bättra förskolan.

”Fick skylla oss själva”
Bristen på förskoleplatser, men 
även ett problematiskt kösystem, 
är något som drabbat familjen 
Hedkvist. För ett år sedan ansök-
te familjen om förskoleplats till 
sonen Clint och rankade då tre 
förskolor enligt reglerna. Nyligen 

erbjöds familjen plats på sitt sista-
handsval och ombads att tacka ja 
inom sju dagar för att inte förlora 
sin köplats. Efter att ha fått infor-
mation från dotterns förskola, 
familjens förstahandsval, om att 
de ännu inte kan svara om möjlig-
het till plats kontaktade familjen 
kommunen och bad om förlängd 
svarstid för att kunna invänta svar 
från de andra förskolorna.

– Vi blev informerade om att 
vi fick skylla oss själva som fyllt 
i flera alternativ, fast det var så 
systemet fungerade när vi sökte, 
Tobias Hedkvist. De tyckte att vi 
skulle tacka ja, och sedan försöka 
byta förskola. Det känns inte som 
en bra lösning för ett litet barn att 
börja på en förskola och sedan 
behöva byta. Hela idén med att 
ha vår dotter i syskongrupp är 
dessutom att barnen ska kunna 
gå tillsammans. Nu är det visser-

ligen platsbrist på dotterns för-
skola, men det vore trevligt om 
vi åtminstone gavs möjlighet att 
invänta svar därifrån.

Dåligt med valfrihet
Kommunens ledord om att ”I 
Tyresö kommun är valfrihet ett 
motto” ger familjen inte mycket 
för. De har nu löst situationen 
genom att pappa Tobias förlängt 
sin föräldraledighet i ytterligare 
ett halvår och så har familjen gjort 
en ansökan till hösten 2016.

– Vi har ekonomisk möjlighet 
att lösa situationen, men alla har 
inte det. Systemet borde ändras 
så att alla förskolor svarar inom 
samma tidsrymd. Dessutom 
behövs fler förskoleplatser, så att 
det inte bara trycks in fler och fler 
barn i grupperna för att lösa plats-
bristen.

ooo

Ingrid Olenfalk, Björkbacken
– Jag brukar göra det men har 
inte plockat fram reflexerna 
ännu.

Dina Jabir, Farsta
– Nej, nu blir jag tagen på bar 
gärning. Jag använder inte reflex-
er privat, men däremot gör jag 
det när jag gör min praktik som 
förskolepedagog, då jag ska lära 
barnen trafiksäkerhet.

Alf Sandström, Bollmora
– Nej, jag har inga på mig, men 
det borde jag. Det är hösten som 
gör att jag inte hunnit ta fram 
dem ännu. För femtio år sedan 
var jag med när Lions hade en 
höstkampanj då vi delade ut 
reflexer.

Christina Vinstedt, Brevik
– Ja, när det är mörkt ute.

Joakim Eriksson, Krusboda
– Nej, inte just nu men senare 
under november och december 
kommer jag att använda reflexer.

?Nu när höstmörkret 
kommit, använder 

du reflex?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Tobias Hedkvist med sonen Clint och Kristin Lagersten Löfgren är inte nöjda med hur förskolan hanteras i Tyresö. 
 FOTO: SARJU LAGERSTEN LÖFGREN

Föräldrar startar förskoleuppror

Förskoleupproret i Tyresö
www.facebook.com/forskoleupproretityreso

NYHETER

Arbetsförmedlingen vill lämna Tyresö
ARBETE Arbetsförmedlingen har 
under våren 2015 genomfört en 
förstudie av frågan att anpassa 
sitt kontorsnät i Stockholms län. 
Förstudien har haft ett avgränsat 
uppdrag att peka ut och föreslå 
de platser som de anser vara 
lämpliga för ett framtida kontors-
nät med Af-kontor.

Förarbetena i frågan har nu gett 
till resultat en framtidsbild och ett 
förslag på – som det heter i utred-
ningen – en anpassning av kon-
torsnätet för Stockholms län och 
Gotland. Anpassningen av kon-
torsnätet ska genomföras under 
en treårsperiod och innebär att 
28 lokala Af-kontor på sikt ska bli 
10 Arbetsförmedlingsenheter (Af-
enheter) i länet och Gotland.

Större men färre Af-kontor
Arbetsförmedlingen menar att 
större men färre kontor (Af-enhe-
ter) kommer att erbjuda högre 
kapacitet och fler förbokade 

möten och andra aktiviteter.
För Tyresös del skulle förslaget 

innebära att de nuvarande kon-
toren i Tyresö, Nynäshamn och 
Haninge slås samman till Af Enhet 
5 (Af Östra Södertörn–Haninge).

Genomförd senast 2017
Utredningen föreslår att det tidigt 
under våren 2016 startas en för-
studie beträffande berörda enhe-
ter, inklusive Af Enhet 5, som är 
tänkt att placeras i Haninge/Han-
den.

Här behöver man anpassa loka-
lytan till alla de verksamheter 
som nu ligger i Haninge, Tyresö 
och Nynäshamn. Ambitionen är 
att anpassningen av kontoren och 
lokalerna ska vara genomförd 
senast vid slutet av 2017.

Viktigt med eget Af-kontor
Tyresö kommun har yttrat sig över 
den presenterade inriktningspla-
nen och framfört att Tyresö ser 
med oro på Arbetsförmedlingens 

avsikter att göra en förändring av 
kontorsnätet och att flytta ut kon-
toret från Tyresö.

Tyresö framför i sitt svar till 
Arbetsförmedlingen att närheten 
till ett Af-kontor är viktig för stora 
delar av kommunens arbetslösa 
invånare och särskilt viktigt för 
dem som av olika anledningar 
inte kan ta sig till Af-kontor utan-
för Tyresö.

I svaret säger Tyresö också att 
”samverkan mellan Af och Tyresö 
har fungerat bra och under senare 
år utvecklats i en mycket positiv 
riktning. Vår uppfattning är att 
Af:s flytt från kommunen inte 
skulle gynna denna utveckling.”

Sämre kontakter med Af
– Vi ser med oro på de förslag som 
Af har tagit fram, säger Kristjan 
Vaigur, gruppledare för social-
demokraterna i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Den 
centralisering som här föreslås 
kommer att försvåra kontakten 

med Arbetsförmedlingen för 
många av våra medborgare och 
vi hoppas att Af nu lyssnar noga 
innan man går vidare med föränd-
ringarna!

Af på plats i Servicecenter?
I sin sammanfattning av kommu-
nernas svar noterar Arbetsför-
medlingen bland annat att Tyresö 
har föreslagit att Arbetsförmed-
lingen bör finnas några dagar i 
veckan i kommunens servicecen-
ter, ett förslag som Af också tar 
upp. ”Vi vill mer långsiktigt och 
tydligare kroka arm via samloka-
lisering - mobila team, vilket kan 
ske hos t.ex. kommun, näringsliv, 
högskola och universitet.” skriver 
Af i sin sammanfattning.

Nu fortsätter dialogen mellan 
Arbetsförmedlingen och samt-
liga kommuner i länet och Af 
önskar svar och nya synpunkter 
från länets kommuner senast 31 
december.

ooo
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Det planeras för nya bostäder i 
alla kommundelar och mark som 
förr inte sågs som bostadsända-
mål är idag högst aktuella för nya 
hem. Forellskolans gamla tomt är 
bara ett exempel.

– Det är positivt att många 
vill flytta till Tyresö, säger Anita 
Mattsson (S), oppositionsråd. Vi 
och majoriteten är överens om 
att det behöver byggas mer för 
att möta det behov som finns. 
Problemet är att den dyra nypro-
duktionen inte hjälper de unga 
tyresöborna. Här känner jag att 

vi och Moderaterna har 
olika verklighetsbilder. 
Idag har kommunen färre 
hyresrätter än på 1990-talet. 
Ombildningarna har försvårat 
rejält för de unga att flytta hemi-
från. För att ge de som vill bo kvar 
i Tyresö en rimlig chans behöver 
alla aktörer dra åt samma håll. 
Kommunen kan till exempel föra 
en aktivare markpolitik för att 
kunna planera för fler hyresrätter. 
Eller varför inte markanvisnings-
tävlingar där hyresnivån avgör 
vem som får bygga. Om inget görs 

kommer inga unga att kunna bo 
kvar här.

De planer som nu finns inne- 
håller   omkring 3 300 nya bostäder 
de närmaste sju åren. Om alla pla-
ner förverkligas kommer Tyresö 
att växa mycket och invånaran-
talet säkerligen passera 50 000 en 
bit in på 2020-talet.

ooo

Bra kan 
bli bättre
BOSTÄDER Det är många nya bostadsprojekt 
som planeras i Tyresö. Kommunen är en populär 
bostadsort och det syns på priserna som når nya 
höjder  – på både bostadsrätter och villor.

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

CATERING & HYRESGODS Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

etablerat 1997

Ska ni ha fest eller?

TYRESÖ RUNT

Här byggs nya bostäder i Tyresö
BYGGE Inom de kommande åren kommer Tyresö att få ett välkommet 
tillskott av bostäder. En hel del är redan beslutat om och en del är 
under pågående samråd och i andra skeden av planläggningen.

På kartan framgår var dessa bostäder kommer att byggas och uppgifter 
om uppskattat antal.
1. Kvarteret Järnet, cirka 240 BR + HR
2. Tyresö Skogsstad, Njupkärrsvägen, 246 BR
3. Pigghajen, 51 BR
4. Strandängarna, totalt 225 BR
5. Tegvägen – bostäder och handel, 22 BR
6. Bostäder vid kvarteret Pluto, 75 HR
7. Malmstigen, 10 BR
8. Hasselbacken, 200 HR
9. Kvarteret Järnet del 2
10. Nyfors, 20 ÄR
11. Grindstolpen, 50 BR + ÄR
12. Järnet 7, 100 HR
13. Norra Tyresö centrum, 480 BR + HR
14. Kryddvägen, cirka 100 HR, ÄR, BR
15. Bäverbäcken, 150 BR
16. Äldreboende, skola, bostäder och förskola
17. Apelvägen, BR + HR 215
18. Wättingestråket
19. Maria Sofias väg, 160 HR
20. Södergården, cirka 200 BR
21. Granängsvägen, 70 BR
22. Granängstorget, 100 BR
23. Simvägen
24. Granitvägen, 60 BR + HR
25. Norra Tyresö centrum etapp 2

Utöver detta fortsätter planlägg-
ningen för Brevikshalvön: Sol-
berga, Raksta, Ugglevägen och 
Ällmora.

ooo

BR = bostadsrätt
HR = hyresrätt
ÄR = äganderätt

1
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Adress: Byggnation:
Klarbergsvägen 14 Bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus
Njupkärrsvägen Bygglov för cykelparkering med tak
Farmarstigen Bygglov för cykelparkering med tak
Rödhakevägen 18 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Lidvägen 30 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Långsjövägen 54 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bromsvägen 2 Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
Törnes väg 2 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Vintervägen 5 Bygglov för skylt/ljusanordning

Gärdsmygvägen 11 Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Lövskogsvägen 3 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Solvägen 6A Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Hästskovägen 27 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Sofiebergsvägen 11 A Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Aprilvägen 6B Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Degerforsvägen 13 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Svängstigen 31 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Strandallén 33 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Tegvägen 10 A Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Kumla allé 13 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Strandallén 52–54 Tidsbegränsat bygglov för byggbodar
Ängspiren 1–22 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Dessutom 10 startbesked för tillbyggnad av bostadshus/fritidshus med Attefallsregler
2 startbesked för nybyggnad av Attefallshus

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FOTO: LENNART JÖNSSON

TYRESÖ RUNT

Hjälpen når fram
NÖDHJÄLP I förra numret av 
Tyresö Nyheter berättade vi om 
den lyckade insamlingen till flyk-
tingar som initierats av Jannice 
Rockstroh och de 700 kilo som 
med hjälp av Kristin Lagersten 
Löfgrens övertalningsförmåga, 
nu skulle ta sig till Kos med hjälp 
av Apollo.

Tyresöbon Claes-Göran Enman 
åkte den 1 oktober för att checka 
in sitt livs största övervikt vid en 
flygning, 52 flyttkartonger och 700 
kilo.

Hundratals flyktingar dagligen
Claes-Göran Enman berättar att 
det i dagsläget kommer ett par 
hundra flyktingar per dygn till 
Kos, vilket är en minskning mot 
tidigare. Detta beror på höstens 
stormar och hårdare sjö vilket gör 
båtfärden till Kos än mer riskabel 
än tidigare för flyktingarna. Nat-
ten till den 30 september var blå-
sig och på morgonen hade flera 
båtar siktats flytande, tomma, 
utan människor!

– Mot bakgrund av att de båtar 
och gummibåtar som används 
ofta är i mycket dåligt skick är det 
lätt att förstå vad som kan ha hänt 
de tomma båtarna som anländer 

till hamnen på Kos, säger Claes-
Göran Enman. Dessutom är de 
lastade till bristningsgränsen.

Många volontärer
George Isifilis, lärare i fysik och 
initiativtagare till Kos Solidarity 
var en av de volontärer på plats 
som Claes-Göran Enman träffa-
de. Han berättade om hur de med 
hjälp av volontärer, inte minst 
från Sverige, tar emot flyktingar 
på stranden och ger dem de för-
nödenheter som skänkts bland 
annat från människor i Tyresö 
men också från många, många 
andra håll. De förser även flyk-
tingar med de handlingar som ska 
fyllas i och lämnas av flykting-
arna själva till myndigheterna för 
deras vidare resa.

Flyktingarna som kommer till 
Kos blir kvar ett par dagar för att 
senare åka med båt till fastlandet 
och vidare vandring genom Euro-
pa och länder i norr.

Goda exempel växer fram
Många goda exempel växer fram 
ur flyktingkrisen. Flying help, en 
organisation från Tyskland, möj-
liggör för gravida kvinnor och 
kvinnor med mycket små barn 

flygförflyttning direkt till sjuk-
hus i Tyskland tillsammans med 
läkare.

– Den här målgruppen klarar 
inte av att gå längre, gör de det 
kommer de att dö, säger Hans von 
Sachsen, från Tyskland och initia-
tivtagare av Flying help.

– Alla som bidragit till insam-
lingen i Tyresö ska känna att deras 
insats har varit med och påtagligt 
stöttat hjälpen för flyktingar på 
Kos, säger Claes-Göran Enman. 
Men flyktingströmmen kommer 
inte att avstanna, den lär pågå 
länge. Bilden av den döda pojken 
får inte falla i glömska – det dör 
människor varje dag i spåret av 
flyktingkatastrofen.

ooo

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Jag såg ett TV-program för en tid sen om slukhål. Sluk-
hål är en geologisk händelse när markytan brister 
och ett mer eller mindre stort hål öppnar sig. Pro-

grammet handlade om dessa katastrofer, hur de uppstår 
och i vilken mån människan själv bidrar till dem. Det 
mesta handlade om Florida, det fanns även ett par plat-
ser i Spanien med kända slukhål. Jag kunde sitta tryggt 
i TV-soffan med saklig distans till andra sidan jordklotet 
och med vetskapen att det svenska urberget av granit inte 
kan drabbas av dylika hemskheter. Men ändå. Det finns ju 
slukhål och slukhål. Alla känner vi nog någon, eller varit 
med om det själva, när det plötsligt har öppnat sig botten-
lösa avgrunder. Mentala slukhål. Det kan i min sjukvårds-
värld vara ett diagnosbesked, ett oväntat provsvar. Kan-
ske en älskad person som plötsligt inte längre finns. Ett 
barn som inte fick födas eller ett som föds med ett svårt 
handikapp. Sjukvårdspersonalens hopplösa ansträng-
ningar att få igång ett hjärta. Infektioner som inte svarar 
på behandling. Livet tar så oväntade vändningar.

Och just nu konfronteras vi dagligen med människor 
på flykt, småbarn som får utstå osäkerhet och skräck, 
trötta föräldrar som vandrar genom Europa. Umbäran-
den som jag har svårt att ta in eller ens föreställa mig.

Vårt gemensamma samhälle försöker ta ansvar. Myn-
digheten för samhällskydd och beredskap finns på 
nationell nivå. Sjukvården har katastrofplaner, vi övar. 
Kommunen har krisberedskap med POSOM grupp och 
frivillig resursgrupp. Läs gärna om dem på Tyresö kom-
muns hemsida. Överallt försöker vi tänka förebyggande, 
brandskydd, säkerhetsrisker. Men sen slår vardagen till. 
Ett slukhål uppstår för den enskilde. Var finns tryggheten 
då? Långt ifrån alla har tillgång till krisstöd genom facklig 
anslutning eller i sin hemförsäkring. Den här hösten har 
visat att alla kan hjälpa till. Ibland räcker en lyssnande 
människa och något varmt att dricka väldigt långt. Men 
det behövs en rejäl fundering och ganska mycket mod att 
inse att tillvarons slukhål tillhör villkoret för att få vara 
människa. Jag spelar Leonard Cohens Anthem. Han brot-
tas med sin maktlöshet. I refrängen skriver han ”Det finns 
en spricka i allting, det är där ljuset kommer in”.

ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare 
med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

TN-doktorn:

Om slukhål

Båtrester och tältläger mitt i semesteridyllen. FOTO: CLAES-GÖRAN ENMAN

Claes-Göran Enman. FOTO: TN 52 flyttkartonger till Kos. FOTO: TN
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SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

HSK klara 
för Division 3

Första halvlek är jämn, men Han-
viken är hela tiden lite starkare, 
lite bättre på varje position. Mitt-
fältsnavet Mattias Östberg, med 
hundratals allsvenska matcher i 
bagaget, styr och ställer på mitt-
fältet, samtidigt som mittbacken 
David Quist spikar igen bakom 
honom. Samtidigt så är det ner-
vöst och lite krampaktigt och det 
märks att mycket står på spel. 
Alla lag vill ju fira en promovering 
på hemmaplan, tillsammans med 
publiken som följer laget.

Teknsikt briljerande
Östberg, kanske inte känd som en 
teknisk ekvilibrist i Allsvenskan, 
men briljerar här. Dragningar 
och fina framspel till lagkamra-
terna, han till och med kostar på 
sig en klack över huvudet och på 
en mycket förvånad Hägerstens-
spelare. Många väntar på att skyt-
tekungen Jonathan Avernäs ska 
stänka in sitt 27 mål för säsongen, 
men det vill sig inte riktigt i avslu-
ten. Gästerna börja istället orsaka 
HSK allt större problem i sista 
tredjedelen och publiken skruvar 
oroligt på sig på läktaren.

När de flesta börjat fundera 
på kaffe och en wienerkorv sli-
ter sig Christian Lundin fri från 
sin bevakning och ensam med 
målvakten så skjuter Lundin ret-
fullt enkelt in bollen i målvaktens 
högra hörn.

Det står 1–0 i paus och Mattias 
Östberg har fått ett par mindre 
välriktade sparkar mot sin högra 
fot, men han säger att det inte 
är aktuellt att bryta nu. Det går 
över. Hägerstens tränare är däre-
mot full av tillförsikt inför andra 
halvlek. ”Vi är med bra i den här 
matchen och vi har bra möjlighe-
ter att vända det här.” Ett påståen-
de som i slutändan visar sig vara 
totalt fel.

Ny storhetstid?
I pausen besöker jag Hanvikens 
kansli. Där sitter namnkunniga 
oldtimers, som Svasse, Korv-Åke 
och Åke, som har gjort hundratals 
matcher i klubben, och vädrar 
morgonluft och kanske en dröm-
mer de om en ny storhetstid, för 
det var länge sedan den senaste, 
30 år ungefär.

Andra halvlek är en transport-
sträcka, en autostrada mot Divi-
sioin 3, där HSK kontrollerar sina 
antagonister och låter de inte 
komma i närheten av mål. David 
Quist, som senare blir utsedd till 
matchens spelare, har stängt igen 
totalt. Matchen slutar 1–0, Chris-
toffer Lundin blir spelaren som 
skjuter upp HSK till tredjedivisio-
nen igen, för första gången sedan 
90-talet, men det är en stark lag-
insats över tid som gjort det hela 
möjligt. Nykomlingen från fem-
man, har dominerat serien från 

dag 1 och de lag som har jagat 
dem har varit få.

Champagne och lycka
Efter matchen smäller cham-
pagnekorkar och lyckliga ung-
domsspelare står som galna, och 
skriker runt sina hjältar. Alla är 
välkomna ut på plan och fira, inga 
arga vaktmästare som försöker 
skona gräset syns till. Jag får tag 
på Björn Lundin, tränaren som 
tagit laget från en obskyr tillvaro 
i Division 5 till de nationella seri-
erna.

– Det här var otroligt roligt men 
nu får det vara bra.

– Bra? Ni har ju precis gått upp 
i trean?

– Ja, men det här var något som 
jag och mina söner skulle göra 
tillsammans, en sista grej inom 
fotbollen. Nu får någon annan ta 
vid, svarar Björn lugnt på sin norr-
ländska.

Firandet fortsätter
Firandet fortsätter in i omkläd-
ningsrummet, åtskilliga klipp av 
halvnakna HSK spelare som sjung-
er segrarramsor, kablas ut via 
Facebook. Lyckan är enorm och 
fortsätter på kvällen då Silverado 
vid Alléplan får äran att vara värd 
för en segersupé, den första i den 
här delen av Tyresö på många år.

Tyresö FF avslutade serien 
mycket starkt och hade, om de 
vaknat lite tidigare, mycket väl 
kunnat höra till toppskiktet av 
tabellen. Nu blev det en mitten-
placering istället, med goda för-
hoppningar om ett slagkraftigt lag 
till nästa säsong.

ooo

Segerrusiga HSK:are firade seriesegern i höstsolen. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Tyresö då och nu
FOTO Tyresö har genomgått en stor förvandling ända sedan vi flyt-
tade hit 1961, berättar fotografen Lars Ternblad med sina bilder.

Bollmoravägen 1962, … … Bollmoravägen 1963 och …

… Bollmoravägen 2014. FOTO: LARS TERNBLAD

1962 var Bollmoravägen förbi det 
kommande Bollmora centrum 
inte helt klar, arbetet med ned-
läggning av rören i gatan pågick 
för fullt vid gångtunneln under 
Bollmoravägen.

Men ett år senare, 1963, var 
Bollmoravägen nyasfalterat och 
klar för trafik. Som jämförelse 
hur det ser ut idag, kolla på de två 
avloppsbrunnarna som sticker 
upp i den första bilden.

ooo Lars Ternblad. FOTO: LARS TERNBLAD

FOTBOLL En solig eftermiddag sent i september står Hanvikens 
herrlag, serieledare i Division 4 Södra, som värdar för match emot 
serietvåan Hägerstens SK. Förväntningarna på att hemmalaget ska ta 
en poäng och därmed säkra avancemang till Division 3 är höga bland 
åskådarna, som dagen till ära är betydligt fler än normalt, kanske 
uppemot 200?
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Birgitta Ringh och Elena Ilić svettas för en god sak. FOTO: MIA HENRIKSSON

Inte möjligt att vara privat i dagens duschar. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Grizzlybjörnstarke Andreas Lorentzon bryter återigen igenom IFK Tumbas 
försvar. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Säsongstart för Tyresöhandbollen
HANDBOLL Herrlagets fjolårssäsong, som var den första i Allsvens-
kan slutade med 13 lag eftersom BK Heid valde att dra sig ut mitt 
under säsong. Totalt blev det ett 8:e plats med 24 poäng på 24 
matcher, med målskillnaden 659–681, för Tyresö. Efter säsongen 
valde Petter Strömberg, Alexander Eriksson, Niklas Lindberg och Pet-
ter Wåhlin att avsluta sina karriärer på denna nivå. Rasmus Hallbäck 
flyttade till den finska huvudstaden för spel i Helsingfors IFK och 
Gustav Skagerling fick chansen att prova på livet som professionell 
handbollsspelare i Norge och Drammen Håndballklubb.

Fanny Norsten var hårt uppvaktad av KFUM Lundagårds försvarare i 
matchen som slöt 32–20 till Tyresö. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Till den här säsongen har truppen 
fyllts på med lovande Douglas 
Oreb och Fredrik Hellgren (son 
till Kicki Hellgren, fd Pettersson, 
som blev årets handbollsspelare i 
Sverige 87/88 reds anm.) från de 
yngre leden. Dessutom värvades 
niometersspelaren Calle Anders-
son från Skånela, högernian Ham-
pus Dahlqvist samt målvakten 
Oskar Ågren och mittsexan Den-
nis Nordwall från Bolton.

Årets målsättning är att för-
bättra åttondeplatsen från förra 
säsongen. Föreningen strävar 
efter att bli en etablerad topp-
klubb i Allsvenskan och utveckla 
arrangemangen ännu mer och 
göra klart för tyresöborna att på 
lördagar, mellan september och 
april, går man på handboll.

Säsongen har börjat med två 
vinster och två förluster. Vin-
sterna har kommit på hemmaplan 
mot lokalkonkurrenterna Rimbo 
och Tumba. Bortaspelet har inte 
stämt riktigt och där har det bli-
vit förluster mot Vinslöv och Hel-
singborg, men det kommer man 

snart att få ordning på, tror Sport-
chefen Jan Flinckman.

Damlaget är tillbaka i Allsvens-
kan efter en ettårig sejour i Elit-
serien. Resonemanget innan man 
beslutade sig för att ta steget upp, 
efter att ha vunnit Allsvenskan, 
var att erfarenhet från i hög-
sta nivå är ovärderligt på lång 
sikt. Föreningen tog sig inte vat-
ten över huvudet med att värva 
många nya spelare med erfaren-
het av Elitserien. Laget lyckades 
vinna en match och spela en oav-
gjord. Framförallt fick man rutin 
och hårdheten av att spela på 
högsta nivå, vilket har visat sig i 
inledningen av årets Allsvenska.

Damernas mål är att etablera 
sig i den absoluta toppen och 
åter kriga om avancemang till 
högsta serien, och när tiden är 
mogen kommer man att ta steget 
upp igen. Säsongen har börjat på 
absolut bästa sätt, med tre raka 
vinster mot Kroppskultur, Lunda-
gård och Lidingö, och med det så 
toppar man serien.

ooo

Träning och välgörenhet

HJÄLP Zdravko Ilić, bagare, 
utbildad personlig tränare och 
grundare till Z-träning, funderade 
på vilket sätt han kunde hjälpa 
människor som är på flykt.

För cirka 20 år sedan var Zdravko 
själv en av de som flydde från kri-
get i Bosnien till Sverige. Han har 
därmed lätt att sätta sig in i den 
situation som dagens flyktingar 
befinner sig i och vilken maktlös-
het de känner. Han har sett hur 
Röda Korsets arbete ger goda 

resultat. Med denna bakgrund 
tog Zdravko initiativet till ”Trä-
ning och välgörenhet” i Krusboda 
gymnastiksal.

Onsdagen den 13 september 
deltog 15 personer på tränings-
passet som bestod av Spartansk 
styrka. Ett svettigt och härligt 
initiativ tyckte deltagarna som 
avslutningsvis fick lyssna på en av 
Zdravkos favoritsånger från Bos-
nien. Intäkterna på 2 000 kronor 
skänktes till Röda Korset.

ooo

(S) vill bygga om 
omklädningsrummen
DUSCH I en motion till kom-
munfullmäktige kräver Socialde-
mokraterna i Tyresö att omkläd-
ningsrummen i kommunens sko-
lor och idrottsanläggningar ska 
byggas om, och inrätta separata 
könsneutrala omklädningsrum.

Det handlar inte om dyra nybyg-
gen, utan snarare omdisponering-
ar och justeringar av de omkläd-
ningsrum som redan finns.

Könsneutrala omklädnings-

rum skulle kunna underlätta för 
HBTQ-ungdomar att stanna kvar 
i föreningslivet längre. Men även 
avgränsningar mellan duscharna 
är en enkel och effektiv åtgärd för 
att öka tryggheten.

– Syftet är att fler barn och 
ungdomar ska känna sig bekvä-
ma. Idag får barn och ungdomar 
duscha helt öppet inför sina klass-
kamrater i skolan, säger Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

ooo

Biblioteket i 
Strand utökar 
sin service
SERVICE Enda sedan biblioteket 
i Strand öppnades 2006 har kom-
munen försökt att utöka loka-
lerna. Man har fört diskussioner 
flera gånger med bostadsrätts-
föreningens olika styrelser utan 
att nå fram i frågan.

Nu, nio år senare har man äntli-
gen lyckats. Den gamla tvättstu-
gan har nu renoverats och biblio-
tekets nya programrum är invigt.

Bibliotekarie Petra Rolfsdotter 
var med från början, som plats-
ansvarig, när biblioteket i Strand 
öppnades:

– Det ska bli intressant att se 
vilka som kommer att nyttja det 
nya programrummet. Vi har ju 
också utökat öppettiderna med 8 
timmar per vecka och öppnar nu 
redan klockan 10 på måndagar till 
torsdagar, så jag tror att det blir 
fler förskolor som kommer hit. 
Men alla är välkomna.

Ännu är inte alla möbler på 
plats i den nya lokalen, men de 
kommer inom kort. Efterfrågan 
på en möteslokal i en ickekom-
mersiell miljö har dock funnits 
länge i Östra Tyresö. Nu får de 
som vill ha ett möte, boka in sig, 
precis som man gör till kommu-
nens övriga lokaler.

– När programrummet inte är 
bokat är alla välkomna att använ-
da rummet. Det har funnits en 
efterfrågan bland annat efter stu-
dieplatser. Däremot har vi ingen 
större efterfrågan på stationära 
datorer. De flesta som bor i områ-
det har egna datorer. Vårt WiFi 
sträcker sig över Strandtorget 
enda till parkeringen vid Coop, 
säger Petra Rolfsdotter, som själv 
testat räckvidden.

Kommunen förbättrar även 
servicen för invånarna då det gäl-
ler kontakt med samhällsvägle-
dare och konsumentsekreterare. 
Från och med onsdagen den 4 
november kommer de att finnas 
på plats varannan onsdagsefter-
middag, mellan klockan 13.30 till 
16.30.

Till samhällsvägledaren kan 
man ställa frågor som rör bland 
annat barnomsorg, äldreomsorg, 
skola, borgerlig vigsel, bygglov, 
och återvinning med mera. 
Medan konsumentsekreteraren 
kan informera om konsumenters 
rättigheter, samt ge budget- och 
skuldrådgiving.

ooo

Bibliotekarie Petra Rolfsdotter är 
nyfiken på att se vilka som vill boka 
in sig i det nya programrummet på 
biblioteket i Strand. 
 FOTO: KAIJSA KEUSCH
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

BIOPREMIÄR
25/10 kl 18. PAN den stora även-
tyrsfilmen för hela familjen. En 
nytolkning av klassikern Peter Pan. 
Pris 100 kr. Plats Bio Forellen.  
Arr: Tyresö filmförening.

SKRIDSKOÅKNING
26/10–1/11. Höstlov i Fontana-
hallen och Tyresö ishall. Allmänhe-
tens åkning hela dagarna.  
Arr Tyresö kommun.

LÄS- OCH MYSSTUND
26/10, kl 10–10.45. För barn 1–3 
år med syskon och föräldrar. Det 
bjuds på fika. Plats Biblioteket i 
Tyresö C. Anmälan till Anita Lindqvist 
senast dagen innan, 08-5782 7163. 
Gratis. Arr: Tyresö kommun.

BARNTEATER
27–28/10, kl 13–14. Den vita ste-
nen, Gunnel Lindes klassiska även-
tyr om två ensamma barn som hittar 
varandra. Pantomimteater. Från 8 år. 
Entré 30 kr. Plats Kvarnhjulet hus A. 
Arr: Tyresö kommun.

JAZZ I TYRESÖ
2/11, kl 18.45–22. Bluesbandet 
MoJump spelar med influenser från 
jazz, latin och New Orleans. Tid 
19.30. Bordsbeställning 08-742 80 
00. Inträde 120/150 kr. Under 30 år 
gratis. Plats: Restaurang Spis & Vin. 
Arr: Tyresö Jazz & Blues Club

SAGOLEK
3/11 och 24/11, kl 10.30–11. 
Sagor, sånger och ramsor för barn 
från 4 år. Fri entré. Föranmälan till 
Anita Lindqvist senast 14.00 dagen 
innan, tel 08-5782 7163 eller 
e-post: anita.lindqvist@tyreso.se. 
Plats Biblioteket i Tyresö Strand. Arr: 
Tyresö kommun

UTSTÄLLNING
6/11–10/12 på Biblioteket i Troll-
bäcken. Årskurs 9 på Strandskolan 
ställer ut bildprojektet Jag - här - nu. 
Arr: Tyresö kommun

JAZZKRYSSNING TILL ÅLAND
15/11 bussar till Grisslehamn. Bok-
ning: 0176-25 800. Kod 5Jazz ska 
uppges och var man stiger på. Bus-
sarna går från Alléplan och Krusbo-
da torg kl 12 och Tyresö C kl 12.15. 
Pris ca 50 kr. Arr: Tyresö Jazzband 
och Tyresö Jazz & Blues Club.

Eric talar ut på Tyresöradion

Att vara flykting Kaffebryggare i kroppen

Djuren är sålda och den 14 mars 
i vår lämnar familjen Magnusson 
Uddby gård vid Alby fritidsgård 
efter att familjen har brukat går-
den i 87 år.

– Ännu är mycket olöst, berät-
tar tidigare arrendatorn av går-
den, Eric Magnusson, för Tyresör-
adions Gunnel Agrell Lundgren i 
ett program på 91,4. Spekulanter 
har varit mest intresserade av 
byggnaderna!

Många har kontaktat Magnus-
sons och berättat vad gården har 
betytt för dem.

– Ilskan och förtvivlan har ju 
varit oerhört stor och många är 
ledsna och förbannade. Det visar 
hur många som har uppskattat 
vår verksamhet, säger Eric Mag-
nusson i programmet.

Många program på Tyresöradion 
handlar nu om flyktingkatastro-
fen och hur det berör Tyresö.

Kyrkoherde Michael Öjermo 
rapporterar från årets bokmässa 
och sina reflektioner om kriget i 
Mellanöstern, IS och den nuva-
rande flyktingkatastrofen som 
vi upplever. Flera program har 
också beskrivit hur Tyresö För-
samling kraftsamlar för att på ett 
bra sätt ta emot flyktingar i vår 
kommun.

Ann Sandin-Lindgren diskute-
rar med polisen Thomas Martins-
son om de dilemman som polisen 
ställs inför när många kommer till 
Sverige utan papper och inte vill 
söka asyl i Sverige.

Åke Sandin intervjuar Mahad 

Malingor som kom till Sverige 
som 17-åring från krigets Soma-
lia. En berättelse om flykt genom 
många länder och hur man till sist 
lyckas få ett nytt liv.

I Radio TUFF berättar Åke San-
din och Monica Schelin om Tyresö 
Ulands- och Fredsförenings stän-
digt pågående aktiviteter när det 
gäller att göra insatser i världen. 
TUFF-aktivisten Magnus Wiborg 
redogör för hur TUFF fixade 160 
paket med underkläder till behö-
vande flyktingar.

Tyresös riksdagsman Mathias 
Tegnér (S) svarar på frågor om hur 
regeringen ska klara utmaningen 
med att ordna bostäder och jobb 
till alla nya medborgare som vill 
få en ny framtid i vårt land.

Nu hörs Tyresöläkaren Lena 
Hjelmérus regelbundet på Radio 
Tyresö i den nya programserien 
”Dr Lenas hörna” där hon samta-
lar med den ständigt frågvise Leif 
Bratt. I oktobers hörna pratar de 
om tvärtomspråket i sjukvården 
där negativa besked beskrivs som 
ett positivt svar. Det handlar om 
urin och en uppskattad njurfunk-
tion. De landar sedan i att beskri-
va njurarna som kaffebryggare. 

Vilken tur att dom inte smakar på 
”kaffet”!

I tidigare program har de 
undersökt hjärtats slag och meka-
nismer, PSA-tester, demenssjuk-
domar och åldrandets sjukdomar.

Lena Hjelmerus gör också egna 
intervjuer på Tyresöradion. Nu 
hörs ett trevligt samtal med en av 
Tyresös legendariska dagmam-
mor Eva Blomqvist med 20 år i 
yrket.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I ett av många program om flyktingar på Radio Tyresö berättar Mahad 
Malingor för Åke Sandin om hur det var att fly från Somalia till Sverige.

Hela tablån på tyresoradion.se
Programmen sänds över Tyresö på 91,4 Mhz. Alla program går att höra 
i efterhand på tyresoradion.se eller via appen Tyresöradion eller att 
prenumerera  på via PodCast.

14  OKTOBER 2015



Rätta lösningen på kryss nr 5, 2015.

DE SÄTTS UPP OCH
FÖRSVARAS

KAN
DET
MED

AKTIVT
KOL

VARA
TILL-

SAMMANS

UTAN
SKADE-
RISKER

UTOM
SIG,
UPP-

RIVNA

ÄR VÄL-
TALARE
MER ÄN
ANDRA TRYTA SAMLAR

MÅNGA

HINDRAR
VÅGOR

ÅKER EN
DEL MED

PILLER-
BAGGAR,
SMYCKEN

SKA
IBLAND

NY-
PUTSAT

VISAR
HUR

MÄNSKOR
HADE DET

FÖRR

GILLAR
MÅNGA

TV-TITTARE

F.D.
SMULAS
LÄTT OCH

ÄTS

SLUTA
SIG TILL
EGEN-
DOMEN

FÅR
UNGA

ATT
VÄXA

ÄR AV
VIKT FÖR
MÅNGA I
JOBBET

APA

HAR
MÅNGEN
ÄVEN TILL

FAKTA

DRAGET
SKILJER
SIG FRÅN
ANDRA

STICK-
VAPEN
JAZZIG
MUSIK

FINSKT
KERAMIK-
FÖRETAG
SÖMNIG

FÖR-
FÖRISKT
SJUNG-

ANDE
KVINNOR

KUNG
UPPBYGG-
ANDE SOM
STEROID

KALLES
ÄR ROM
PÅ TUB

SES DIRIGENT
GÖRA

MÅ BILFÖRARE
KUNNA PARERA

SPAR-
SYMBOL
VÅLDSAM

DÖD

BLIR EN
DEL

DRYCKER

MÅNGEN
ÄR FYLLD

NED
SPALTER

KAN MAN
BLI AV

RAKI OCH
PASTIS

HOLMEN
DÅ

SEGEL
SLÅR
ÖVER

OLJUD
KAN SES

SOM
RÅTTOR

ROANDE
KVINNA
I VÄST

HYGGLIGT

BE-
SKÅDAR
GÄRNA
TURIST

SÅDANT
I KLÄDER
VÄRMER

ATTAN ÄR
EN LIKSOM

JÄRN-
VÄGAR

DEN FÅR
EJ RIVAS
KAN STÅ
FÖR NEON

FLÄKT
PIN-

FÄRSK

BÄR
SINA

KOTTAR

BÄR
SÖTA

FRUKTER

RUSANDE
FÖRE-

TEELSE

GRABB
OCH

MINERAL

N 1318 © PROPRES / info@propres.se

KA
N

KÄ
NN

AS
SV

AL

LA
XE

R-
AN

DE
ÄM

NE

TE
RA

PI
FÖ

R
RY

GG
 O

CH
LE

DE
R

HA
N

ST
YR

 I
KL

OS
TE

R

VA
G

G
A

HI
T 

OC
H

DI
T

DE
T 

KR
ÄV

ER
BR

A 
RO

RS
M

A N
TÄ

N
KT

E 
M

AN
EJ

 P
Å 

I B
Ö

RJ
AN

ÅS
IK

T
PÅ

 VA
G

A
GR

UN
DE

R

M
ED

 F
IN

T
SN

AC
K 

FÅ
NÅ

G
ON

AT
T 

TR
O

G
ÖR

EL
DE

N
EF

TE
R

EN
 T

ID

SK
ÖN

AV
KO

PP
-

LI
NG

ÄR
BR

ÄN
T

G
EG

G
IG

T

HA
R

KA
NS

KE
SÅ

RE
T

HE
RD

E 
I

BI
BE

LN
KR

YP
ER

IH
OP

UP
P-

TR
ÄD

ER
NO

G
G

OD
 V

ÄN

GÖ
RS

 D
ET

M
ED

 F
ÖR

-
KL

AR
IN

G
H

ÖJ
D

G
ÖR

TR
ÅE

ND
E

VI
NE

R
KA

LL
S

N
A

B
B

FÖ
R-

Ä
N

D
RI

N
G

I T
O

N
-

H
Ö

JD

10
01

OC
H 

TO
N

TA
L-

TR
AS

TA
R

HA
R

IN
G

EN
RE

DA
KU

NG
SF

ISK
M

ET
AL

L-
RE

M
SA

KA
NS

KE
EN

 S
AL

VA

ÄR
 D

ET
FU

LL
-

ÄN
DA

DE

G
ÖR

 F
YR

-
KA

NT
ER

IN
G

ÅR
 I

SL
ÄK

TE
N

HA
ND

LIN
G

VÄ
LA

N-
PA

SS
AT

VÄ
CK

ER
HÄ

PN
AD

AL
VS

LI
KE

KO
N-

KU
RR

ER
AR

M
ED

 T
ÅG

BI
FA

LL
SE

S 
I

M
ÅN

G
EN

BA
CK

E

G
ÖR

M
AN

 V
ÄL

OF
TA

ST
TI

DE
N?

HU
VU

D-
ST

AD
 I

ER
IT

RE
A

SA
K-

IN
NE

-
HÅ

LL
TI

TA
N

KA
N 

M
AN

LÄ
RD

A
FÖ

R 
SI

N
TE

S

SE
S 

M
IT

T
I S

TI
CK

A
BR

UK
AR

DE
 V

ID
LÅ

G
PR

IS

ÖD
E

HA
R 

SE
X

SI
DO

R

FÖ
R-

RÄ
DI

SK
T

HÅ
L

S
TO

R-
TÄ

VL
IN

G
B

RU
KA

R
D

E 
PÅ

VA
KT

G
ÖR

 
SÄ

LL
AN

LA
T-

M
AS

K

ST
ÖR

RE
ST

RI
DS

-
FÖ

RB
AN

D
KY

LA

BÖ
R

EG
G

AR
VA

RA
ÄR

 O
G

IF
T

HA
R 

EN
TA

VL
A

BE
NA

 U
R

FI
NA

RE
PÅ

HÄ
LS

-
NI

NG

DR
IV-

M
ED

EL

KA
N 

M
AN

BL
I V

ID
NE

SA
PI

PP
I

Ä V E T I F

N Ä R I L L R Ö D I S

K A R L S B A D E R S A L T

P R I O R N A S R E A

R A G L A U L T I M A T

G A T T E T N I E C E S

P S N O R D A N K U B

A Å S U E K Å R E

T E S S T R Å L A R S

I N T A L A B I L M Ö

K U R A R E N V A K

F A L N A R O R D N A T

B A D V A K O R S T Å

K E R A M I K P A S S A R

L E R I G T A S M A R A

N 
13

12
 ©

 P
RO

PR
ES

 / 
in

fo
@

pr
op

re
s.

se

Kryss nr 6  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
3 november 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2015
1:a: Lars Ericsson, Borevägen.
2–5: Iris Karlsson, Alléplan.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
Stig Johansson, Stensötegången.
Gudrun Lejnäs, Vinkelvägen.

KULTUR/NÖJE

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 6” 
och skicka senast 
den 3 november 
2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Barbro!
Bildgåta nr 5 löstes av 
Barbro Nordlöf, Sandvä-
gen, som såg att vi tittade 
genom S:et i den konstnär-
liga utsmyckningen/skylten 
”STADSPARKEN”.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

50:e jazzkryssningen

RESA En söndag i september klev ett 100-tal tyresöbor 
på Eckerö-bussarna för att skjutsas till Grisslehamn och 
färjan till Åland.

Bussarna hämtade upp sina passagerare på Alléplan, Krus-
boda torg och i Tyresö centrum. De som åkte fick vara med 
om Tyresö Jazzbands 50:e kryssning till Åland i strålande 
sol och nästan vindstilla.

Sedan 14 år har Jazzbandet spelat på färjan från Griss-
lehamn. De senaste åren som regel fyra gånger per år. Är 
man fler än 30 resenärer som far iväg, ordnar rederiet bus-
sar som hämtar.

Under årens lopp har resan till Åland lockat över 6 000 
personer från Tyresö. Många är med nästan varje gång och 
det knyts vänskapsband mellan resenärerna. De senaste 
6–7 åren har Tyresö Jazz- & Blues Club varit medarrangör. 
På bussresan till Grisslehamn säljs lotter med fina priser 
och behållningen går oavkortad till Jazzklubben som får ett 
bra ekonomiskt tillskott till sina konserter.

Eckerölinjen anses ha den bästa maten av alla Ålands-
båtar och när man bokar resan kan man också beställa 
smörgårdsbord eller middag i á la carte-matsalen. Dess-
utom Tax-free och övriga butiker. Dansar gör man i den 
stora baren som har en fin utsikt över Ålands jäsande hav. 
Där spelar Jazzbandet och publiken får också vara med och 
sjunga jazzallsång.

När färjan kommer åter till Grisslehamn väntar bussarna 
att ta oss tillbaka till Tyresö och till samma plats där man 
steg på. Strax före 22 är man åter i Tyresö.

Att så många tyresöbor, år efter år, följer med på jazz-
kryssningarna tyder på att man trivs och tycker det är kul. 
Den 15 november är det dags igen. Se På gång sid 14.

ooo

Ombordstigning. FOTO: JAZZKLUBBEN

Tyresö Jazzband fär det att gunga till sjöss. Från vänster Jörgen Toresson, piano, Nils-Göran Wetterberg, klarinett, Alf Hansson, 
kontrabas, Sune Linder, altsax, och Peter Inghe, trummor. FOTO: JAZZKLUBBEN
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TILLSAMMANS Kommunen och 
Tyresö församling gick för några 
veckor sedan ut med ett upprop 
till alla tyresöbor, där man efter-
lyste volontärer till det evakue-
ringsboende, med enkla sovplat-
ser, som öppnas för att ta emot 
asylsökande flyktingar. Boendet 
kommer att öppnas i Kvarnhjulet, 
hus B den 19 oktober.

Kommunen och församlingen 
hade också kallat till ett första 
informationsmöte den 15 okto-
ber, för att närmare berätta vad 
uppdraget som volontär innebär 
och vad som ska göras för att 
kunna starta upp boendet.

Fantastiskt gensvar på 
uppropet 
Gensvaret blev fantastiskt! 312 
intresserade tyresöbor hade kom-
mit till en absolut fullsatt Bollmo-
radalens kyrka för att få närmare 
information om behovet av hjälp 
och för att även kunna anmäla sig 
som volontär i flyktingmottagan-
det.

200 volontärer på listan
På samma sätt gav tyresöborna 
ett mycket starkt gensvar på frå-
gan om man var beredd att ställa 
upp som volontär.

Kvällen efter informationsmö-
tet hade församlingen skrivit upp 
drygt 120 volontärer och då hade 
man ännu inte hunnit avsluta 

arbetet med att gå igenom alla 
anmälningar som kommit via 
mejl. Till detta kommer de som 
anmält sig på annat sätt, vilket 
betyder att det nu kan finnas över 
200 volontärer på listan!

Tyresö kommun ansvarar för 
evakueringsboendet på uppdrag 
av Migrationsverket och Tyresö 
församling organiserar volontärs-
arbetet. Boendet på Kvarnhjulet 
är bemannat dagtid och delvis 
kvällstid och volontärerna arbe-
tar i pass om tre eller fyra timmar. 
Mellan kl 20.00 och 08.00 har ett 
bevakningsbolag ansvaret, delvis 
med tanke på risker med attentat 
mot boendet.

Närvarande medmänniska
 Arbetet dagtid består i att till 
exempel handla mat, ordna fru-
kost eller kvällsmat, tvätta och 
inte minst att helt enkelt vara 
närvarande medmänniska. Dess-
utom finns det säkert behov av att 
kunna aktivera barnen på olika 
sätt, med t ex både lek och fotboll.

Det finns alltid en arbetsledare 
från kommunen på plats för att 
fördela arbetet med en arbets-
grupp av fyra volontärer. Det 
behövs alltså 16 volontärer per 
dag för att få det hela att fungera 
som planerat.

Det finns plats för 50 flyktingar 
på evakueringsboendet och de 
första kommer med 24 timmars 
varsel.

Insamlingen klar
Även uppropet för att samla in 
förnödenheter till evakuerings-
boenden fick ett mycket stort gen-
svar. Forellskolans matsal fylldes 
snabbt och gav så mycket att man 
nu avslutat inlämningen. Det finns 
helt enkelt inte plats för mer just 
nu, men det kan komma bli fler 
insamlingar längre fram.

ooo

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16,  
lör 10-14 (17/10-28/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Tyresöborna ställer upp!

Vad är ett evakueringsboende?
Ett evakueringsboende är ett boende för asylsökande som väntar på 
att få en plats i ett av Migrationsverkets anläggningsboenden.
Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplat-
ser så kort tid som möjligt.
Så snart nya platser blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden 
ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på 
beslut om asyl.

Många tyresöbor har skänkt lakan, kläder och skor. Annica Sterner och Lena Riddervold sorterar i Forellskolans 
matsal. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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