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Lotteri avgör omsorgen 
n När Tyresö inför lagen om valfri-
hetssystem (LOV) inom hemtjäns-
ten kommer kommunen också infö-
ra det hårt kritiserade systemet 
att lotta ut de äldre som inte själva 
gör ett aktivt val.

Systemet som har kallats mor-
morslotteriet har kritiserats hårt 

där det införts men nu väljer de 
styrande i Tyresö kommun alltså 
samma väg. Det innebär att de 
äldre måste skicka in en valblan-
kett om de vill behålla den utförare 
de har. Annars tillfaller ”kunden” 
det företag som just den dagen lig-
ger överst i högen av utförare.

Oppositionen är starkt kritiska 
till införandet av LOV i Tyresö. Det 
riskerar att bli dyrare och leda till 
sämre kvalitet i omsorgen.

Kritikerna hävdar att det beror 
på att moderaterna tycker att pri-
vatiseringen gått alltför långsamt 
när de äldre själv fått välja. Sid 9

… har sett  
partiledar - 
terapi  i TV.
     Sid 2

Bollmoran …
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Beatrice Rubeling är bekymrad inför framtidens tillkrånglade val. Foto: Gunnar Frisell

Billigt blir dyrt
n Nu blir det färre billiga hyresrätter i Tyresö. 152 lägenheter 
gick under klubban i torsdags. Omvandlingen till bostadsrät-
ter fortsätter. Det blir svårare för de unga tyresöborna att flytta 
hemifrån. Den borgerliga bostadspolitiken i Tyresö är både 
arbetsmarknads- som ungdomsovänlig. Ledare, sid 2

Kommunen måste ta ansvar
n Med en lång bostadskö behövs fler inte färre hyreslägenheter. 
Av kön är ungdomarna mellan 16 och 25 år så många som 5 591 
stycken. Det är inte rimligt att då omvandla fler till bostadsrätter. 
Kommunen måste ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för 
fler hyresrätter. Debatt, sid 4

”Vi har ett rocki-
gare bidrag och 
hoppas att alla 
tyresöbor ringer 
och röstar på oss.”
Erik Eklund, sid 11

samtalsapp för 
tonåringar 
n Under våren lanseras Jiddr, 
samtalappen för unga som 
utvecklats av två entreprenö-
rer från Tyresö. Appen är som 
en blandning mellan radio 
och konferenssamtal. Sid 3

Framtiden oviss
n Många frågor är fortfa-
rande obesvarade när det 
gäller Sofiebergsskolans 
framtid. Föräldrarna protes-
terar. Sid 5

Guldkon
n Speldosan är i semifinal 
tillsammans med tio andra 
förskolor och kan vinna Guld-
kon som är Arlas pris till bra 
skolrestauranger. Sid 6

Jämnt mellan 
blocken 
n I Novus opinionsunder-
sökning väger det jämnt 
mellan blocken i Tyresö. S 
går fram kraftigt medan små-
partierna C och Kd riskerar 
att åka ur kommunfullmäk-
tige. Sid 8–9

tFF satsar framåt
n Med flera nyförvärv för-
stärks damlaget inför kom-
mande spel. Tyresö FFs 
damer rankas just nu sjua i 
världen. Sid 12

nya stjärnor
n Tyresö Musikklasser sätter 
upp sin nyskrivna musikal 
EXIT. 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



Noterat

I dagarna beslutade den borgerliga majorite-
ten att sälja ut 152 hyresrätter på Diamant-
gången. Ett område med väldigt trevliga 

lägenheter, med små gårdar i en sjönära miljö. 
En underbar omgivning för barn att växa upp i. 
Ett hyreshuskvarter med radhus i två våningar 
som smälter väl in i bebyggelsen som finns runt 
omkring. För att bo här har man inte behövt 
spara länge eller tagit stora lån. Man har behövt 
stå i bostadskön som är öppen för alla. Hyrorna 
är cirka 1 000 kronor per kvadratmeter. Det 
innebär att en 2:a kan kosta runt 4000 kronor 
i månaden.

De som inte har råd att eller vill köpa, kan 
naturligtvis bo kvar men får nu sina grannar 
som hyresvärd och det vill man inte. De borger-
liga partierna vänder med utförsäljningsbeslu-
tet alla de som valt hyresrätten ryggen.

Enligt en rapport från Stockholm Handels-
kammare saknas 122 000 bostäder i Stockholms 
län. Alla behöver naturligtvis inte vara hyres-
rätter. Men hyresrätten är viktig för att få hit 
arbetskraft till vårt län och vår kommun. Hyres-
rätter skapar möjlighet till en rörligare arbets-
marknad. I veckan hade kommunfullmäktige 
kunnat fatta ett beslut som innebar att kommu-
nen skulle kunnat få ett tillskott med cirka 200 
lägenheter i och med byggandet av kvarteret 

Hasselbacken men istället blir tillskottet i bästa 
fall 50 nya hyresrätter.

Argumentet som de borgerliga partierna hade 
för utförsäljningen var att Tyresö bostäder behö-
ver kapital för att kunna producera nya lägen-
heter. Men vad är det för logik i att sälja ut de 
relativt billiga lägenheterna som Tyresö bostä-
der har för att bygga nya som är absolut dyra.

Om man flyttar från en tvåa i Diamanten 
som kostar 4 000 kronor lär man få beta-
la minst 7000 kronor i en nyproducerad 
lägenhet med samma storlek.

Idag står det 20 000 personer i Tyresös bostads-
kö. Alla vill naturligtvis inte ha en bostad genast. 
Men även om det bara är en bråkdel av kön som 
är i akut behov blir det inte lättare av att hyresrät-
ter försvinner. I veckan fanns det två lägenheter 
lediga på Tyresö bostäders hemsida. Allt fler ung-
domar blir ofrivilliga mambos eller tvingas flytta 
runt på soffor hos kompisar. Är det så vi vill att 
ungdomarna i vår kommun ska börja sitt vux-
enliv. I höst är det val, då finns det möjlighet att 
rösta fram ett annat alternativ. Ett alternativ som 
vill att det ska finnas bostäder med äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt i alla våra kommunde-
lar. Det alternativet heter Social demokraterna.

ooo

De allmännyttiga bostadsföretagen står för en stor del av Sveriges 
bostadsbestånd. I Tyresö är allmännyttan Tyresö bostäder. Genom god 
planering och förvaltning har ett varierat bestånd byggts upp som gör att 
alla som söker bostad i Tyresö har en möjlighet att hitta i olika hustyper i 
de flesta kommundelar. Nu väljer moderaterna bort hyresrätten i Öringe. 
Förr fanns två kvarter med 209 lägenheter i området. Nu försvinner de 
sista genom Diamantens omvandling.

Att vara folkpartist är att vara kluven, sa en folkpartiledare 
för länge sen. En centerledare travesterades en gång med föl-
jade ord – Vi i centerpartiet har alltid velat och kommer alltid 
att vela.

Att Kristdemokraternas ledare i Tyresö, Leif Kennerberg, 
vill sälla sig till skaran blev uppenbart när kommunfullmäk-
tige i januari behandlade en motion med namnet ”Det finns 
möjlighet att bygga bra och billiga hyresrätter för unga”.

Av handlingarna framkom att Kennerberg i Tyresöbostä-
ders styrelse röstat ja till motionen. I kommunens miljö- och 
samhällbyggnadsnämnd röstade han nej. I kommunstyrelsen 
stod han slutligen som en åsna mellan två hötappar. Då valde 
han att anse motionen besvarad.
I Leif Kinderägg, förlåt Kennerberg, får man tre i ett.

ooo

www.tyresonyheter.nuLedare

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
www.tyresonyheter.nu

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar 
Frisell, Martin Nilsson.
Annonser: Nicklas Eklund,  
tel 076-113 34 48.
annons@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2014 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Norrtälje.
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 8–13 april 2014
Manusstopp 30 mars 2014
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Vem ska få en god 
bostad i framtiden?

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

När du var liten vad ville du bli,
terapeuten undrar i TV2- terapi.
Nu är den tiden sen längesen förbi
tänk att det blev partilederi
med eller utan ideologi.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Nytt höghus i 
Tyresö 
Bygge Miljö- och samhällsbygg-
nadsutskottet har beslutat att 
en ny detaljplan ska tas fram för 
första etappen av ombyggnaden 
av norra Tyresö centrum. Den 
kommer att innehålla ett höghus 
som är tänkt att ligga mellan Boll-
morahallen och den stora parke-
ringen. Höghuset kommer att bli 
16 våningar med bostadsrätter. 
Oppositionen fick inget gehör för 
sin önskan att höghuset ska byg-
gas med små hyresrätter.

ooo

Källsortering ökar
MiLjö Sedan kommunen infört 
behovsanpassad hämtning av 
hushållsavfall har tyresöborna 
blivit allt duktigare på att källsor-
tera sina sopor. Det första utfallet 
visar på cirka 7 procent i mins-
kade insamlade mängder sedan 
systemet infördes i oktober 2013.

ooo

Avtal kring fiber är 
tecknat
iT Kommunen och TeliaSonera 
har tecknat ett samverkansav-
tal kring etablering och drift av 
ett aktivt fibernät och en öppen 
tjänsteplattform där tjänsteleve-
rantörer kan erbjuda bredbands-
tjänster till boende och verksam-
heter i kommunen. Målsättningen 
är att 90 procent av kommunens 
invånare och företag ska kunna 
ansluta sig till IT-infrastrukturen 
år 2020.

ooo

Nyheter

Jiddr – en hjälpande 
app för tonåringar
SociALT Tänk dig en app som 
är en blandning mellan ett radio-
program och konferenssamtal, 
där upp till 50 000 ungdomar 
kan logga in samtidigt och höra 
en vuxen förebild prata om vik-
tiga ämnen och ställa frågor till. 
Under våren lanseras jiddr, sam-
talsappen för unga framtagen 
av två fantastiska entreprenörer 
från Tyresö, josefine Wahlberg 
och Marie Altus.

Med bakgrunder som sångerska, 
Josefine, och poliskåren, Marie, 
kan man tycka att steget till app-
utvecklare är långt. För både 
Josefine och Marie har det alltid 
funnits ett starkt intresse av att 
hjälpa barn och unga. Och utifrån 
det och Josefines stora spelintres-
se och onlinespel, föddes idén om 
Jiddr. Från att online ha chattat 
med ungdomar om spelet i sig, 
kom samtalen i allt mer utsträck-
ning att handla om de ungas väl-
mående.

– De unga började prata om 
panikångest, självmordstankar, 
problem med tjejer eller jobbiga 

föräldrar och nu har jag suttit i 
snart 4 år och chattat med dessa 
ungdomar, säger Josefine.

Vuxna har inte tid
Josefine berättar hur de unga hon 
mött de sista åren upplever att 
ingen vuxen har tid för dem, att 
de unga förminskade sina pro-
blem och att de inte vågade ringa 
någon hjälporganisation. Där föd-
des tanken att skapa en samtals-
app, en app som förser unga med 
vuxna förebilder. I en marknads-
undersökning bland 100 företag 
som jobbade mot unga svarade 86 
stycken att de tyckte idén lät fan-
tastisk och frågade när de kunde 
komma och bidra.

Från att i september 2012 
komma upp med idén fick Josefin 
i oktober en plats i en inkubator, 
CSES, på Stockholms universitet 
för sociala entreprenörer och i 
januari följande år fick de finan-
sieringshjälp via VINNOVA (Unga 
innovationskraft) och kunde där-
med anställa en egen programme-
rare.

För tonåringar
Huvudmålgruppen för appen är 
ungdomar mellan 13–19 år och 
dagligen kommer teman/områ-
den (både positiva och mer tunga 
problemämnen) att beröras vid 
satta tidpunkter där bra vuxna 
förebilder finns för att svara på 
frågor. I dagsläget har man signat 
400 vuxna från allt från Polisen, 
barnombudsmannen, kändisar, 
sporthjältar och psykologer på sin 
lista med förebilder som kommer 
att finnas på plats för att svara på 
frågor. Allt övervakas av en mode-
rator som ser till att allt går schyst 
till. När du som ungdom har en 
fråga eller fundering ”pingar” du 
den som pratar som sedan förde-
lar ordet. Det finns även möjlighet 
att prata i mindre grupper om upp 
till tio unga.

– Lever man till exempel med 
en familj med missbruksproblem 
(vilket var femte barn i Sverige 
gör) så är ensamhetskänslan en 
av de största problemen. Att få 

prata med andra unga i samma 
situation är otroligt starkt och 
viktigt och vi hoppas det kan hjäl-
pa många unga, säger Josefine.

Stor utmaning
En stor utmaning för projektet 
Jiddr har varit vilka lagar och 
regler som gäller för den här nya 
tekniken. Olika myndigheter ger 
olika svar om hur projektet sak 
benämnas, ska det ses som ett 
radioprogram, sluten grupp eller 
kanske båda två? Nu har Josefine 
och Marie anlitat flertalet lagkun-
niga och hoppas att de nu är på 
rätt spår så lanseringen kan se 
som planerat. 

Att lanseringen är välkomnad 

och efterlängtad märks då Jose-
fine och Marie vunnit Stockholm 
Stads innovationsstipendium 
och andra utmärkelser. Josefine 
hamnade även på Internetworlds 
lista över Sveriges hetaste digi-
tala entreprenörer och hon kom-
mer nu att börja blogga för sidan. 
Det har varit ett hårt arbete och 
är fortfarande, med Jiddr och lan-
seringen.

– Men det bästa, säger Josefine, 
är när vi får ett mail från en ung-
dom som frågar när de kommer 
att kunna logga in första gången, 
då vet vi att vi gör något som 
behövs, som kommer att göra 
skillnad!

ooo

Josefine Wahlberg. Foto: Jini soFia lee

Marie Altus. Foto: Gunnar Frisell

Radonmätningar i bostadsrättsföreningar
MiLjö Radongas finns naturligt i 
berggrunden och i grus och sand. 
Dessutom kan det komma från 
byggnadsmaterial till exempel 
blå lättbetong. Detta tillverkas 
inte längre, men det kan finnas i 
hus som byggdes fram till 1976.

Södertörns Miljö- och hälso-
skyddsförbund är en tillsynsmyn-
dighet och ett gemensamt kom-
munalförbund för kommunerna 
Nynäshamn, Haninge och Tyresö.

Förbundet har tagit över de 
tre kommunernas miljöenheter 
(miljö- och hälsoskyddsnämn-
den), vilket har inneburit flera 
positiva samordningsvinster.

Tillsyn görs inom många områ-

den, såsom hälsoskydd, miljö-
skydd och livsmedel. Bland annat 
har skolor och förskolor och äld-
reboenden fått besök.

Nu är det dags att undersöka 
förekomsten av radon i bostads-
rättsföreningar i Tyresö. Gudö-
terrassens bostadsrättsförening 
är en sådan. 37 lägenheter med 
markkontakt har valts ut för att 
täcka in området.

Mätningen görs genom att mät-
dosor placeras ut och för att göra 
mätningen så tillförlitlig som möj-
ligt, ska den pågå i ett par måna-
der. De boende kommer att få 
veta mätresultatet så snart det är 
sammanställt.

ooo
I en lägenhet på Gudöterrassen har, till synes små, mätdosor placerats ut. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Bostaden är basen för trygghet i livet och borde därför 
vara en rättighet för alla. Men idag är det bostads-
brist i vår kommun. Detta gör att människor inte kan 

få ett eget hem och att kommunen tappar i tillväxt. Tyresö 
behöver fler bostäder och framförallt fler hyresrätter.

Hyresrätten har en positiv inverkan på utvecklingen i 
kommunen. Den ökar rörligheten på arbetsmarknaden och 
gör att människor kan flytta dit jobben finns.

Människor har olika behov vid olika tillfällen i livet. 
Hyresrätten är ett smart och flexibelt boende för livets 
olika skeden. Det blir allt fler äldre i kommunen, som snart 
behöver en mindre bostad till låg kostnad. Det står 22 604 
personer i Tyresö Bostäders bostadskö, varav 5 591 är 
ungdomar mellan 16 och 25 år. Många av dem behöver en 
bostad snart, en liten lägenhet till låg kostnad. Enligt en 
nyligen genomförd enkät vill Tyresös ungdomar att det ska 
byggas små och enkla lägenheter i Tyresös centrala delar 
Bollmora, Strandtorget och Alléplan. En absolut majoritet 
vill bo kvar i Tyresö och inte behöva flytta från kommunen 
för att få tag i en bostad. Ungdomarna tycker det är dags att 
kommunen satsar mer på bostäder för ungdomar.

Kommunen har enligt lag ansvar för att skapa förutsätt-
ningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Tyresös 
befolkning beräknas öka med 6 000 personer fram till 2035. 
Kommunens mål för bostadsbyggandet under samma 
period är cirka 300 bostäder per år vilket ger ungefär 4 200 

bostäder. Det finns många planer för byggande av bostäder, 
men tyvärr är det mest bostadsrätter.

Samtidigt som det främst planeras för bostadsrätter väl-
jer kommunen att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 
Sedan år 2002 har över 1 000 hyresrätter ombildats. Tidiga-
re har Tyresös bostadsbestånd varit uppdelat i tre lika delar 
hyresrätter, bostadsrätter och villor. Idag utgör hyresrät-
terna knappt en fjärdedel av bostadsbeståndet. Näst på tur 
att ombildas till bostadsrätter är Diamantgången med 152 
hyresrätter. Kommunfullmäktige fattar beslut om ombild-
ningen den 13 februari. När detta skrivs vet vi ännu inte hur 
beslutet blir men Hyresgästföreningens åsikt är att affären 
är ett steg i fel riktning. I Tyresö behövs fler hyresrätter 
och inte färre.

Hyresgästföreningen Tyresö arbetar för att bevara och 
utveckla hyresrätten i Tyresö. Vi anser att kommunen 
måste ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för att anta-
let hyresrätter i Tyresö ökar. Stoppa ombildningarna och 
bygg fler hyresrätter.
Tina Norrström
Hyresgästföreningen Region Stockholm

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

Tyresö behöver fler hyresrätter!
Stoppa ombildningarna 
och bygg fler hyresrätter.

På 70-talet, när jag var liten, var Sovjet en stor röd 
blaffa på världskartan. En likblek man med groteska 
ögonbryn vinkade stelt från balkongen vid Röda 
Torget ut över ringlande led av långdistansmissiler. 
Hårda män som hette Krutov och Fetisov spöade 
Sverige i hockey varje år. Och i skolan talade läraren 
med darr på rösten om ”rysskräcken”, och om hur 
de minsann brände ner allt i sin väg när de härjade 
i Roslagen på 1700-talet. Att Tyresö slott klarade sig 
berodde nog mest på det undanskymda läget längst 
in i Kalvfjärden. Ryssland var något hemskt som 
lurade på andra sidan Östersjön.

Lite senare upptäckte jag en annan sida av Ryss-
land. Balettmusik av Tjajkovskij snurrade på skiv-
spelaren. Raskolnikov irrade längs St Petersburgs 
dimmiga kanaler någonstans mellan brottet och 
straffet, och vetenskapen från öster gav oss såväl 
det periodiska systemet som den första människan i 

rymden. Det jag såg luktade samovar och smakade lök och gräddfil. Ett käns-
lomässigt bråddjup öppnade sig mellan sidorna i Tolstojs böcker och mellan 
satserna i Rachmaninovs pianokonserter. Det var något i detta som grep tag i 
mig, och som lever kvar.

Så skriver vi 2014 och Ryssland står värd för de olympiska vinterspelen. Vad 
blir det då för bild av Ryssland vi får se i svenska media? Jo, en barbröstad 
Tsar Putin som rider på hästar och bränner miljarder på höghastighetståg i 

Kaukasiska bergen. Vi blir dagligen matade med bil-
der på oavlönade arbetare som först fått slita ihjäl 
sig på farliga byggarbetsplatser för att sedan bli miss-
handlade med järnspett. Homosexuella kan möjligen 
få komma till OS, men bara om det håller sig borta 
från barnen. Det är mycket som är uselt i Ryssland. 

Men finns det verkligen ingenting bra att rapportera om? Man tappar ju helt 
lusten att titta på OS.

Var finns skildringarna av idrottslivet i Ryssland och hur livet som elitidrot-
tare där ter sig? Hur är det ställt med kulturen? Alla kulturarbetare kan väl inte 
ha dött i Gulag? Och alla vetenskapsmän kan väl inte ha emigrerat till USA?

Den nattsvarta bilden av Ryssland som förmedlas överskuggar helt själva 
OS-evenemanget, och det tycker jag är en förolämpning mot alla de idrottare 
världen över som kämpat i åratal med att förbereda sig på sitt livs prestation. 
Putins Ryssland är landet vi älskar att hata. Människorna försvinner bakom 
despoten, det är inte rättvist.

Så kommer invigningen och den magsura stämningen förbyts långsamt i 
något mer positivt. Med ens har vi den ryska kulturen på första parkett. Och 
en massa ansikten på människor. Hockeylegenden Fetisov ser inte lika hård 
ut längre där han går och bär fanan bredvid dirigenten Gergiev.

Hellner och Kalla börjar dra in medaljer och äntligen flyttas fokus till rätt 
ställe: idrotten.

”Invigningen en triumf för Putin” proklamerar Dagens Nyheter. Suck. Det 
var väl inte Putin som skrev musiken till Svansjön?

OS är snart slut och jag övergår till Romeo och Julia av Prokofjev – piano-
versionen. Det är en bild av Ryssland som ingen någonsin kan ta ifrån mig.
Björn Hugosson

Reflektioner under de 
olympiska  spelen

Foto: Gunnar Frisell

”Putins Ryssland är 
landet vi älskar att 
hata.”

Säker i bussen 
Jag tillhör dem som gärna föl-
jer SLs uppmaning att använda 
säkerhetsbälte på bussarna. När 
man kränger fram på motorvä-
gen in till stan känns det natur-
ligt att liksom i bilen vara bältad. 
Men tyvärr är det alltför ofta som 
bältena inte går att använda. SL 

borde ha en rutin för att gå ige-
nom bussarna och byta ut de som 
är trasiga. Vi som är resenärer 
borde också tänka på hur vi han-
tera bältena. De kan rädda ditt 
och mitt liv.
Daglig bussresenär

 Foto: Gunnar Frisell

Vårtecken har visat sig redan nu i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell
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Häromdagen ramlade jag över 
den gamla dängan Wherever 
I lay my hat, that’s my home, 
som jag som 70-talist kopplar 
ihop med Paul Young, även om 
den skrevs på 60-talet av bland 
annat Marvin Gaye. Jag har alltid 
tyckt om låten. Kanske inte för 
att den handlar om att bedra sina 
älskare, utan framförallt för att 
tanken om att känna sig hemma 
just där man är, är ganska sym-
patisk. Detta är sant speciellt 
i en tid då jag och många med 
mig samlar mängder av olika 
prylar från olika faser i livet i vår 
bostad. Fast även om jag tycker 
att hatt-sentensen är popigare, 
så passar nog det gamla 1600-
tals ordspråket, Mitt hus är min 
borg bättre på de flesta av idag. 
Tyvärr är problemet i dagens 
Tyresö och Stockholm att för 
många unga vuxna borde det 
snarare heta: Mina föräldras hus 
är min borg.

När det gäller bostadsbyg-
gandet är två saker säkert. Ett, 
det kan inte fortsätta som det 
har gjort de senaste åren här i 
stockholmsregionen. Två, oav-
sett partifärg bär alla ett ansvar 
för situationen som den ser ut 
idag. Under de senaste åren har 
Moderaterna varit duktiga på 
att prata om att det behövs fler 
lägenheter, men tyvärr har det 
inte blivit så många i praktiken. 
Därför tycker jag att det är dags 
för något nytt.
Mathias Tegnér
Tyresö (S) riksdagskandidat

Wherever I lay  
my hat

Foto: Gunnar Frisell

”Tanken om att känna 
sig hemma just där 
man är, är ganska 
sympatisk.”

Fortsatt oklart om Sofiebergsskolans framtid:

Rekordmånga elever  
– sexan flyttar till Kumla

Det var fredagen den 29 november 
som Anki Svensson kallade barn- 
och utbildningsnämnden till sam-
manträde. Med kallelsen följde 
ett förslag om att nämnden skulle 
besluta att lägga ner Sofiebergs-
skolans mellanstadium. Beslutet 
skulle enligt förslaget fattas redan 
onsdagen den 4 december. Dagen 
innan publicerar Tyresö Nyheter 
nyheten och förvånade föräldrar 
som inte hört något alls om försla-
get reagerar starkt.

Protesterna blir så starka att 
alliansen på sittande möte tving-
as ändra förslaget. Innan beslut 
kunde fattas, på nämndens febru-
arimöte, måste samråd ske med 
skolornas föräldraråd.

Flera frågor väcks dock när 
informationen från kommunen 
uteblir eller är motsägelsefull. 
Frågor om hur det ska gå för 
klasserna som byter skola, vil-
ken skola de ska gå i, hur fritids 
på Sofieberg ska klara dubbelt så 
många barn, hur trafiklösningar 
ska se ut när det blir fler små barn 
och hur man kan vara säker på 

att föräldrar kommer välja Sofie-
bergsskolan när barnen eventu-
ellt kommer behöva byta skola 
och klass två gånger på väg till 
högstadiet lämnas fortsatt obe-
svarade av barn- och utbildnings-
nämndens ledning.

De obesvarade frågorna får för-
äldrar att protestera och starta en 
namninsamling mot förändringen 
(närmare 300 personer har idag 
skrivit på).

När nämnden sammanträdde 
i förra veckan stod det klart att 
det ännu inte finns några klara 
besked om framtiden. Det enda 
som nu verkar klart är att årskurs 
sex flyttar till Kumla i höst medan 
framtiden för övriga mellansta-
diet ska utredas vidare.

Att mellanstadiet skulle avveck-
las förklaras från kommunens 
sida med ekonomiska skäl och att 
elevunderlaget riskerar bli för litet 
för att klara kostnaderna för hyran 
av lokaler. Samtidigt visar siffror 
som Tyresö Nyheter begärt ut från 
kommunen att antal elever aldrig 
varit så många som nu på skolan. 

2006 gick det 148 elever medan det 
2013 går 171 elever på skolan.

Något som får Socialdemokra-
ternas vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden Jannice 
Rockstroh att reagera:

– Först försöker man besluta 
om nedläggning utan att infor-
mera, sedan säger man att skolan 
inte är lönsam trots att den aldrig 
haft så många elever som nu. San-
ningen är att Moderaterna infört 
ett hyressättningssystem som gör 
små, trygga skolor olönsamma. 
Efter att ha utrett frågan ett år kan 
man fortfarande inte ge besked 
om skolans framtid, det är dåligt, 
barn och föräldrar har rätt till 
trygghet. Och nu kan man inte ens 
lova att utbyggnaden vid Fornud-
dens skola blir av. Det är dåligt 
hanterat från början till slut.

Anki Svensson (M) säger nu i 
ett mail till föräldrarna att:

– Jag och Alliansen kommer 
inte att göra någon förändring 
inom Trollbäckens skolor innan 
det finns en komplett utredning 
där det tydligt framgår vart Sofie-
bergsskolans elever ska få plats 
vid en eventuell förändring.

Ovissheten består alltså – 
Tyresö Nyheter kommer fortsätta 
bevaka frågan.

ooo

gRUNDSKoLA När barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki 
Svensson (M) innan jul skickade ut ett förslag om att lägga ner Sofie-
bergsskolans mellanstadium väckte det stora protester. Nu tvingas 
den styrande alliansen backa, men framtiden för Sofiebergsskolan är 
ännu inte avgjord.

Sofiebergsskolans framtid oviss. Foto: Gunnar Frisell

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter 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!

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00
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gRANSKNiNg Under våren 
kommer samtliga Tyresös grund-
skolor att granskas av Skolin-
spektionen. ett uppdrag de fått 
från regeringen att under 5 år 
granska alla Sveriges skolor. Den 
senaste granskningen av Tyresö 
gjordes 2007.

Skolinspektionen granskar sko-
lor, utreder anmälningar om 
missförhållanden och bedömer 
ansökningar om att driva friståen-
de skola. De har tillsynsansvar för 
skola, vuxenutbildning, fritids-
hem, förskola och annan pedago-
gisk verksamhet. Utgångspunk-
ten är alla barns och elevers rätt 
till god omsorg och god utbild-
ning i trygg miljö. Andra gransk-
ningar som Skolinspektionen kan 
göra är riktade tillsyner om de 
märker att det finns en tendens 
på många skolor i landet kring ett 
ämne/område som inte fungerar 
som de bör titta närmre på.

Utreder många problem
Skolinspektionen utreder också 
anmälningar om missförhållan-
den. Det kan till exempel handla 

om kränkningar eller om utebli-
vet stöd till en elev, men också om 
andra problem.

– Ibland får vi även mail från 
föräldrar och det särskilt när de 
vet att vi är på väg till deras skola 
för en granskning, säger Lotta 
Hedén på Skolinspektionen, 
ansvarig för granskningen som 
sker i Tyresö kommun.

– Det generella mottagandet 
på skolorna är bra, säger Lotta 
Hedén. Både kommuner och de 
ansvariga för fristående skolor 
brukar tycka att det är bra att 
vi kommer till dem. Det blir en 
extern genomlysning som ofta 
uppskattas. Vid en anmärkning är 
det huvudmannen som har ansvar 
för att utbildningen lever upp till 
skollagens krav, kommunen vid 
en kommunal skola, som även 
ansvarar för och har möjligheter 
att åtgärda de brister som vi even-
tuellt identifierar.

– En stor utmaning, säger Lotta 
Hedén, är att vara tydlig och 
skarp med det vi ser och kräver av 
skolan samtidigt som vi vill skapa 
en förståelse hos skolan vad den 
behöver ta itu med. Vi vill att sko-

lan ska nå än längre i sitt arbete 
och ge den utbildning och trygg-
het som eleverna har rätt till.

Resultat under våren
Under våren kommer rapporter 
från de skolor som granskats att 
löpande presenteras för nämnden 
och även finnas tillgänglig för de 
föräldrar som är intresserade.

Vid barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde i februari har 
rapporter från de 12 förskolor 
som granskats av kommunens 
egna granskningsansvarig – kva-
litetsgruppen, rapporterats. Det 
främsta brister/utvecklingsom-
råden som framkommit är kring 
barnsäkerhet (vilka en del redan 
åtgärdats), oro över branter på 
utegårdar, pedagogisk dokumen-
tation, samt brister i planer för 
kränkande behandling och syste-
matiskt kvalitetsarbete. Oroande 
är att många av Tyresös förskolor 
har sådant eftersatt underhåll 
att behovet av upprustning är ett 
måste för att på sikt inte medföra 
risker i barnsäkerhet och arbets-
miljö.

ooo

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

Nyheter

Skolinspektionen 
granskar Tyresö

Inspektörerna Elisabeth Ritchey och Isabel Wiberg har i Hanvikens skola påbörjat sin genomgång av Tyresös skolor. 
 Foto: Gunnar Frisell

SKoLMAT Förbi är tiden då 
skolköken serverade seg blod-
pudding och överkokt spaghetti. 
Alltmer fokus läggs nu på att 
servera näringsriktig skollunch 
och sätta ihop matsedeln efter 
elevernas önskemål.

Tyresö kommun kan till våren 
känna sig än mer säker på att 
barnen i våra skolor äter gott då 
vi bland annat kan vinna Arlas 
Guldko i kategorierna Bästa mat-
glädjeskola och Bästa miljöar-
bete, samt Årets Skolrestaurang i 
White Guide Junior.

Börjar ge resultat
Den stora satsningen på tillag-
ningskök i Tyresös skolor börjar 
ge resultat i form av högre kvali-
tet. Just nu är uppmärksamheten 
stor då kommunen gått till final i 
två olika tävlingar som avgörs till 
våren. Arlas Guldko, matbran-
schens motsvarighet till Oscars-
galan, delas sedan år 2000 ut till 
dem som satsar extra mycket på 
matglädje och hållbarhetsarbete 
inom butik, restaurang och stor-
kök. Speldosans förskola är en 
av tio nominerade i klassen Bästa 
miljöarbete och Fornuddens 
skola kan i april vinna Guldkon i 
kategorin Bästa matglädjeskola.

Barnen gillar riktig mat
Och vad annat kan man säga om 
en skola som under kocken Gösta 
Riks ledning varje dag serverar 
nybakat bröd, egen ketchup och 
mat från jordens alla hörn än att 
det rör sig om matglädje.

– Vi lagar riktig mat och barnen 
gillar det. Vi vill att det ska dofta 
god mat och nybakat och barnen 
är alltid välkomna in i köket. Det 
ska kännas som att vara hemma 
och äta. Det handlar om kunskap, 
att ha restaurangtänk. Arla Guld-
ko är väl en form av kvitto på att 
vi är på rätt väg, säger Gösta Rik.

Speldosan i semifinal
Förskolan Speldosan är tillsam-
mans med tio andra förskolor i 
Sverige i semifinal och kan vinna 
Guldkon för sitt miljöarbete.

– Vi har ett aktivt och medve-
tet sätt att arbeta med miljöfrågor 
med barnen och har tidigare häm-
tat hem en rad utmärkelser och 
stipendier för vårt miljöarbete 
och kreativitet på olika områden. 
Det senaste priset var i våras då 
vi fick stipendium i Tekniska 
Museéts Snilleblixtar för vårt håll-
barhetsarbete. 35 barn deltog från 
Speldosan med dels en groda som 
samlar batterier och miljöfarligt 
avfall och dels med en elefant 
som sorterar plast och kartong, 
säger Birgitta Vaigur som är biträ-
dande förskolechef på Speldosan.

Arbetet fortsätter
Förskolan startade sitt arbete 
med miljöfrågor för att barnen 
ska bli mer miljömedvetna och få 
ett grundläggande tänk för denna 
viktiga fråga. De har en köksträd-
gård där de odlar grönsaker och 
barnen är engagerade i återvin-
ning.

Miljöarbetet på Speldosan 
kommer fortsätta med utökat 
sorterande och de kommer att 
försöka bli en förskola med Grön 
Flagg, som är ett verktyg och cer-
tifiering från den ideella organi-
sationen Håll Sverige Rent, där 
arbetet med hållbar utveckling 
blir en naturlig del av det dagliga 
förskolearbetet.

Förra året startade White 
Guide Junior med syfte att höja 
intresset för skolmaten i Sverige 
och inspirera alla kockar inom 
den offentliga gastronomin. Målet 
är att höja kvaliteten på skolma-
ten och Tyresö kommun är en av 
tio kommuner som kan vinna i 
kategorin Årets Skolrestaurang.

ooo

Kan vinna Guldkon

Speldosans elefant sorterar plast och kartong. Foto: KristJan VaiGur

Fortsatt ansträngt för barnavårdsutredningar
SociALT i förra numret av Tyresö 
Nyheter berättade vi om haveriet 
för barnavårdsutredningarna 
inom Tyresö kommun och att 
tjänstemännen på grund av bris-
tande resurser sett sig tvingade 
att återlämna sin delegation till 
politikerna.

– Tack vare ett särdeles idogt 
arbete av berörda socialsekre-
terare så har en viss förbättring 
skett avseende det mest akuta 
läget men situationen är fortsatt 
skör, säger Carl-Johan Karlson, 
Socialdemokraternas gruppleda-
re i socialnämnden.

– Det finns ännu ett stort antal 
utredningar som inte uppfyller 

de tidskrav som finns i social-
tjänstlagen, vilket givetvis inte är 
acceptabelt, och Socialdemokra-
terna har tidigare i budgetförslag 
föreslagit förstärkningar för att 
lägen som det nu aktuella inte ska 
behöva uppstå. Dessa förslag har 
tyvärr röstats ned och nu är det 
verkligen i elfte timmen att den 
moderatledda alliansen vaknar 
och tar sitt ansvar i frågan, fort-
sätter Carl-Johan.

– Vid interpellationsdebatt i 
januarifullmäktige i frågan så var 
det dock alltjämt oklart vilka sär-
skilda åtgärder som moderaterna 
avser att vidta för att snabbt rätta 
till det exceptionella läget. Läget 
är väldigt oroande och vi social-

demokrater kommer fortsatt att 
ha frågan under kontinuerlig upp-
sikt, avslutar Carl-Johan.

ooo

Carl-Johan Karlson. 
 Foto: Christer Källström
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Aina Toninelli, Bollmora
– Nej, jag är inte orolig över att bli gam-
mal i Tyresö. Min man bodde på ett 
ålderdomsboende, där personalen inte 
hann med att ta hand om honom. Det 
var ovärdigt, när han inte hann till toa-
letten i tid. Men jag kan inte klaga. De 
gör så gott de kan. Det är bara brist på 
personal.

 

esko Mikkonen, Bollmora
– Ja, det bör jag vara i min ålder. Min 
fru har jobbat inom åldringsvården och 
det är stor skillnad sedan hon slutade. 
Via bekanta har jag hört att många är 
missnöjda. Men det är inte bättre här 
än någon annanstans.

 

greta Wicksell, Bollmora
– Ja, som det låter så är det svårt att 
få hemtjänst, för det är så stor efter-
frågan. Jag bor i trygghetsboendet. Vi 
blev lovade en sjuksköterska och en 
sporthall. Nu får vi ingenting trots att 
vi betalar för det. Vi har ingen att gå 
till om vi behöver hjälp. Vi får hjälpa 
varandra.

 

Lisa Svahnström, Björkbacken
– Jag är inte mer orolig över att åldras 
i Tyresö än någon annanstans. Den 
enda erfarenhet jag har är handikapp-
anpassning av min lägenhet, som 
fungerar bra. Jag har också hört att 
serviceboendet fungerar bra.

 

gloria Perez gonzalez, Bollmora
– Jag är lite rädd numera. När jag kom 
till Sverige trodde jag att pensionä-
rerna hade det bra. Men det är mycket 
som har förändrats. Den enda erfaren-
het jag har är genom min man som 
bodde på Krusmyntan tills han dog. De 
var trevliga där.

Foto: KaiJsa KeusCh

Avsaknaden av skolgård vållar debatt. Foto: Gunnar Frisell
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

?Är du orolig över att åldras i Tyresö? Har du 
någon erfarenhet av åldringsvården i Tyresö? 

Vad tycker du om åldrings vården i Tyresö?
Skola utan skolgård

SKoLA internationella engelska 
Skolan AB kommer att starta en 
grundskola i före detta ericssons 
anläggning vid Bollmora gårds-
väg 4. enligt ansökan ska verk-
samheten omfatta årskurserna 
från förskoleklasser och uppåt, 
det vill säga med elever från 6 
års ålder.

Forskning och beprövad erfaren-
het klargör hur avgörande det är 
för skolresultaten, att barn och 
ungdomar i skolan har tillgång till 

en skolmiljö som stimulerar till 
utevistelse och fysiska aktiviteter 
under skoldagen.

– Det är därför anmärknings-
värt att Engelska skolan avser 
starta grundskola utan ordentlig 
skolgård, säger Jerry Svensson 
(S). Risken är stor att barnen får 
utlopp för sitt ”spring i benen” i 
närliggande parkeringshus eller 
byggarbetsplats.

Barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Anki Svensson 
(M) har i en interpellation i full-

mäktige fått frågan om hon anser 
att Ericssonanläggningen är en 
bra skolmiljö med tanke på avsak-
naden av skolgård.

– Det är egendomligt att Anki 
Svensson, högsta politiska ansva-
riga för tyresöbarnens skolgång, 
inte har någon uppfattning om 
detta, säger Jerry Svensson (S). 
Att skolinspektionen gett tillstånd 
utan att ha ställt krav på ordentlig 
skolgård visar på de stora brister-
na med nuvarande system.

ooo

Torsdag i Trollbäcken:

Om barns rätt till lek

Inledde gjorde Rita Axelsson Flo-
rio, tandläkare, organisationspsy-
kolog med mera. Rita bjöd på sig 
själv, sin personlighet och inspire-
rade kring vikten av att göra akti-
va val, att våga satsa på att göra 

mer av det som vi mår bra av. Med 
en bakgrund från Brasilien och en 
historia som berör får Rita det att 
låta som att valet att må bra måste 
få vara självklart och enkelt.

”Speciella” är namnet på en 
organisation för barnens rätt till 
lek. Den drivs av Maggie Dillner 
och Anna Löfgren som genom 
egna erfarenheter byggt upp sina 
kunskaper om barns utveckling 
genom leken och nu driver ”Speci-
ella”. De berättade om och gav god 
insikt i problematiken kring att 
leva med autism. Det måste finnas 
resurser och kunskap ute på för-
skolor och skolor att hjälpa barn 

inom autismspektrat med leken, 
att följa leken och att tillåta varje 
individ att lyckas genom att skapa 
möjligheter och se hela barnet.

Lotta, som besökte Torsdag 
i Trollbäcken för första gången 
beskriver kvällen så här:

– Som nyinflyttad, och helt utan 
kopplingar till Tyresö, så var det 
för mig en öppning att träffa lite 
människor som är verksamma 
och bor här. Det var samtidigt en 
spännande, inspirationsrik kväll 
med kompetenta människor. 
Trevligt och varmt, ett ställe där 
alla frågor kring ämnet kunde lyf-
tas i lugn och ro och bollas med 
många kunniga och intresserade 
personer. Jag ser fram emot fler 
kvällar som denna.

Den 3 april är det dags igen! 
Håll utkik eller leta upp Tordag i 
Trollbäcken på Facebook!

ooo

MöTe Så var det dags för ännu en temakväll i serien Torsdag i Troll-
bäcken. Medan februarimörkret tätnade fylldes restaurang Sjöboden 
med intresserade deltagare för att lyssna och prata om temat lek 
och hälsa. Frågeställningar som Behöver man en strategi för att må 
bra? och Har mitt barn bara lekt idag? låg i fokus och som vanligt var 
intresset högt och frågorna många från deltagarna.

Rita, Maggie och Anna. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Väljarbarometer i Tyresö, januari 2014

Moderaterna äter upp de andra parti-
erna på borgerliga sidan. Oppositions-
partierna ökar så mycket att det idag 
skulle bli maktskifte i Tyresö. Sverige-
demokraterna skulle tillsammans med 
Centern och Kristdemokraterna åka ut 
ur fullmäktige. Men det är så jämnt att 
valåret i Tyresö kommer bli dramatiskt. 
Tyresö Nyheter har som del av vår val-
bevakning låtit Novus mäta opinionen 
i Tyresö.

Alliansen tappar stort i Tyresö

2014 har kallats ett supervalår. I 
maj väljer vi ledamöter till Euro-
paparlamentet – men det är valet 
till riksdag, landsting och kom-
mun i september som väcker 
störst intresse. Tyresö Nyheter 
kommer under året att ha en ambi-
tiös valbevakning där vi granskar 
både vad partierna lovar och vad 
partierna gjort under de senaste 
fyra åren. Vi börjar i detta num-
mer med att redovisa första delen 
av en opinionsundersökning som 
vi låtit opinionsinstitutet Novus 
göra. 507 tyresöbor har tillfrågats 
om hur de ser på olika politiska 
frågor i Tyresö. Idag redovisar vi 
partisympatier inför kommunva-
let 2014.

Resultatet är dramatiskt. De 
styrande borgerliga partierna får 
47,8 procent. På decimalen lika 
mycket som Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
får tillsammans. I förra valet fick 
Moderaterna, Folkpartiet, Cen-
tern och Kristdemokraterna till-
sammans 57 procent – men nu har 
alltså var sjätte väljare försvunnit.

Även om Moderaterna nu går 
bakåt så är det framförallt de 
mindre partierna som har anled-
ning att svettas. Fyra av tio av de 
som röstade på Folkpartiet 2010 
har lämnat partiet. Både Center-
partiet och Kristdemokraterna 
får ett stöd som inte skulle räcka 
till en plats i kommunfullmäktige. 
Undersökningen visar att många 
av de som röstade på Centern, 
Kristdemokraterna och Folkpar-
tiet 2010 nu väljer Moderaterna 
istället. Det faktum att allians-

samarbetet bara tycks gynna det 
största partiet och att småpartier-
nas existens nu står på spel kan 
förväntas innebära spänningar 
inom majoriteten.

Oppositionspartierna kan dock 
inte heller känna sig trygga. Det 
övertag som opinionsundersök-
ningen skulle ge i Fullmäktige 
beror enbart på att de små bor-
gerliga partierna och Sverigede-
mokraterna skulle åka ut ur full-
mäktige. Till väljarstöd är de idag 
exakt lika stora som de borgerliga 
partierna – det vill säga 47,8 pro-
cent. Det är framförallt Socialde-
mokraterna som går framåt och 
i undersökningen får ett resul-
tat som är klart bättre än de två 
senaste valen men även de andra 
oppositionspartierna ökar.

Sverigedemokraterna som sut-
tit i kommunfullmäktige i Tyresö 
de senaste fyra åren utan att göra 
mycket väsen av sig och oftast 
agerat stödparti åt Moderaterna 
straffas nu för sin passivitet. 
Medan partiet enligt opinionsun-
dersökningar ökar i riksdagsval 
tappar de inför kommunvalet och 
skulle om detta blev valresultat 
tappa sina platser i kommunfull-
mäktige. Därmed försvagas också 
moderaternas möjlighet att få 
majoritet för sin politik.

Det är alltså en dramatisk scen 
som Novus visar inför kommun-
valet 2014 och det enda vi kan 
vara säkra på är att allt kan hända. 
I nästa nummer av Tyresö Nyhe-
ter kommer vi redovisa mer om 
tyresöbornas åsikter.

ooo

– 9,6
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Novus frågade under perioden 13–19 januari 507 tyresöbor via telefon om 
hur de skulle rösta i kommunalvalet i kommunen. Resultatet har i likhet 
med väljarbarometrar på nationell nivå viktats för att kompensera skillna-
der i svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi om partipreferens 
i 2010 års val.

Alliansen tappar stort i Tyresö

+ 8,4 – 0,7 + 1,8

Hårt kritiserat system införs i Tyresö:

Nu ska mormor lottas ut
Införandet av LOV innebär att alla 
företag som uppfyller kommu-
nens krav har rätt att etablera sin 
verksamhet här. Tyresö Nyheter 
skrev om detta i förra numret och 
konstaterade då att Äldrecentrum 
i en genomgång av vetenskapliga 
granskningar rest flera varnings-
signaler. Exempelvis riskerar 
enligt sammanställningen:

 ■ personer med stora vård- och 
omsorgsbehov att sämre få 
sina behov tillgodosedda,

 ■ äldre få svårt att välja mellan 
de ibland 100-tals utförare som 
erbjuds,

 ■ Transporttid öka och omsorgs-
tid att minska samt

 ■ Kommunens kostnader att öka.

Generellt sett är de äldre i Tyresö i 
nuvarande modell med ett begrän-
sat antal utförare något mer nöjda 

med hemtjänsten än i genomsnitt 
i Sverige. I en nyligen publicerad 
brukarundersökning visar sig 
den kommunala hemtjänsten ha 
mellan 46 och 60 procent mycket 
nöjda kunder och Lindalen ha 42 
procent mycket nöjda kunder.

Har funnits politisk enighet
Hittills har det funnits en bred 
politisk enighet om en modell där 
kommunens äldre får välja mellan 
ett antal utförare. En orsak har 
varit att kommunen då bedöms 
kunna kontrollera kvaliteten i 
verksamheten på ett bra sätt. 
Detta till trots vill nu alltså Mode-
raterna införa systemet med LOV.

När kommunen nu publicerat 
det 77-sidiga förfrågningsunder-
laget kan konstateras att det finns 
ytterligare ett kontroversiellt 
inslag.

I vissa kommuner där LOV 
införs får de äldre behålla den 
utföraren de redan har, om de 
inte skickar in en ny blankett och 
väljer om.

”Mormorslotteriet”
Tyresö kommer dock att tillämpa 
det så kallade ”mormorslotteriet”, 
det vill säga att de äldre måste 
skicka in en valblankett om de 
vill behålla den utförare de har. 
Annars tillfaller ”kunden” det 
företag som just den dagen ligger 
överst i högen av utförare.

De som söker om hemtjänst för 
första gången måste aktivt välja 
annars lottas de på samma sätt ut 
till den utförare som för dagen lig-
ger överst.

– Vi har varit starkt kritiska till 
införandet av LOV i Tyresö, säger 
Carl-Johan Karlsson, gruppledare 
(S) i socialnämnden. Det riskerar 
att bli dyrare och leda till sämre 
kvalitet i omsorgen. När flera 
kommuner nu lämnar LOV så 
väljer Moderaterna att införa det 
i Tyresö. Det är ett led i partiets 

önskan att privatisera så mycket 
som möjligt.

– Att lotta ut äldre är i grun-
den väldigt tveksamt. Det är en 
modell och etik vi lämnat bakom 
oss historiskt.

I dagsläget är det inte känt hur 
många företag som kommer att 
etablera sig i Tyresö för att bedri-
va hemtjänst.

ooo

ÄLDReVåRD idag väljer de flesta äldre i Tyresö den kommunala hem-
tjänsten eller Lindalens hemtjänst. övriga fyra utförare har bara fått 
ett fåtal kunder – när de äldre själva får välja. Det har gjort de ledan-
de moderata politikerna missnöjda och därför vill de nu ändra syste-
met så att fler privata aktörer ska kunna ta en större marknadsandel.

Det gäller att välja aktivt för att undvika ”lotteriet”. Foto: Gunnar Frisell
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Adress: Byggnation:
Slånbacken 14 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Tegvägen 20 Rivningslov för rivning av bostadshus, garage, pumphus, snickarbod, för-

råd och oljepannhus
gökbacksvägen 14 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt pool
Sommarliden 17 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Nybodavägen Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Finborgsvägen 23 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bollmora gårdsväg 1 Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik
Långsjövägen 49 c Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Vendelsövägen 10 A Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Strömfallsvägen 4 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Slumnäsvägen öringesjön. Dispens från strandskydd installation av vattenomsättare
Smultronbacken 10 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

Skälsätravägen 33 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Skälsätravägen 31 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Linblomsvägen 10 A Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus

Fornuddsgränd 6 Bygglov för nybyggnad och rivning 
av enbostadshus och garage

Sandvägen 11 A Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus

Bollmora Torg 7 Rivningslov för rivning av skola
Klövervägen 7 B Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus
Breviksvägen 12 e Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus och komplementbyggnader
Strandvägen 121 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Kälkviken, Ägnö Nybyggnad och rivning av fritidshus och uthus
Furuvägen 14 Bygglov i efterhand utvändig ändring av enbostadshus
Strandallén 5 Nybyggnad av flerbostadshus med verkstad, kontor

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: Gunnar Frisell

Foto: Christer Källström

Höghus i centrala Tyresö
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annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

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

Nyheter

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

� �L�i�m�a� �S�t�ä�d� �S�e�r�v�i�c�e
�o�c�h� �T�r�a�n�s�p�o�r�t

�S�n�ö�r�ö�j�n�i�n�g�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)� •� �F�l�y�t�t�s�t�ä�d� �i�n�k�l�.� �f�ö�n�s�t�e�r�p�u�t�s�:� �2�4�0� �k�r�/�t�i�m� �(�f�ö�r�e� �r�u�t�a�v�d�r�a�g�)
�F�l�y�t�t�-�t�r�a�n�s�p�o�r�t�:� �f�r�å�n� �3� �9�0�0� �k�r� •� �K�o�n�t�o�r� �s�t�ä�d�:� �5� �k�r�/�k�v�m� •� �A�l�l�a� �p�r�i�s�e�r� �e�x�k�l�u�s�i�v�e� �m�o�m�s�.

�V�i� �f�i�n�n�s� �i� �T�y�r�e�s�ö�.� �F�ö�r� �m�e�r� �i�n�f�o� �r�i�n�g� �0�7�0�-�2�3� �7�8� �0�5�8� �e�l�l�e�r� �0�7�0�-�7�5� �3�5� �9�9�0

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 

Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

Kommunens avgift dyr 
– för kommunen

Boendestöd är ett individuellt 
behovsprövat bistånd enligt 
socialtjänstlagen, som riktar sig 
främst till personer med psykisk, 
neuropsykiatrisk eller begåv-
ningsmässig funktionsnedsätt-
ning. Syftet med insatsen är att 
stärka den enskildes förmåga att 
hantera sitt dagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motver-
ka social isolering.

Rättvisefråga
Avgiften är inkomstbaserad med 
ett tak på 500 kronor per månad. 
Eftersom den här gruppen ofta 
har låga eller inga inkomster inne-
bär det att intäkterna för kommu-
nen är marginella samtidigt som 
det är en omfattande administra-
tion att ta ut avgiften. Avgiften 
kan också leda till att personer 
med psykisk ohälsa inte får det 
stöd de är i behov av. Socialför-
valtningen har därför föreslagit 
att avgiften upphör. Något som 
den moderatledda majoriteten i 
kommunen säger nej till.

– Det är en rättvisefråga, sa 
Andreas Johnsson när avgiften 

infördes. Eftersom äldre som har 
hemtjänst får betala är det rimligt 
att även denna grupp får betala.

ideologiska skäl
Det uttalande kritiserades starkt 
av oppositionen som menade att 
tjänsterna inte gick att jämföra, 
och att hela apparaten kostade 
mer än det smakade.

– Jag är oerhört besviken, säger 
oppositionsrådet Anita Mattsson 
(S). Idag ser både vi och förvalt-
ningen i svart på vitt att vi fick 
rätt. Men istället för att ta bort 
avgiften och spara kommunens 
pengar, behåller man den av ideo-
logiska skäl. Trots att många inte 
får den hjälpen de behöver.

Fotnot: 2012 genomfördes en 
folkomröstning om höjda avgifter 
inom äldreomsorgen, och även 
den nya avgiften för personer 
med funktionsnedsättning. 86 
procent av tyresöborna röstade 
nej, trots detta beslutade den 
politiska majoriteten att behålla 
de nya avgifterna.

ooo

eKoNoMi Det infördes en avgift för boendestöd för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning 2011. Nu har avgiften utvärderats på soci-
alförvaltningen, och det visar sig att det kostar mer att administrera 
avgiften än vad den inbringar till kommunen. Ändå väljer den politiska 
majoriteten att låta avgiften vara kvar.

Ny (S)-gruppledare 
i socialnämnden
ByTe Socialdemokraterna gör 
ett skifte i socialnämnden. 
Susann Ronström lämnar nu 
uppdraget som andre vice ord-
förande i socialnämnden. Hon 
efterträds av carl-johan Karlson.

Carl-Johan Karlson är 51 år är och 
bor på Fornudden. Han har varit 
ledamot i nämnden sedan 2002 
och är också ersättare i kommun-
fullmäktige.

Carl-Johan har ett brinnande 
engagemang för sociala frågor 
och kämpade hårt i folkomröst-
ningskampanjen mot höjda avgif-
ter i äldreomsorgen och för per-
soner med funktionsnedsättning. 
Carl-Johan menar, att det är vik-
tigt, att vi inte glömmer bort att 
socialtjänsten, med demokratin 
och solidariteten som grund, ska 
främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet.

– Tyresö kommun står – både 
i närtid och på lite längre sikt – 
inför olika typer av utmaningar 
vad gäller att tillhandahålla bästa 
möjliga välfärd som en del av det 
offentliga åtagandet, poängterar 
Carl-Johan.

Tyresö sedan 1986
Ursprungligen är Carl-Johan 
smålänning men bosatt i Tyresö 
sedan 1986. Familjen består av 
Sonja och ungdomarna Richard, 
Alexander och Amanda. Han 
arbetar som jurist och har bland 
annat jobbat på olika domstolar 
och på Finansdepartementet i tio 
år. Kombinationen ursprung och 
miljö gör att han starkt ogillar 
utgifter, som inte är ändamålsenli-
ga. Carl-Johan Karlson har också 
jobbat som bolagsjurist inom 
finans- och skogssektorn och 
även som arbetsrättsjurist inom 
ett av dåvarande SAF-förbunden. 
Den här ”mixade” arbetslivserfar-
enheten har gett en bra grund när 
det handlar om att kunna ta sig 
an olika samhällsfenomen inom 
politiken.

– Jag är mycket glad över att 
ha fått förtroendet att vara grupp-
ledare för Socialdemokraterna 
i socialnämnden i Tyresö kom-
mun. Socialtjänsten är extremt 
viktig och berör väldigt många 
människor. Jag ser med tillförsikt 
fram emot att som gruppledare 
fortsätta att vara delaktig i arbe-

tet med de här frågorna. Vi soci-
aldemokrater arbetar förstås hårt 
för att det kommande valet ska 
innebära ett maktskifte i Sverige 
och Tyresö kommun, säger Carl-
Johan.

gillar fotboll
Han gillar fotboll och landets – 
och kanske Europas – bästa dam-
fotboll, som finns på armlängds 
avstånd. När det handlar om herr-
fotboll så beger han sig helst till 
”Fotbollens Mecka”, det vill säga 
Åtvidaberg, där ÅFF huserar på 
anrika Kopparvallen.

ooo

Carl-Johan Karlson. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Jag hamnade på:

FILMFEST
Bio Forellen, en 
vital 50-åring har 
jubilerat. Historien 
kan berätta att 
den 21 januari 

1964 visades den första fil-
men på Forellen. ”Sällskaps-
lek” med edwin Adolphson 
och Stig järrel gick upp på 
den vita duken. Visningen 
föregicks av att ingen mindre 
än Max von Sydow läste en 
prolog. Det var högtidligt och 
storslaget.

Tyvärr finns det inga i dag som 
kan vittna om hur det gick till. 
Men nog måste väl ändå några 
kommunala pampar varit där? 
Kanske kommunens starke 
man Gunnar Gyllnert? Han 
skulle något år senare, 1965, 
inviga Bollmora Centrum. Och 
nog var också Jessie Navin där. 
Hon som 1922 som ung lära-
rinna kom till Kumla skola. Nu 
närmade hon sig pensionen och 
var skolchef i kommunen. Hon 
var så stolt över nya Forellsko-
lan, som fått en fin aula där man 
kunde visa film. Det var 60-tal, 
framtidstro och optimism. Den 
stora expansionen hade inletts 
och ”Staden i skogen”, som 
Bollmora lanserades som, bör-
jade ta form.

Så kom 70-talet med ett väx-
ande TV- utbud och en biograf-
död gjorde sig kännbar, också i 
Tyresö. Folkets Hus som drev 
biografen ville lägga ner verk-
samheten. I politiskt samför-
stånd kunde dock biografen 
räddas – och Tyresö Filmfören-
ing som bildades 1976 tog över 
ansvaret. En ny epok inleddes. 
Därmed var inte alla bekymmer 
ur världen – men ett ihärdigt 
ideellt arbete har hållit biogra-
fen vid liv.

Förändringarna från en färg-
lös skolaula till en attraktiv bio-
grafsalong har varit flera. 1984 
återinvigdes Forellen med ny 

färgsättning, nya stolar (som 
inte visade sig vara så bekväma) 
och en ny praktfull ridå, signe-
rad av konstnärer Åke Pallarp, 
togs i bruk. Scentekniken för-
bättrades, nu skulle man också 
kunna spela teater på Forellen.

Men inget är beständigt. 
Utvecklingen kräver nya sats-
ningar. Så har också skett under 
2000-talet. Foajén och salong-
en har fått ännu en ansiktslyft-
ning. Filmföreningen har med 
pengar ur egen kassa och med 
bistånd av Filminstitutet och 
kommunen rustat upp Forel-
len till en modern biograf med 
ny teknik, ljudanläggning och 
nya bekväma stolar. Där man 
kan nu sjunka ner och i avvak-
tan på filmen stava sig fram till 
bios namn på den välbevarade 
ridån. Den digitala tekniken 
och styrelsen aktiv arbete gör 
att vi nu snabbt kan se aktu-
ella filmer. Det har tyresöborna 
uppskattat. Publiksiffrorna 
har stigit i höjden. Följdriktigt 
fick också Tyresö Filmförening 
2011 priset som ”Årets fören-
ing”. Ett fint erkännande till 
alla från de första årens pion-
järer till dagens aktiva styrelse.

På dagen 50 år efter första vis-
ningen, den 21 januari detta år, 
hölls en jubileumsceremoni och 
filmen ”Hon dansade en som-
mar”, mycket omtalad på sin tid, 
visades. Därefter bjöd filmfören-
ingen i dagarna två på klassiska 
vuxenfilmer och barnfilmer.

Bio Forellen har, inte minst 
genom filmföreningens långsik-
tiga arbete, blivit en unik över-
levare. För att anspela på en 
aktuell publikfilm kan vi idag 
gratulera Bio Forellen – det är 
50-åringen som inte försvann!
S Dufva

S. Dufva är en kulturintresserad 
tyresö bo som lämnar små betrakt-

elser från olika evenemang han, 
helt inkognito, bevistat.

Kändisfotograf från Töckfors
FoTo Leif erik Nygårds, kändis-
fotograf bördig från Töckfors i 
Värmland, berättade 11:e februa-
ri om sitt liv i världen. 

Tyresö konstförening, ABF och 
Tyresö Fotoklubb hade bjudit in 
Leif Erik Nygårds att berätta om 
sitt fotografliv.

Leif Erik åkte som ung till USA 
och började jobba hos de stora 
fotograferna Bert Stern och sena-
re Irving Penn. 1962 fotograferade 
Penn Marilyn Monroe under tre 
dagar. Nygårds åkte på en förkyl-
ning och Marilyn tog på sig mam-
marollen och vårdade honom. 
På det viset blev de goda vänner. 
Irving Penn ville ta nakenbilder 
av Marilyn men hon ställde inte 
upp. När Penn åkte därifrån frå-
gade Leif Erik om han själv fick 
ta en bild på Marilyn och fick ja. 
När han hämtat och riggat upp 
sin kamera tog hon av sig lakanet 
hon skylt sig med och han fick sin 
berömda nakenbild. Han hade frå-
gat om en bild varför han stängde 

av kameran innan han insåg att 
han kunde fått fler.

– Bilden av en leende naken 
Marilyn Monroe finns bara kvar i 
mitt huvud, sa Leif Erik.

Många anekdoter från sina 
möten med skådespelare, regissö-
rer och modeller fick vi höra. Tiden 
gick fort när han berättade om alla 

namnkunniga han fotograferat. 
Sean Connery, Arne Sucksdorff, 
Muhammad Ali, Gregory Peck, 
Angelina Jolie, Scarlett Johans-
son, Francis Coppola, David 
Lynch, Nicole Kidman, Al Pacino, 
Natalie Portman, påven Johannes 
Paulus och Duke Ellington.

ooo

Leif Erik Nygårds samtalar med intresserade. Foto: Gunnar Frisell

Tyresös mellobidrag

– Vi har jobbat under en tid till-
sammans med Ida Philgren, så när 
vi fick frågan om att delta i årets 
Melodifestival med henne kändes 
det helt rätt säger Erik Eklund

Ida beskrivs som en artist med 
mycket glöd. Hon har en egen stil 
och syr sina egna kläder.

– Jag skulle beskriva henne 
som en rockigare Lady Gaga, 
säger Erik Eklund

Två från Tyresö
Det är tre av fyra bandmedlem-
mar från Self Deception som står 
på scenen i Örnsköldsvik. Två av 
dem kommer från Tyresö. Ronny 
Westphal som är uppvuxen i 
Öringe och Erik Eklund från Han-
viken.

– Jag har nog kommunala 
musikskolan att tacka för att jag 
blivit rocktrummis och spelar i 
ett eget band. Leif Hansson som 

var min trumlärare, var en fan-
tastisk inspiratör och lärde mig 
alla grunder. Tidigt fick vi pröva 
ensembelspel och det bidrog till 
att vi startade bandet och att jag 
nu vågar ställa mig på scener som 
i Örnsköldsvik.

Har funnits i över nio år
Self Deception är ett band som fun-
nits i över nio år. Släppt flera plat-
tor och gör spelningar runt om i 
Stockholm. De beskriver musiken 
som de spelar som modern ”ame-
rikainfluerad” rock. Och låten som 
de kommer att tävla med känns 
som deras stil men med mycket 
mer schlagerinspiration.

Just nu är det många repetio-
ner inför delfinaltävlingen. Scen-
framträdandet ska sättas på plats 
och det övas mycket koreografin.

– Nu känns det som det börja 
sitta, säger Erik Eklund, sen kom-

mer det ljus och pyroteknik till. 
Det kommer bli ett härligt gigg.

Blir knappast lugnare
När väl medlodifestivalen är över 
lär det inte bli lugnare. Då släpper 
det egna bandet en ny EP-skiva. 
Då är det med den sångaren i Self 
Deception, Andreas Olsson som 
också står för textskrivandet. 
Låtarna på den nya plattan hand-
lar mycket om sångarens tidigare 
liv och hur det påverkat honom. 
Både om kärleksrelationer och 
andra livshändelser som han vill 
dela med sig till andra.

Hoppas på tyresöröster
På den avslutande frågan, om hur 
det kommer att gå i delfinalen den 
22 februari i Örnsköldsvik svarar 
Erik Eklund så här:

– Vi har hård konkurrens med 
många kända artister i startfältet 
bland annat Linda Bengtzing och 
Alcazar. Vår fördel är att vi har 
ett rockigare bidrag och tjej som 
sångare. Sedan hoppas jag ju för-
stås att alla tyresöbor ringer och 
röstar på vår låt.

ooo

MeLLo Det är flera tyresöbor med i årets Melodifestival. Först ut var 
Mahan Moin med en egen skriven låt. inför deltävling 4 som går av 
stapeln 22 februari kommer det att vara flera tyresöbor som medver-
kar bland annat Linda Bengtzing, men också två unga män som vuxit 
upp här i kommunen. De spelar i ett band som heter Self Deception. 
Men nu står de på scen tillsammans med ida Pihlgren i bandet i.D.A.

Erik Eklund och Ronny Westphal. Foto: Gunnar Frisell

Jazzklubben mot en ny vår
MUSiK Tyresö jazz & Blues club stampade igång sin vårsäsong tors-
dagen den 25 januari med en härlig konsert med veteranbandet gus-
tens Svänggäng och sångerskan Ulla olsson.

Lokal var på Kvarnhjulet vid 
Tyresö Kulturcentrum i den stora 
Nyforssalen. Nära 100 personer 
hade hörsammat inbjudan och det 
blev en trevlig kväll i den gamla 
jazzens tecken med både kon-
sert och dansmöjligheter. Ban-
det bjöd på dixieland, swing och 
New Orleansjazz i ett varierat och 
underhållande program. Sångers-
kan Ulla Olsson gjorde succé och 
många har hört henne tidigare 
med Tyresö Jazzband som hon 
besökt flera gånger vid deras jazz-
caféer på onsdagseftermiddagar-
na i samma lokal på Kvarnhjulet.

En ungdomlig trio inledde kväl-
len med ett pärlband svängiga låtar 
under Tyresöbasisten Tobias Ryd-
bergs ledning. Det finns återväxt!

Jazzklubben presenterade 
genom Jörgen Toresson sin fina 
programtidning JazzMagazinet 
som berättar om vårens begiven-
heter. Tyresösångerskan Carin 

Lundin kommer liksom Swing 
Brothers från Göteborg och ett 
gäng dragspelare med Accordion 
Jazz Quartet plus en massa annat. 
Avslutningsvis presenterar klub-
ben i maj en av landets hetaste 
jazzmusiker Magnus Lindgren.

JazzMagazinet innehåller spän-
nande läsning och information 
om vad som komma skall. Det 
finns att utan kostnad hämta på 
biblioteket och vid jazzkonserter-
na och även vid Tyresö Jazzbands 
jazzcaféeer.

ooo

Gustens Svänggäng på Kvarnhjulet. 
 Foto: hans KällGren
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Nytillskottet Mayara De Fonseca Bordin från Brasilien för bollen. Med sig har hon Caroline Seger mot sina tillfäl-
liga motståndare från TFF. Foto: Christer Källström

Stående från vänster: Verónica Boquete, Mayara de Fonseca Bordin, Carola Söberg, Christen Press, Thaisa Moreno, Linda Sembrant, Lisa Dahlkvist, Madelaine Edlund, Lisa Klinga, Meghan Klingenberg. 
Sittande från vänster: Malin Diaz, Rilany Aguiar da Silva, Tinja-Riikka Korpela, Caroline Seger, Fabiana da Silva Simões, Whitney Engen, Marta Vieira da Silva. Foto: Christer Källström

SPort/frItId

TFF rustar för en ny säsong

FoTBoLL i jakten på toppformen 
inför kvartsfinalen i champions 
League möter Tyresö även Umeå 
iK, skriver Tyresö FF på sin hem-
sida.

Nu på onsdag den 19 möter Tyre-
sö Fotboll KIF Örebro klockan 
19.00 på Tyresövallen. Fyra dagar 
senare, söndagen den 23 möter 
Tyresö Umeå IK och även detta på 
Tyresövallen. Matchstart klockan 
17.30.

Därefter möter Tyresö norska 
topplaget Arna Björnar lördagen 
den 1 mars klockan 14.30 innan 
det den 15 mars är dags för årets 
första tävlingsmatch. Då möter 
Tyresö Eskilstuna United på 
bortaplan i en match som är vik-
tig både utifrån att de vill gå långt 
i cupen likväl att det är genrepet 
inför kvartsfinalen.

Förstärkningar
Nu till helgen anslöt Whitney 
Engen och Christen Press till 
Tyresö Fotboll och truppen blir 
allt mer komplett.

Tyresöfostrade Lisa Klinga är 
återigen tillbaks i Tyresö Fotboll 
efter en utlåningssejour till Piteå 
IF. Hon konkurrerar främst på en 
ytterbackplats (även ytterfält) 
och gjorde i slutet av januari sin 
första träning med laget.

De fyra brasilianska landslags-
spelarna Fabiana, Rilany, Taisa 
och Mayara har skrivit 2 års kon-
trakt med Tyresö Fotboll och 
drömmen om Lissabon och SM-
guld lever vidare!

Fler förstärkningar
Även vid sidan av plan har det 

hänt en del. Åsa Lönnqvist är 
lagets nya sjukgymnast och hon 
är fostrad i Tyresö FF och bor 
fortfarande kvar i Tyresö.

Ny lagläkare är Sven Jönhagen 
som 1995–2004 var svenska fri-
idrottslandslagets läkare.

Ny målvaktstränare är Pontus 
Wilgodt som varit verksam inom 
Brommapojkarna i 10 år varav de 
fem senaste som målvaktstränare 
i U19 (pojk). Han är även mål-
vaktstränare i P96-landslaget.

Rankad sjua i världen
Och det ser onekligen bra ut. Från 
att ha varit oseedade inför Cham-
pions League förra året ligger 
Tyresö FF:s damer nu på sjunde 
plats på världsrankingen.

För rankingen står Internatio-
nal Federation of Football His-
tory & Statistics och är baserad 
på röster från journalister och 
experter från 70 länder.

I toppen ligger förra årets mäs-
tarlag i Champions League, VFL 
Wolfsburg och tvåa är Wolfsburgs 
finalmotståndare Olympique 
Lyon.

Topp 10
1. VFL Wolfsburg
2. Olympique Lyon
3. Thorns FC Portland
4. Arsenal FC
5. Torres Calcio
6. 1.FFC Turbine Potsdam
7. Tyresö FF
8. FZ Zürich
9. FC Liverpool
10. FC Sydney

Läs mer på www.tyresoff.se.
ooo
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Koreograf Joanna Tåje, Thea Aspelin, Diane Nakoul, Olivia Tjernlund och Johanna Lahovary Olsson. 
 Foto: Christer Källström
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Öppettider Mån-Tor 10-22  Fre-Sön 10-23

Gilla oss på 
Facebook Vi gör 

jättehärliga 
påskägg på 
beställning

Betal- 
tjänst Film

Besök
oss!

Skicka/hämta 

Paket

Massor av  
Godis &  

Leksaker

Vad behövs och vad kan bli bättre? 
Kom och tyck till!

Tisdagen den 11 mars 
Kl: 19.00–20.30
Plats: Strandträffen
Adress: Prästgårdsvägen 1

Välkommen!
Socialdemokraterna i Östra Tyresö   

Hur ska
ÖSTRA TYRESÖ

Tyresö

se ut om 20 år?

Marta i stjärnlag mot fattigdom
iNSAMLiNg Tyresö FF:s topp-
spelare Marta ska den 4 mars på 
Stade de Suisse i Bern i Schweiz 
medverka i ett unikt lag av nuva-
rande och före detta storspelare, 
för att samla in pengar för UNDP 
(United Nations Development 
Project).

De insamlade pengarna ska stöd-
ja dem som drabbades av den 
enorma orkanen som svepte över 
Filippinerna i november 2013.

Laget, som kallar sig Ronaldo, 
Zidane & Friends team, stöds av 
UEFA och leds av Ronaldo och 
Zinédin Zidane. I laget spelar en 
lång rad namnkunniga storspe-
lare, till exempel Deco och Paulo 
Sousa (Portugal), Ronald de Boer 
och Phillip Cocu (Nederländerna), 
Steve McManaman (England), 
Roberto Carlos (Brasilien), Chris-
tian Vieri och Gianluca Zambrotta 
(Italien), Youri Djorkaeff (Frank-
rike), Pavel Nedved (Tjeckien), 
Hakan Sükür (Turkiet) och Fred-
rik Ljungberg (Sverige).

Laget möter The Young Boys & 
Friends från Bern. Domare kom-
mer att vara den förre toppdoma-
ren, mannen med domarkårens 
vassaste blick, Pierluigi Collina.

ooo

Marta Vieira da Silva. 
 Foto: Carl sandin/BildByrÅn

Nya stjärnor och gamla sopor 
på scenen i årets musikal

MUSiKAL Det handlar om en 
bättre värld och en framtid som 
ska räcka länge när Tyresö 
Musikklasser sätter upp sin 
nyskrivna musikal eXiT.

Vartannat år satsar man stort och 
låter eleverna i åttan och nian visa 
sina talanger i en föreställning de 
själva fått vara med och utforma. 
En musikal späckad med alla de 
ingredienser man kan förvänta 
sig. En riktig musikal.

Det krävs månader av förbere-
delse för att det ska lyckas med en 
så omfattande produktion. Pro-
fessionella regissörer och kore-
ografer jobbar tillsammans med 

eleverna och musiken känner vi 
igen. Lisa Lindkvist har skrivit 
manus baserat på det tema sko-
lan arbetar med just nu, hållbar 
utveckling. Det kommer att fin-
nas gott om återvunnet material 
på scenen. Gamla mjölkpaket kan 
också bli fina kläder. 

Ungdomars utveckling
– I korthet handlar EXIT om ung-
domars utveckling mot självsä-
kerhet och självkänsla, säger Lisa 
Lindkvist. I en alternativ framtid 
möter de hinder och utmaningar 
som lär dem att uppskatta allas 
lika värde – och sitt eget.

Värdet av en bra teater- och 

konsertscen är något som musik-
klasserna känner till och önskar 
sig. Kommunen vill inte hyra ut 
Forellen eftersom den väntar på 
rivningsbeslut. Den här gången 
spelar man i stället i Tyresö gym-
nasiums aula.

– Men det kommer det att vara 
värt några extra steg, säger Johan 
Briggert, konstnärlig ledare och 
en av regissörerna. Vi har löfte om 
jättebra teknik och ungdomarna 
är helt fantastiska.

Premiär blir det 4 april och allt 
som allt gör man fyra föreställ-
ningar för allmänheten. Missa 
inte det.

ooo

Stor ökning av besöken i simhallen
BAD Tyresö Aquarena invigdes 
i december 2012 och har alltså 
varit i drift i ett drygt år. Tyresö 
Nyheter träffade Ulf Wahlsten, 
motionsansvarig, och Barbro 
Rådberg, flitig vattengympagäst, 
från PRo när de mötte Tyresö 
Aquarenas operativa chef, Stefan 
jansson.

– Många PRO-medlemmar badar 
och har vattengympa men går 
aldrig i gymmet, berättar Barbro 
Rådberg. Därför vill vi inte betala 
för det vi inte använder.

– Många andra bad har större 
valmöjligheter och rabatt för 
olika grupper, berättar Ulf Wahl-
sten.

Tidigare kostade ett årskort 
200 kronor per månad. Nu är 
priset 290 kronor. Då ingår bad, 
motionssim, gym, gruppträning 
och vattenträning på vardagar 
före klockan 15.00.

Stefan Jansson berättar att 
antalet besökande har ökat från 
90 000 till 210 000 per år. Det över-
stiger kalkylen på 150 000 besö-
kare.

– Vår devis är ”så mycket som 
möjligt för så många som möj-

ligt”, säger Stefan Jansson. Att 
priset är högre beror på att arenan 
är ny och har högre hyra.

De små omklädningsrummen, 
skåpen och antalet duschar både 
på herr- och damsidan, kritisera-
des hårt. Att bastuanläggningarna 
är avsevärt mindre än de gamla 
badets är inte heller bra. En kritik 
som badgästen Åke Cyrus instäm-
mer i.

– Vi är medvetna om detta och 
håller på att undersöka om vi kan 
göra några förbättringar, säger 
Stefan Jansson. Tyvärr kommer 
det att bli mycket dyrt.

oooUlf Wahlsten. Foto: Gunnar Frisell

Åke Cyrus gör tummen ner för försämringarna. Foto: Gunnar Frisell
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KuLtur/NöJe

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!

Polisen Thomas har fått ett eget radioprogram

Varför valde Prins Eugén Tyresö?

Kriminalinspektör Thomas Mar-
tinsson har tillsammans med Ann 
Sandin-Lindgren startat en ny pro-
gramserie på Tyresöradion. Pro-
grammet heter Uppdrag Tyresö.

Det första programmet handla-
de mycket om hur det är att arbeta 
som polis i Tyresö och Stockholm 

och Thomas berättade där om sin 
egen bakgrund och uppväxt.

Hur var det att få ett eget pro-
gram på 91,4 MHz?
– Att göra radioprogram har länge 
varit ett intresse jag haft men ald-
rig riktigt varit i närheten av. Både 
spännande och lite nervöst första 
gången, men det känns verkligen 
inspirerande och utvecklande att 
få vara med i detta projekt.

Varför behövs ett sådant här pro-
gram i Tyresö?
– Det behövs program med lokal 
anknytning med ämnen som 
berör Tyresöborna på ett eller 
annat sätt. Från politiska beslut 
som drabbar invånarna till rena 
individanpassade program som 
kan handla om spännande livsö-
den i kommunen.

Vad vet du om situationen i 
Tyresö?
– Jag har jobbat som polis i Tyresö 
i nästan tre år mellan 2009–2011. 
Jag arbetade på närpolisstationen 
som är belägen i centrum, ovan-
för apoteket. Jag bor i kommunen 
och har nära kontakt med mina 
kollegor på Tyresöpolisen. Jag 
vet att det tyvärr figurerar mycket 
droger i Tyresö. Allt från hasch till 
tyngre droger. Personligen tycker 
jag utvecklingen är mycket oroa-
de och ett samhälleligt misslyck-
ande!

Vilka hoppas du ska lyssna på 
programmet?
– Jag hoppas att vi kan göra pro-
gram som vänder sig till alla åld-
rar men jag tror att vi behöver 
väcka de yngres intresse för bra 
radioprogram. Med ämnen som 

”träffar” och har lokal anknytning 
tror jag det definitivt är möjligt.

Du har nyligen blivit invald som 
ersättare i Socialnämnden för 
socialdemokraterna. Kommer ni 
även beröra dessa frågor i pro-
grammet?
– Vi har tänkt att till viss del berö-
ra frågeställningar som avhandlas 
i socialnämnden, med den själv-
klara utgångspunkten att sekre-
tessbelagd information inte röjs. 
Det känns viktigt att kunna sprida 
det som avhandlas på nämndmö-
tena till kommuninvånarna på ett 
sätt som man lätt kan ta det till sig. 
Alltså, att bekvämt luta sig tillba-
ka på vägen till jobbet eller skolan 
och lyssna på radioprogrammet 
”Uppdrag Tyresö” som sakligt och 
intressant tar upp viktiga sociala 
frågor och gör egna analyser.

Den mest berömde personen som 
bott på Tyresö kanske är Prins 
Eugén. Anita Jonsson beskri-
ver i ett radioprogram målande 
och kunnigt varför han valde att 
på sommaren bosätta sig i just 
Tyresö och om livet i konstnärs-
kolonin som fanns här för drygt 
hundra år sedan.

– Prins Eugén har målat flera 
av sina mest berömda tavlor med 
motiv från Tyresö och han drog 
till sig många av landets mest för-
nämsta konstnärer till det som 
då hette Lilla Tyresö, menar hon 
i programmet.

Anita Jonsson berättar också 
om prins Eugéns uppväxt och 
konstnärliga familj, hur livet i 
prinsvillan i Tyresö kunde vara, 
utställningar som varit och bak-

grunden till hans mest kända 
tavla ”Molnet”. Programledare är 
Björn Malmberg.
Programmet sänds  
9 februari–2 mars på 91,4 MHz

Valrörelsen har startat i radion
Flera lokala partier har nu bör-
jat sända egna program på Radio 
Tyresö inför de kommande valen 
i år. Än så länge har Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Socialdemo-
kraterna kommit igång med egna 
program, men alla partier i Tyresö 
har fått samma erbjudande och 
möjlighet om att börja sända.

– Jag tror att några av allians-
partierna snart kommer att starta 
egna sändningar, säger Christina 
Melzén som är vice ordförande 
i Närradioföreningen och själv 
aktiv folkpartist. Vi i Folkpartiet 
har intresserade medlemmar som 
vill börja sända radio. Vi sände 
tidigare ett program som hette 
Radio Liberal, vilket också kom-
mer att vara namnet framöver. 
Vi planerar att börja sända under 
mars–april.

Miljöpartiet har redan sitt eget 
Radio Grön där programledaren 
Leif Bratt intervjuat framträ-
dande miljöpartister som Peter 
Eriksson, Jabar Amin och EU-par-
lamentarikern Linnea Engström. 
Under februari hörs språkröret 
Åsa Romson på 91,4 MHz.

Den förre partiledaren Lars 
Ohly inviger Tyresövänsterns 
Radio Röd och berättar för pro-
gramledaren Inger Gemicioglu 
om sina funderingar om framti-
den och det kommande valet och 
om sitt arbete i Kulturutskottet.

Även socialdemokraterna har 
startat ett eget program som 
heter Radio S. Aktiva medlemmar 
i östra Tyresö berättar i program-
met för Ann Sandin-Lindgren om 
vilka frågor de tycker är viktiga i 
Tyresö.

lunChVisninG i Konsthallen
21/2 kl 12–13 visar konstnären 
anna nyberg sin utställning i konst-
hallen i biblioteket, tyresö centrum 
”a story to be told”. nyberg arbetar 
med textila objekt, fotografi och 
installation. arr tyresö kulturenhet.

Barnteater 
22/2 kl 11.30–13. mer kärlek, tack. 
Vännerna Knut orange och sixten 
lila ska bygga en kärleksmaskin att 
visa upp för barnen. en färgstark 
berättelse om det allra viktigaste. av 
Friteatern för barn 3–5 år. entré: 30 
kr. Förköp från 17 februari på www.
tyreso.se/biljetter eller på service-
center i tyresö centrum. alla behö-
ver biljett. arr tyresö kommun.

tummetott
rim och ramsor för barn 0-12 måna-
der. drop in. ingen föranmälan. 
24/2 kl 10–1. På biblioteket i troll-
bäcken. arr tyresö kommun.

Gladiatorerna
utmana Korpen/Brännpunktens gla-
diatorer den 27/2 kl 10–13 i Bollmo-
rahallen. För åldrarna 6–12 år. Pris 
40 kr. Kontakt Korpen/Brännpunk-
ten e-post: bp.korpen@telia.com, tel 
798 30 08.

JuBileumsutställninG 
Kulturella folkdansgillet visar upp sin 
verksamhet under 100 år. Vernis-
sage lördag 1/3 kl 12–14. utställ-
ningen pågår mellan den 1 mars och 
9 april på biblioteket i trollbäcken. 
arr tyresö kommun.

JaZZCaFÉ
5/3 kl 14–16. Kulturcentrum Kvarn-
hjulet, nyforssalen. hot jazz med 
tyresö Jazzbabd och dansmöjlig-
heter i den gryende våren tecken! 
entré 60 kr inkl kaffe o kaka. Cd 
utlottas på entrébiljetten. arr tyresö 
Jazzband o aBF

daGsKryssninG till Åland
23/3. trivsam resa med svängig 
jazz. dansa, ät gott, handla taxfree! 
eckerölinjen fr Grisslehamn. Bussar 
från alléplan och Krusboda torg kl 
12. Från tyresö Centrum (nordea) 
12.15. Pris båt/buss 90 kr. anmä-
lan senast 20/3 till eckerölinjen, tel 
0175-25800, kod 5JaZZ. 
arr tyresö Jazzband/tyresö Jazz & 
Blues Club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
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Nästa ärkebiskop från Krusboda
– Det var lite omtumlande att få 
göra en intervju med vår blivande 
ärkebiskop, berättar programle-
daren Leif Bratt. Jag hoppas att 
lyssnarna också får en liknande 
upplevelse.

Leif Bratt, som själv bodde 
granne med Antje Jackelén när 
hon på 80-talet bodde i Krusboda, 
blev alldeles varm när han gjorde 
intervjun.

– Inte för att jag blev frälst men 
jag blev varm av den ärliga solida-
ritet hon utstrålade, berättar Leif. 
Jag tycker hon gav det kristna 
kärleksbudskapet ett ansikte. Så 
kände jag, men jag hoppas att min 
tillgivenhet inte sken igenom. Det 
är inte biskop Antjes evangelium 
som hörs. Det är ett försök att få 
förståelse för vad dagens kristen-
dom vill förmedla. Den är defini-

tivt mer öppen och lyssnande än 
den jag fick uppleva som grabb.

I samtalet berördes allt från 
dagens diskussion om hållbar 
utveckling av miljön, nationalis-
mens utbredning och det rättfär-
diga med privat äganderätt. Hur 
kyrkan kan anpassa sig till ett 
”avkristnat” Sverige, kvinnliga 
präster, varför blev Europa kris-
tet, Gudsbevis mm.
Programmet hörs  
16 februari–9 mars på 91,4 MHz
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Rätta lösningen på kryss nr 8, 2013.
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Kryss nr 1  
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  
25 mars 2014 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2013
1:a: Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
2–5: Britt Bodell Bromé, 
Björktickegången .
Lars Ericsson, Borevägen.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.

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 1” 
och skicka 
senast den  
25 mars 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Foto: Christer Källström

Grattis till vinnarna av julnötter 2013

1:a pris: Kristina Lund, Bollmoravägen.
2–5: Lennart Berggren, Vendelsö.
Niklas Larsson, Kanelgränd.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.

julnötslösning
1. (2) Socialdemokraternas 
kommunalråd i Tyresö heter Anita 
Mattsson.
2. (X) Landstinget ansvaraR för 
Bollmora vårdcentral.
3. (X) Strabag heter företaget 
som bygger skyskrapan i Tyresö 
centrum.

4. (2) Företag Tyresö Bostäder 
ägs till sin helhet av Tyresö kom-
mun.
5. (1) Tyresö har fyra vänorter 
utomlands. Borgå i Finland har 
varit vänort längst.
6. (2) Centrum för LivsLångt 
lärande, C3L, Tyresös vuxenskola 
är lokaliserat till en byggnad 
som tidigare användes av ett av 

Sveriges storföretag, det vill säga 
Ericsson.
7. (2) Det finns åtta politiska 
partier i Tyresö kommunfullmäk-
tige.
8. (1) Telegrafberget är Tyresös 
högsta punkt.
9. (X) Det var Gabriel Oxenstier-
na som lät bygga Tyresö slott. 
Det blev klart på 1600-talet.

10. (X) Tyresö gränsar till ett 
antal andra kommuner, till exem-
pel Haninge i söder och ytterli-
gare fyra kommuner.
11. (X) I Tyresö finns det drygt 
17 000 bostäder. Ungefär 3 200 
lägenheter finns i det allmännyt-
tiga Tyresö Bostäders bestånd.
12. (X) Tyresös befolkning var 
cirka 44 000 i januari 2013.

Tack Berno!

I 68 nummer har Berno Billings gubbar roat och oroat på ledarsidan. Det var i oktober 2005 vi gjorde vår första bekantskap. 
Nu tar vi en paus och möter i stället Robert Nyberg på sidan 2. För i år tar vi farväl från Berno med en sista teckning.
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Välkommen till

Snål satsning på sommarjobb

Det är alltså många som varje år 
söker feriejobb men de har bara 
räckt till var tredje sökande. Ett 
skäl till detta har varit att kommu-
nen i sin budget inte anslagit mer 
pengar än till cirka 100–150 jobb. 
2013 anslog man 600 000 kronor 
som då räckte till 100 jobb.

– Det återkommande argumen-
tet för kommunens begränsade 
insatser har varit en snålt tillta-
gen budget, konstaterar Kristjan 
Vaigur, gruppledare för social-
demokraterna i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden, den 
nämnd som ansvarar för frågan 
om feriejobb.

– Den borgerliga majoriteten 
brukar säga att det är positivt och 
utvecklande för ungdomarna att 
själva ge sig ut för att söka jobb 
inför sommaren, ett argument 
som slår mot de ungdomar som 
saknar kontakter och nätverk för 
att själva kunna söka jobb.

Många jobb i Nynäshamn
I motsats till Tyresö har Nynäs-
hamns kommun hanterat frågan 
om sommarjobb på ett helt annat 
sätt. Där har kommunen under 
många år erbjudit alla sina ung-
domar från årskurs 9 på grund-

skolan till årskurs 3 på gymnasiet 
sommarjobb i kommunal verk-
samhet, eller i föreningar och 
privata företag. Detta gav förra 
året 624 ungdomar sommarjobb i 
Nynäshamn.

Två olika modeller
– Förra året tog vi som vanligt upp 
frågan i nämnden om feriejobb 
och sommarjobb, säger Kristjan 
Vaigur. Då fick förvaltningen i 
uppdrag från nämnden att kart-
lägga möjligheter till feriearbete 
för ungdomar 16–17 år och dess-
utom utreda möjligheterna för 
att kunna få till en breddad verk-
samhet med fler aktörer som kan 
erbjuda sommarjobb.

Kartläggningen redovisades 
för nämnden i december 2013. 
Nämnden beslutade då att se när-
mare på två olika modeller för 
feriejobb. Den ena modellen finns 
i Sollentuna, där ungdomarna 
söker sina egna jobb och där kom-
munen sedan ersätter arbetsgi-
varna med halva lönekostnaden.

Den andra modellen finns i 
Nynäshamn, där kommunen allt-
så tar fram jobb i sina egna verk-
samheter och i föreningar och 
privata företag.

inga jobb via kommunen
Vid gymnasie- och arbetsmark-
nadsnämndens senaste möte i 
slutet av januari beslutade den 
borgerliga majoriteten att bara 
jobba vidare med Sollentuna-
modellen, alltså att ungdomarna 
själva ska söka jobb.

– Vi föreslog att båda model-
lerna skulle anpassas till Tyresö, 

säger Anita Mattsson (S), men vi 
fick nej. Det är tråkigt att man inte 
vill se det positiva i att både låta 
ungdomarna på egen hand söka 
jobb och att även ge dem som inte 
har kontakter och nätverk en bra 
chans att, med hjälp av kommu-
nen, skaffa sig ett sommarjobb.

– Vi ska som kommun se till 
alla våra ungdomar och ge dem 

bästa möjliga chanser till jobb. 
Eftersom alla inte har samma 
utgångsläge, behövs flera alterna-
tiv för att nå fram. Vi kommer att 
fortsätta driva frågan om en bred 
satsning på olika alternativ och vi 
hoppas att den borgerliga majo-
riteten med tiden inser styrkan i 
den satsningen.

ooo

– Det finns en uppenbar riska att den metod som den borgerliga majoriteten valt kommer att ge färre jobb för de 
unga, säger Anita Mattsson, kommunalråd (S). Foto: Gunnar Frisell

ARBeTe Varje vår söker 400–500 ungdomar feriejobb och sommar-
jobb hos Tyresö kommun, och varje år har kommunen kunnat erbjuda 
cirka 100–150 ungdomar jobb hos någon av sina olika verksamheter 
till exempel på förskolor, äldreboende, parkskötsel och en del andra 
kommunala arbetsplatser inklusive Tyresö bostäder.
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