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Blickar framåt i skolpolitiken
n Socialdemokraternas utbildnings-
politiske talesman Mikael Damberg 
besökte Tyresö och träffade lärare 
för att diskutera utvecklingen i 
dagens skola.

–Det politiska systemet är ofta 
duktigt på att följa upp skolans 

ekonomi men sällan på att följa upp 
verksamheten, säger Damberg.

Att hålla budgeten har blivit det 
övergripande målet, var en syn-
punkt från lärarhåll i diskussionen.

– Eleverna betraktas med penga-
systemet idag mer som vandrande 

pengasäckar än som barn, säger 
Ulrika Lindblad.

För mycket tid går till adminis-
tration och rektor hinner sällan 
vara den pedagogiska ledaren, var 
ett problem alla kunde mötas i.
 Sid 3

... hoppas 
på april.
     Sid 2

Bollmoran …
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Mikael Damberg (S) mötte skolpersonal i Tyresö och diskuterade framtidens skola. Foto: Linda Håkansson

trångbott
n Babyboomens barn från 90-talet börjar söka sina första 
bostäder. Det kommer att sätta press på planering och byggan-
de. Många efterfrågar en lägenhet med en schyst hyra. Sådana 
växer inte på träd speciellt när statens villkor för bostäderna 
missgynnar hyresrätten inom fler områden. Ledare, sid 2

En fara för vården
n Lönsamhet på en vårdcentral innebär att ta emot så många 
patienter som möjligt varje dag. Om tiden ägnades åt de riktigt 
sjuka skulle det betraktas som olönsamt. Ersättningssystemet 
tvingar patienter med fler krämpor till fler besök annars förlo-
rar vårdcentralen pengar för samma insats. Debatt, sid 4

”Bristande 
nomineringar  
gav fler Leif  
än kvinnor   
i styrelsen .”
Martin Nilsson, sid 7

”Pensionärer 
brandskattas”
n Avgiftshöjningar inom äld-
reomsorgen och för personer 
med funktionsnedsättning 
blir höga. Någonstans mellan 
6 000 och 12 000 kronor mer 
om året blir kommer det att 
kosta. Sid 3

droganvändningen 
ökar
n Kommunens nyligen 
genomförda drogvaneun-
dersökning bland elever i 
skolorna pekar på en negativ 
utveckling. Sid 5

Förskoleplats med 
förhinder
n Det är svårt att få plats på 
önskad förskola. Dessutom 
är det bara en liten andel av 
familjerna som över huvud 
taget får plats när man vill 
och behöver det. Sid 7

Färre söker tyresö 
gymnasium
n I årets gymnasieval väljer 
färre elever Tyresö. En anled-
ning kan vara att det i år som 
förstaval går att välja alla 
skolor i länet. Sid 8

Barnkammarbygge
n Tyresö fiskevårdsförening 
bygger en risvase i Albysjön. 
Den fungerar som en barn-
kammare och skydd för små-
fisk. Sid 9



CitatetDet var trångt när de skulle få plats på 
dagis och trångt har det varit under hela 
deras uppväxt. För babyboomens barn 

från i början av 90-talet är det faktiskt trångt 
fortfarande. Nu när de söker den egna första 
bostaden är köerna dit väldigt långa.

Vissa av dem vill kanske inte ännu ha ett 
eget boende. De vill bo kvar hemma i väntan 
på att resa ut i världen. Men många är det som 
skulle vilja ha en egen lägenhet till en schyst 
hyra. I Tyresö färdigställs det 83 lägenheter 
som byggs i Tyresö Bostäders regi. Genomgå-
ende små lägenheter, men tyvärr inte till en så 
låg hyra. För den som studerar är 5000 till 6000 
kronor en hög kostnad. Det är dock bra att det 
byggs för det ökar säkert omflyttningen och då 
finns det chans att billiga lägenheter i Tyresö 
Bostäders bestånd kan bli lediga.

Tyresö har under flertalet år haft en målsätt-
ning att öka andelen unga tyresöbor som ska 
studera på universitet och andra eftergymna-
siala utbildningar. Men det kräver också att 
kommunen tar sitt ansvar och inte enbart litar 
till att Stockholm bygger studentbostäder.

Men ska bostadsförsörjningen klaras dels 

för de som är unga men också för att arbets-
kraften ska kunna röra sig till exempelvis 
Stockholmsområdet, måste byggandet av villor 
och bostadsrätter kompletteras med byggandet 
av fler hyresrätter. Om nu den borgerliga majo-
riteten i Tyresö inte tar detta initiativ så skulle 
oppositionen och Socialdemokraterna kunna 
göra det.

Kommunfullmäktige borde återigen ta 
beslut om ett bostadsförsörjningspro-
gram och inte bara en prognos. Där ska 
bostadsbyggandet för de närmaste fem 
åren planeras. En planering som ska 
svara både mot de bostadsbehov som de 
som växer upp i kommunen har, en åld-
rande befolknings behov och de krav som 
en föränderlig arbetsmarknad ställer.

En annan idé, för att sätta press på bostads-
byggandet är att införa en ungdomsbostadsga-
ranti liknande den som Sundbybergs kommun 
har.

När Farmarstigen planerades i början av 
åttiotalet fanns en tanke om blandning av 
upplåtelseformerna. Där fanns en planering 

för bostadsrätter kombinerat med hyresrätter 
och villor. Låt heller inte hustyperna bestämma 
upplåtelseform. Hyresradhus finns till exempel 
på Koriandergränd och ute i landet har allmän-
nyttiga bostadsbolag byggt villor med hyres-
rätt. Det bästa sättet att skapa en integration 
i boendet är just att bygga med olika upplåtel-
seformer. Man möts som grannar och barnen 
från olika bostadsområden möte på förskolor 
och skolor.

Sedan borde också Socialdemokraterna 
lämna ett förslag till bostadsminister Stefan 
Attefall och till den nya partiledningen för 
Socialdemokraterna, om en förändrad bostads-
politik så att hyresrätten inte har sämre förut-
sättningar än övriga upplåtelseformer.

Babyboomens barn har det fortfarande 
trångt. Nu därför att de som unga vuxna måste 
bo kvar hemma. Det kan bara konstateras som 
ett misslyckande för den förda politiken och 
för de som haft det politiska ansvaret under de 
senaste tolv åren i Tyresö. När Moderaterna 
sitter kvar i majoritet förblir de unga tyresö-
borna mambos.

ooo

Det krävs planering för att få till stånd nya bostäder i Tyresö. Förr togs ett 
bostadsförsörjningsprogram fram. Det gav en viss stabilitet i planeringen. Det 
skulle behövas ett igen nu när den stora barnkullen från 90-talet börjar söka 
sina egna bostäder. De flesta unga som söker bostad har bara råd med en 
hyresrätt. Fler hyresrätter är också en förutsättning för en rörlig arbetsmark-
nad. Därför är den borgerliga utförsäljningspolitiken oroande ur fler aspekter. 
Samtidigt skulle villkoren för hyresrätten behöva jämställas med äganderätten 
i skatte- och bidragshänseende.

På sin hemsida skriver 
det moderata kom-
munalrådet Fredrik 
Saweståhl att ”Beslut 
tigs också om att soci-
alnämnden och förvalt-
ningen kan gå vidare 
med att titta på frågan 
om en konkurrensut-
sättning av ytterligare 
ett äldreboende.” Ska 
förstås vara togs – men 
det blev ett freudianskt 
tigs eftersom han väg-
rade att frågan skulle 
debatteras i kommun-
fullmäktige. De slutna 
rummens politik räm-
nar på flera håll i värl-
den men tydligen inte i 
Tyresö under modera-
ternas ledning.

ooo
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Den trånga
generationen

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Mars med trånande katter
med krokus i snöiga rabatter.
Som vårmånad är nog ändå mars
mera som en dålig fars, 
det vill inte riktigt tända till
– vi får hoppas på april.

S.
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Politiker i diskussion med tyresölärare:

Skolan måste ge alla chansen
SkoLA Vi behöver mindre ”pap-
per-i-pärm”-arbete och vi behöver 
mer tid att vara lärare. Det var 
den vanligaste uppfattningen när 
elva lärare från Tyresö träffade 
Socialdemokraternas utbild-
ningspolitiske talesman Mikael 
Damberg.

Det är Ann Sandin-Lindgren, soci-
aldemokratisk politiker med ett 
förflutet i skolan, som har bjudit 
hem lärarna och Mikael Damberg 
till en diskussion om hur skolan 
kan förbättras och Tyresö Nyhe-
ter kan som enda tidning vara 
med och lyssna.

– Det politiska systemet är ofta 
duktigt på att följa upp skolans 
ekonomi – men sällan på att följa 
upp verksamheten, inleder Dam-
berg som såg både problem och 
möjligheter i dagens skola.

– Skolan idag är inte likvärdig. 
Alla får inte samma chans. Bak-
grunden styr fortfarande mycket 
om vilka chanser vi får. Vi behö-
ver fler lärare och vi behöver 
fokusera mer på innehållet i sko-
lan exempelvis genom att stärka 
det pedagogiska ledarskapet.

Vandrande pengasäckar
Det är knappast en svårstartad 
diskussion och snart är diskus-
sionen i full gång.

Återkommande bland lärarna 
är känslan av att skolan priorite-
rats ned de senaste åren.

– För varje år som går dras 
tjänster in och det leder till att 
barn inte får den tid de behöver, 
säger Eva Wiklander, som sedan 
70-talet har arbetat som lågsta-

dielärare i framförallt Bergfotens 
skola.

– Hålla budgeten har blivit 
skolans övergripande mål samti-
digt som det fria valet gör förut-
sättningarna allt ryckigare. Idag 
spenderar vi alltmer tid åt mark-
nadsföring och ekonomihante-
ring – istället för att undervisa, 
säger Mats Thörnqvist som också 
är F-6-lärare.

Måste se framåt
Ulrika Lindblad som är förskol-
lärare i förskoleklass håller med:

– Barnen betraktas med penga-
systemet idag mer som vandran-
de pengasäckar än som barn.

– Vi behöver ett ledarskap som 
kan ge något tillbaka och rekto-
rer som hinner vara pedagogiska 
ledare på riktigt. De rektorer som 
försöker vara det möter idag en 
övermänsklig uppgift och går in i 
väggen, menar Gun Olsson som är 
specialpedagog.

I detta verkar också alla mötas. 
Det är ett problem att för mycket 
tid går åt till administration och 
för lite till det som är skolans 

kärnverksamhet – själva under-
visningen.

– Idag har skolpolitiken en stor 
backspegel och en liten framruta. 
Det borde vara tvärtom.

– Skolan behöver bli en mer 
lärande organisation. Det borde 
vara självklart att rektorer kan 
följa och utveckla undervisningen 
och att pedagoger kan lära av var-
andra. Det är framgångsfaktorer i 
andra länder – det borde vara det 
i Sverige också, avslutar Damberg 
diskussionen.

ooo

Vid hemma-hos-besök diskuterade Mikael Damberg (S) och tyresölärare skolutveckling. Foto: Linda Håkansson

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
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Barbro Nordlöf
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Tyresö har ökat 
mest sedan 1960
PoPULATioN I ny befolknings-
statistik från SCB visar det sig att 
Tyresö är den kommun i Sverige 
där befolkningen ökat mest sedan 
1960 fram till idag. Under denna 
tid har Tyresös befolkning vuxit 
med 614 procent. Och utveckling-
en fortsatte under 2010 då antalet 
Tyresöbor ökade med 345.

ooo

Givmilda tyresöbor
BiSTåND Tyresö hamnar på 34:e 
plats – klart över riksgenomsnit-
tet – när kooperationens bistånds-
organisation jämfört hur många 
som på respektive ort använder 
sig av bistånd-på-köpet-knappen 
när man pantar flaskor och bur-
kar. 3,6 procent av panten går till 
bistånd i Tyresö jämfört med 2,8 
procent i landet som helhet.

ooo

Bemannia beman-
nar Tyresös skolor
SkoLA Bemanningsföretaget 
Bemannia kommer ingå ett ram-
avtal avseende den samordnade 
upphandlingen av bemannings-
tjänster inom Skola och Förskola 
med Tyresö och fem andra kom-
muner i Stor-Stockholm. Avtalet 
omsätter totalt över 130 miljoner 
kronor under en fyraårsperiod. 
Avtalet omfattar Bemannings-
tjänster inom följande yrkeskate-
gorier; gymnasielärare, grundsko-
lelärare, förskolelärare, fritidspe-
dagoger samt barnskötare.

ooo

När Tyresö kommun började bud-
getarbetet för 2011 och 2012 såg 
det mörkt ut. Kommunen skulle 
inte nå upp till det önskade över-
skottet om 39 miljoner. Därför 
drog man igång arbetet med att 
spara in så mycket som möjligt. 
Ett av förslagen är nu därför att 
höja avgiften i äldreomsorgen och 
för personer med funktionsned-
sättning.

Maxtaxan höjs
För de allra flesta som nu får 
höjda avgifter innebär det någon-
stans mellan 500 och 999 kro-
nor mer i avgift varje månad. 

Det tidigare avgiftsfria (om man 
hade hemtjänst) trygghetslarmet 
avgiftsbeläggs nu.

Maxtaxan för omsorg och ser-
vice i hemmet höjs från drygt 
700 kronor i månaden till 1 712 
kronor. Samtidigt kommer kom-
munen att ta ut hela det avgifts-
utrymme som finns till det så kall-
lade förbehållsbeloppet.

”Pensionärer brandskattas”
Något som har fått såväl opposi-
tion som pensionärsorganisatio-
ner att protestera.

– Det är stötande att pensionä-
rer, många med låga inkomster, 
som dessutom bidrar till samhäl-
let med en högre skattesats än 
förvärvsarbetande personer ska 
brandskattas, säger Kerstin Hall-
gren från SPF och Sune Linder 
från PRO.

– Förutom att det är orättvisa 
avgiftshöjningar riskerar vi att 
få en sämre fungerande äldre-
omsorg när äldre av ekonomiska 
skäl avstår omsorg, trygghetslarm 

och service i sitt eget hem. Risken 
är uppenbar att fler kommer få 
behov av vård på äldreboenden 
tidigare och då ökar kostnaderna 
i stället, säger Susann Ronström, 
socialdemokratisk vice ordföran-
de i socialnämnden.

onödig höjning
Ironiskt nog verkar det nu dess-
utom som att avgiftshöjningen 
inte behövs. Under 2011 pekar 
nu prognoserna på ett överskott 
om minst 45 miljoner kronor 
och fortsätter förstärkningen av 
konjunkturen kommer sannolikt 
även bokslutet för 2012 visa på 
ett tillräckligt överskott. De höjda 
taxorna beräknas bara öka kom-
munens intäkter med 1,5 miljon 
kronor.

Viktig moderat höjning
Men de positiva siffrorna har inte 
påverkat kommunstyrelsens ord-
förande Fredrik Saweståhl (M) 
och socialnämndens ordförande 
Andreas Jonsson (M) som enligt 
Tyresö Nyheters källor ser det 
som en principiellt viktig reform 
att de som köper äldreomsorg 
ska få betala mer själva via höjda 
avgifter.

ooo

AVGifTeR Det kommer att bli dyrt att vara äldre eller behöva omsorg 
om man har en funktionsnedsättning. för flera hundra pensionärer 
som jobbat genom ett helt liv blir det nu bara socialbidragsnormen 
kvar. Det väntas kommunfullmäktige besluta om vid sitt samman-
träde denna vecka.

Susann Ronström (S) ser att vi med 
dagens politik riskerar att få en 
sämre fungerande äldreomsorg. 
 Foto: Gunnar FrisELL

Kan drabba äldre och personer med funktionsnedsättning:

Moderaterna vill höja avgifter

Så förändras avgifterna
Tidigare har omsorg och service i hemmet haft en maxtaxa om 713 
kronor eller 1 141 kronor – nu höjs maxtaxan för alla insatser till 
1 712 kronor per månad.
Tidigare har kommunen inte tagit ut hela avgiftsutrymmet – nu tas 
hela avgiftsutrymmet ut.
kvar är förbehållsbeloppet om 4 812 kronor som ska rymma person-
liga levnadsomkostnader, mat, resor, vård, mediciner med mera.
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debatt

Det som kallas lönsamhet regerar i samhället, och på 
en vårdcentral har lönsamhet de senaste åren blivit 
att läkare och sjuksköterskor varje dag ska ta emot 

besök av så många olika patienter som möjligt. Vårdcentra-
len får en summa pengar för varje besök, lika mycket om 
det är en i grunden frisk femtonåring med halsfluss som om 
det är en sextioåring med fem olika sjukdomar och utöver 
dem en massa besvär och krämpor. Om en vårdcentral bara 
skulle ägna sig åt de riktigt sjuka skulle den med det nuva-
rande ersättningssystemet betraktas så olönsam att den 
skulle läggas ned, eller säljas till något privat vårdbolag. 
Inte bara för att det tar mycket tid att behandla de sjukaste; 
det behövs ofta många dyra undersökningar och prover för 
att utreda och följa upp dem. Därför blir människor som 
är friska men har mindre besvär och krämpor en priorite-
rad grupp. Annars går vårdcentralen under. Tyvärr måste 
man ju på grund av det hopplöst ålderdomliga samvete 
som vårdpersonal ofta är rikt utrustad med också ägna sig 
litet åt de verkligt sjuka. Då får man dela upp deras besvär, 
så att de kommer på tre 20-minutersbesök i stället för ett 
45-minutersbesök. Då blir de sjuka åtminstone mindre 
olönsamma. Att det kan vara svårt för en sjuk människa att 

ta sig till vårdcentralen tre gånger i stället för en syns inte 
i en företagsekonomisk analys. Av någon anledning ska 
också de landstingsdrivna vårdcentralerna visa lönsamhet 
genom att ge avkastning. De ska betala tillbaka tre procent 

av sin omsättning till landstingsledningen. Det skulle på en 
medelstor vårdcentral i stället kunna ge en läkare på hel-
tid i ungefär fyra månader. Landstinget har inte heller ökat 
anslagen till vårdcentralerna de två senaste åren, trots att 
omkostnaderna för vårdcentralerna ständigt stiger.

Om man över huvud taget ska prata om lönsamhet för 
vården måste ju det vara att hjälpa dem som verkligen 
behöver det, och framför allt att ge mest hjälp till dem 
som behöver vården mest, till dem som lider mest. Man 
måste lita på den vårdpersonal man har, inte misstro dem 
till den grad att man detaljstyr dem med utformningen av 
ersättningssystem, bonusar och böter (viten). Och om man 
absolut ska detaljstyra så kan man åtminstone ge ersätt-
ning efter arbetsinsats. I Norge till exempel får vårdcentra-
len dubbel besöksersättning om patientbesöket tar längre 
tid än 20 minuter.

Med den utveckling som nu pågår i Sverige känner jag, 
och många kollegor med mig, stor tvekan inför att det om 
5–10 år fortfarande går att göra någon vettig läkarinsats 
inom primärvården.
Björn Taubert
Läkare

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

Vård och lönsamhet

Hua, säger jag bara om de familjer ute på halvön som 
räknat med att få bygga till sina hus. Anledning: Den sty-
rande alliansen i Tyresö har tolkat att en tillbyggnad från 
50 till 120 kvadrat är att betrakta som en mindre avvikel-

se. Och givit ett antal tyresöbor 
lov till sådan utbyggnad. Andra 
står i tur att bygga ut.

Kan någon förstå hur man 
kan göra en sådan tolkning. Det 
kunde inte kammarrätten heller 
och med ackuratess sagt stopp 
och belägg. Kommunen får fak-
tiskt följa lagar och regler och 
ta fram nya detaljplaner. Och 
som sagt – det tar tid.

Under tiden kan de lurade 
familjerna på halvön fundera 
över vad det är för gökar som 
styr i kommunalhuset.

Apropå styrelsemän i kommunalhuset så har tydligen en 
moderat Dick Bengtsson föreslagit att kommunen borde 

ta betalt av de som åker i skidspå-
ren i Alby.

Bengtsson är nu inte vilken 
moderat som helst utan ordföran-
de i kultur- och fritidsnämnden 
och ledamot av kommunstyrel-
sen. Med sina 52 år och egen före-
tagare inte heller någon nykom-
ling. Han borde alltså veta bättre.

Nu tror jag ändå att han liksom 
sin unge moderate politikerkollega i Stockholm (som 
ville sänka knattebidragen) kommer att få krypa till 
korset.

I övrigt noterar jag vid en snabb genomgång av kom-
munens hemsida att det finns många nya ansikten i 
Tyresöpolitiken. Både inom den styrande borgerliga 
majoriteten och hos oppositionen. Att det finns villiga 
medborgare som är beredda att axla ett politiskt ansvar i 
min gamla hemkommun känns gott.

Med nya politiker kommer nya idéer. Och som sagt en 
del bra – andra mindre bra. Men det får man ta.

elsberg
Flitig kolumnist på Tyresö Nyheter under 1970- och 80-talen

PS. För övrigt håller jag mig ajour med vad som händer 
i kommunen genom den förträffliga tidningen Tyresö 
Nyheter. En riktig lokaltidning. DS

Lite från sidan 
i politiken

”Under tiden kan de 
lurade familjerna 
på halvön fundera 
över vad det är för 
gökar som styr i 
kommunal huset.”

Jag känner stor 
tvekan inför att 
det om 5–10 år 

fortfarande går 
att göra någon 

vettig läkar-
insats inom 

primär vården.

Vi känner nu stor oro inför det kommande året

Avgift är fel spår
Att avgiftsbelägga skidspåren vid 
Alby är ingen bra idé. Det skulle 
hindra spontanitet och åkglädje 
för alla vardagsmotionärer och 
barnfamiljer. Varför inte istället 
skapa en frivillig ”sponsorverk-
samhet” där den utnyttjar spåren 
och vill lägga en slant gör det. Det 
kan ske genom inbetalning till ett 
konto. Den som betalar in exem-
pelvis 100 kronor får en ”knappp” 
eller ett ”märke” med text som till 
exempel ”sponsrar spåren 2012”. 
Märket ska fästas på kläderna 
och synas samt inspirera andra 
att göra likadant. Det ska även 
vara möjligt att köpa ”märke” i 
serveringen vid Alby samt i kom-
munhuset. Jag är övertygad om 
att många kommer vilja bidra till 
spåren men låt det ske på frivillig 
basis.
irene Sjögren

 Foto: Privat

Plockat ur facebook-loggen angående ”Tyresös bästa äldreboende 
läggs ut på privat drift”.

Veikko Veke Järvilehto och Karin Ljung gillar detta.

Christoffer Nelson Vilka argument använder man för att legitimisera 
detta? Det kan knappast vara för att ”höja effektiviteten i vården”..
den 9 mars kl. 09:32 · Gilla ·  1 person

Karin Hansson Alldeles förskräckligt vad politikerna gör i kommunen!!
den 9 mars kl. 10:43 · Gilla ·  1 person

Nayda Rumie dumskallarna som röstade för dessa politeker....
den 9 mars kl. 11:25 · Gilla ·  1 person

Siv Högberg Hade i dag sällskap på bussen av en skolklass från Sofie-
bergsskolan. Härliga ungar. Pratsamma, men lugna. På uppmaning från 
läraren reste sig en grabb för ”tanten”. Tack för det!
den 9 mars kl. 15:36 · Gilla ·  3 personer

Kenth Eklund Vilken tant?
den 10 mars kl. 10:16 · Gilla

TN på 
Facebook
Sedan årsskiftet finns Tyresö 
Nyheter också på facebook. Där 
publicerar vi löpande nyheter 
från Tyresö. Redan nu har över 
1 440 tyresöbor blivit vän med 
oss. Välkommen du också!

TN på närradion
Under några höstveckor förra 
året prövade Tyresö Nyheter att 
sända nyheter på Tyresö närra-
dio 91,4 MHz. Försöket fick ett 
mycket positivt gensvar och där-
för startar tidningen på nytt sänd-
ningar. Det blir korta inslag med 
lokalnyheter på slingan som upp-
dateras ett par gånger per vecka. 
På detta sätt vill vi förstärka rap-
porteringen om aktuella händel-
ser i kommunen.
Anders Linder
Ansvarig utgivare
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Nyheter

Jag vill bli medlem i 
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Fler ungdomar 
använder mer droger
DRoGeR fler använder narko-
tika oftare, rökningen ökar och 
nästan var fjärde gymnasieelev 
dricker minst en gång i veckan. 
Det är ingen munter bild som 
visas upp i Tyresö kommuns 
drogvaneundersökning. Men det 
finns ljuspunkter också.

Varje år genomför Tyresö kom-
mun en drogvaneundersökning 
vid kommunens skolor. Tyresö 
Nyheter har nu tagit del av resul-
taten av de frågor som ställdes till 
elever i årskurs 2 vid Tyresö gym-
nasium.

Negativ trend
2009 års resultat pekade på en för-
bättring men när siffrorna för 2010 
redovisats så vänder det åter åt fel 
håll. Antalet elever som röker eller 
snusar dagligen har ökat kraftigt. 
Medan var fjärde ung kvinna röker 
dagligen så är det var femte ung 
man som snusar.

Även alkoholkonsumtionen 
ökar – men här är ökningen min-
dre kraftig.

Mest oroande är kanske nar-
kotikakonsumtionen. Drygt 20 

elever (av 277 svarande) svarar 
att de använt narkotika mer än 
5 gånger under det senaste året. 
Vanligaste bruket är cannabis 
men även tyngre droger som 
heroin och ”internetdroger” som 
spice är vanliga bland de som prö-
vat narkotika.

Positiva resultat
Men trots de nedslående resulta-
ten finns också glädjande siffror. 
Det är färre som haft möjlighe-
ten att prova narkotika och det 
är fortsatt många som inte alls 
dricker alkohol.

Här finns drogerna
Nytt för i år är att kommunen 
också frågat var ungdomarna får 
tag i tobak, alkohol och narkotika.

Hälften av de tillfrågade svarar 
att de fått tag i sin alkohol i Tyresö 
och två av tre köper cigaretterna i 
Tyresö. En hel del cigaretter köps 
ut – men lika mycket klarar ung-
domarna själva att handla. När 
det gäller alkohol verkar ålders-
kontrollen fungera bättre. Här är 
det bara fyra procent av ungdo-
marna som dricker som köpt ut 
själva.

ooo

Ålderskontrollen verkar fungera bättre när det gäller alkohol. Foto: Gunnar FrisELL

Ny PRO-ordförande
NyVAL PRo i Tyresö är en av 
kommunens största föreningar 
med 1 400 medlemmar.

– På senaste mötet fick vi 23 nya 
medlemmar, berättar Christina 
Tallberg, nyvald ordförande.

Föreningen är även störst i 
Stockholms län och har en egen 
tidning och ett omfattande pro-
gram för medlemmarna.

– Faktum är att vi har svårt att 

hitta lokaler för våra aktiviteter, 
säger Christina Tallberg. Det är 
nästan bara skolornas aulor eller 
matsalar som räcker till. Men 
eftersom vi har många av våra 
aktiviteter på dagtid så är de inte 
tillgängliga när vi behöver dem.

PRO i Tyresö bildades redan 
1954 och Christina är dess 14:e 
ordförande sedan starten och den 
fjärde kvinnliga.

ooo

Tyresö har landets 
tredje dyraste 
hyror
HyRA Enligt en undersökning av 
Hem och Hyra har Tyresö landets 
tredje högsta hyror. En normal-
stor trea kostar här i genomsnitt 
6 515 kronor per månad. Bara 
Ekerö och Österåker har högre 
hyror. Det kommunala bostads-
bolaget, Tyresö bostäder, har de 
senaste åren försökt hålla igen på 
hyreshöjningarna för att slippa ha 
de högsta hyrorna – men det har 
uppenbarligen inte räckt till.

ooo

Sämre integration
MoTTAGANDe När tidningen 
Fokus granskat landets kom-
muner och sett vilka som klarar 
integrationen bäst sjunker Tyresö 
kraftigt. Förra året var Tyresö på 
plats 68 – i år hamnar vi på plats 
122.

Det är framförallt när det gäl-
ler ohälsa, inkomst och flykting-
mottagande som kommunen 
misslyckas. Bättre går det när 
det gäller sysselsättning. I ran-
kingen hamnar Tyresö bakom 
andra stockholmskommuner som 
Värmdö, Södertälje, Botkyrka 
och Huddinge.

ooo

kulturstipendiater
kULTUR Tyresö kommun har 
utsett årets kulturstipendiater. 
De som belönas med 10 000 kro-
nor vardera är William Baker, 
operasångare, Sofia Tammi Rilby, 
konstnär samt Helena Karlsson, 
författare. Stipendierna delas ut 
på Kultur och idrottsgalan.

ooo

150 sommarjobb
ARBeTe Tyresö kommun erbju-
der 150 sommarjobb till ungdo-
mar som är 16 eller 17 år. Job-
ben omfattar 30 timmar i veckan 
under 3 veckor. Lönen uppgår till 
knappt 5 000 kronor.Antalet som-
marjobb är klart färre i år än förra 
året och eftersom kommunens 
erfarenhet är att det är fler sökan-
den än antalet jobb så uppmanar 
man ungdomarna att söka flera 
jobb. Man kan ansöka om jobben 
under vecka 11 och 12 (det vill 
säga nu) på tyreso.se.

ooo

Så har drogmissbruket förändrats
2010
2009 Röker du dagligen? 17 %

8 %

Snusar du dagligen? 14 %
6 %

Har du druckit alkohol oftare än en 
gång i veckan det senaste halvåret?

23 %
20 %

Har du någon gång använt narkotika? 24 %
22 %

Har du någon gång haft  
möjlighet att prova narkotika?

32 %
39 %

Christina Tallberg, nyvald ordförande i PRO Tyresö. Foto: Gunnar FrisELL

Vårtecken. Foto: Gunnar FrisELL
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Nyheter

Bästa äldreboendet säljs ut:

Ängsgården privatiseras
Ängsgården är kommunens mins-
ta äldreboende – men också det 
bästa. I alla fall om man ska tro 
Socialstyrelsens brukarundersök-
ning. Boendet får bäst betyg i det 
sammanvägda Nöjd-kund-index 
men får också överlägset bäst 
betyg i delfrågorna om trygghet, 

inflytande, hjälpens omfattning, 
maten, vårdinsatser och boende-
miljö.

Trots detta vill nu socialnämn-
dens ordförande, Andreas Jons-
son (M), att privata aktörer ska 
ta över driften. Förhoppningen 
är att valfriheten ska öka med fler 
aktörer på äldreomsorgsmarkna-
den.

ett privat monopol
Samtidigt har alla sådana för-
hoppningar kommit på skam 
hittills – det finns bara en privat 
aktör för äldreboende i Tyresö 
– och nu varnar kritiker för att 
Tyresö kan få ett privat äldre-
omsorgsmonopol. Carema Care 
AB driver idag både Krusmyntan 

och Ängsgården och är sannolikt 
det företag som kan få lika bra 
ekonomi för verksamheten som 
kommunen haft.

Därtill planerar kommunen för 
ett nytt boende som ska byggas i 
direkt anslutning till Krusmyntan 
med samma ägandemodell som 
för Krusmyntan.

– Vi riskerar att få ett privat äld-
reomsorgsmonopol. Och att sälja 
ut och förändra det som fungerar 
bäst är omvänt. Tänk om modera-
terna i Tyresö hade ägnat samma 
kraft åt att höja kvaliteten i de 

boenden som har lägre kvalitet 
som den kraft de ägnar åt att till 
varje pris privatisera verksamhe-
ter, säger Martin Nilsson opposi-
tionsråd för Socialdemokraterna.

Behandlas i mars
Frågan behandlas i socialnämn-
den i mars. Moderaterna vägrade 
ta upp frågan i kommunfullmäk-
tige varför beslut nu kan fattas 
extra snabbt. Pensionärsorgani-
sationerna har protesterat mot 
beslutet.

ooo

Så bra är kommunens äldreboenden
Ju högre siffra desto bättre betyg.

Ängs gården krus myntan Björk backen Troll ängen
Nöjd-kund-index 83 75 75 76
inflytande 79 61 68 71
Tryggheten 85 74 82 76
Vårdinsatser 94 77 84 90
Social samvaro/aktiviteter 75 53 68 60

Källa: tyreso.se – socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2010.

Kommunalt drivna Ängsgården får bäst betyg. Foto: Gunnar FrisELL

Det lilla företaget med de
stora resurserna.

Svart/vit kopiering 
Färgkopiering
Ritningskopiering
Visitkort

Affischer
Laminering
Kuvert
Reklambyråtjänster

Copycenter Oddbjörn mfl är en sammanslagning av två företag. 
Copycenter – alla möjliga och omöjliga kopierings- och trycksakstjänster.  Oddbjörn mfl – reklambyrå med lång erfarenhet av marknadskommunikation och grafisk produktion.

För oss är ingenting omöjligt. 08-798 30 70. Antennvägen 2, Tyresö
Öppettider: måndag–torsdag 8–17, fredag 8–15.30, lunch 12–13. www.tkscopycenter.se 

ÄLDReoMSoRG Det äldreboende som haft högst brukarbetyg i kom-
munen ska överföras i privat drift. Det driver socialnämndsordföran-
den Andreas Jonsson (M) – men förslaget möter hård kritik och oro 
för ett privat äldreomsorgsmonopol i Tyresö.

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

Martin Nilsson (S) är orolig för att 
Tyresö får ett privat äldreomsorgs-
monopol. Foto: Gunnar FrisELL

kumla Skola utbil-
dar elevstödjare
SkoLA Hassela Solidaritet i 
Trollbäcken har i många år varit 
verksam på Kumla skola. Till hös-
ten planeras en ny utbildning för 
årskurs 8 med 4–5 dagars utbild-
ning samt en påbyggnadskurs i 
årskurs 9. Utbildningen syftar 
till att eleverna ska vara bra före-
bilder för sina kamrater och är 
en del i att motverka mobbning, 
skadegörelse, skolk och bruk av 
alkohol och andra droger. De som 
går igenom utbildningen kommer 
också att delta i att elever i års-
kurs 4 involveras i arbetet.

ooo
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Danne fröberg
– Bygg högre flerfamiljshus till 
exempel i närheten av nya sim-
hallen vid ”bo klok”-husen. Fler-
familjshus nära centrum.

Helen Andersson
– Det behövs för alla, men det 
är svårt att veta var. Det behövs 
hyresrätter för ungdomar. På 
halvön saknas det hyresrätter.

Gunilla ekstam  
(som inte vill vara med på bild)
– Bygg nya små billiga hyresrät-
ter centralt. Ungdomarna behö-
ver en första bostad.

Linnea Myrsten och Linnea käll
– Bygg nya lägenheter, gärna 
med hyresrätt i till exempel Troll-
bäcken.

Andrea Molinari och Belinda 
Allgulander
– Vi är emot höga byggnader, 
men gärna 3–4 våningar. I första 
hand hyresrätter och i andra 
hand bostadsrätter. Man skulle 
kunna bygga i industriområdet 
vid Lindalen och området mellan 
Strandtorget och Tyresö skola. 
Viktigt är att det passar in med 
befintlig bebyggelse. I Lindalen 
har det nyligen byggts trevliga 
små flerfamiljshus med uteplats, 
bygg gärna fler sådana men inte 
i närheten av motorvägen. Mel-
lan Nyfors och Alby nära Krusbo-
da kanske man också kan bygga 
små flerfamiljshus.

?Vad och var 
tycker  du det  

ska byggas  
fler bostäder   

i Tyresö?

Foto: Gunnar FrisELL

Trollkrogen
Restaurang och Pizzeria

Mellan 11–15 serveras svensk husman till lunch för 70:- 
(då ingår sallad, smör, bröd, dricka, kaffe och kaka)

På kvällarna serverar vi à la carte och pizza,  
vi har  fullständiga rättigheter.
Vi tar även emot större sällskap 
mot beställning – upp till 65 
 personer. Ring i god tid!

Vi har även mat för avhämtning
Välkomna till oss på Trollbäcksvägen 34A i Hanviken
Tel: 08-742 33 10. Vi ses!

Öppettider:

Mån-Tors  10–22

Fredag  10–24

Lördag  11–24

Söndag  11–22

nytt!

Nyheter

Fortsatta bråk inom 
alliansen  i Tyresö
GRÄL i förra numret av Tyresö 
Nyheter berättade vi om att 
moderaternas politiske sekre-
terare i kommunen gått till hårt 
angrepp på folkpartiet och redo-
gjort offentligt för diskussioner i 
alliansen. efter det har oenighe-
ten fortsatt.

När Maria Hagbom (M) gick till 
hårt angrepp på Folkpartiet och 
kallade dem maktkåta och fulla 
av nepotism fick hon den folkpar-
tistiska riksdagsledamoten Anna 
Steele Karlström att gå i taket.

– Det tillhör själva essensen av 
dessa möten, att de ska finnas en 
tillit, att samtalen är informella 
och sker med respekt inför de 
olika partierna i alliansen och 
deras hjärtefrågor, skriver Steele 
Karlström på sin blogg.

– Att dessutom höra en mode-
rat, vare sig det är en politisk 
sekreterare eller politiker, använ-
da maktkåt som epitet för andra 
partiföreträdare känns ironiskt.

Men Hagbom låter sig inte 
lugnas av detta utan tvärtom går 
hon till förnyat angrepp på Folk-
partiet. När hon kommenterar 

förslaget om Håkan Juholt till ny 
socialdemokratisk partiledare 
fortsätter hon med slängar till 
Folkpartiet och anklagar dem för 
att inte förstå att de är lika stora 
som på 50-talet.

– Det jag ser framför mig det 
närmaste året är populistiska 
utspel av sossarna på samma sätt 
som detta 7-procentiga Allianspar-
ti, skriver Hagbom vidare på sin 
blogg och syftar då på Folkpartiet.

ooo

Fotnot – Maria Hagbom är politisk sekre-
terare i Tyresö kommun för Moderaterna. 
Som sådan är hon närmsta medarbetare till 
och arbetar på direkt uppdrag av kommun-
styrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

JÄMSTÄLLDHeT När Tyresö 
Bostäder utsåg ny styrelse i 
veckan som gick så var det en 
styrelse med bara en kvinna. Det 
finns faktiskt fler ledamöter som 
heter Leif. och det var inte första 
gången som de styrande parti-
erna struntade i kvinnor.

De styrande borgerliga partierna 
får nu kritik för att de för femte 
året i rad bara föreslår manliga 
ledamöter till styrelsen.

– Det är orimligt att Modera-
terna och deras stödpartiet när 
de ska utse fem ledamöter och en 
ersättare inte klarar att hitta en 
enda kvinna, säger oppositions-
rådet Martin Nilsson (S).

Den nya styrelsen består av 8 
män och 1 kvinna. Med de siffror-
na placerar sig Tyresö långt ner 
jämfört med andra kommuner. I 
en undersökning som tidningen 
Dagens Samhälle gjort visar det 
sig att 35 procent av ledamöterna 
i kommunala bolags styrelser är 
kvinnor.

Socialdemokraterna planerar 
nu åtgärder.

– I grunden tror vi på partiernas 

fria nomineringsrätt – men efter-
som vi är kollektivt ansvariga för 
det beslut som fullmäktige tar så 
inser vi att det, i avvaktan på en 
lagstiftning om kvoterade bolags-
styrelser, behövs åtgärder för att 
förbättra jämställdheten i Tyresö 
kommun. Vi avser ta initiativ för 
sådana åtgärder som kan hjälpa 
och stödja andra partier i deras 
utveckling, lovar Martin Nilsson.

ooo

Bara var fjärde får förskole-
plats på önskad tid
fÖRSkoLA kommunen klarar 
inte att erbjuda förskoleplatser 
när familjerna behöver det. kost-
naden för att föräldrar inte har 
möjlighet att jobba kan vara så 
stor som 6 miljoner kronor. Nu 
jagar kommunen lösningar.

Tyresös föräldrar har det inte lätt. 
Att det har varit svårt att få plats 

på den förskolan som man själv 
önskat är känt sedan tidigare.

Nu visar det sig dessutom att 
bara en liten del av familjerna 
överhuvudtaget får plats när man 
vill och behöver ha det. Enligt en 
undersökning från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) är det 
bara 27 procent som får plats på 
önskat datum – vilket är tredje 
sämst bland de undersökta kom-
munerna.

Höga kostnader
I genomsnitt får familjen vänta 
24 dagar efter önskat datum men 
eftersom det är ett genomsnitt 
finns det exempel på ännu mycket 
längre väntetider.

Enligt en beräkning från social-
demokraterna i Tyresö kan kost-

naden för produktionsbortfallet 
vara mer än sex miljoner kronor 
och kommunens skattebortfall 
uppemot 2 miljoner kronor.

Begärt besked
Socialdemokraterna har nu där-
för i en interpellation begärt 

besked om vad majoriteten tän-
ker göra för att komma tillrätta 
med bristerna.

– Bristen beror på långsiktiga 
misstag och att det investerats 
för lite i förskola och skola. Det 
ger större grupper och sämre per-
sonaltäthet – men också dålig för-
måga att ge plats i tid, säger barn- 
och utbildningsnämndens andre 
vice ordförande Anita Mattsson.

Hon begär nu besked om vad 
som ska göras både på kort och 
lång sikt. Och kanske blir hon 
nu hörd. Sedan statistiken blev 
offentlig har det initierats en rad 
insatser för att få fram fler tillfälli-
ga förskoleplatser på exempelvis 
Sofieberg, Hanviken och Gran-
ängsringen.

ooo

Så stor andel får 
förskoleplats  i tid

kommun Andel
Sollentuna 100 %
Värmdö 100 %
Sigtuna 83 %
Järfälla 32 %
Tyresö 27 %

Här är Tyresö Bostä-
ders nya styrelse

Ledamöter
olle Chevallier (M), ordförande
Peder Holmström (M)
Dick Bengtsson (M)
Leif Lanke (fP)
Leif kennerberg (kD), vice ordf.
Mathias Tegnér (S)
kristina folkesson (S)
Anders Linder (S)
Rickard Svensson (MP)

ersättare
Bertil Axelsson (C)
inger Gemicioglu (V)

Långsiktiga misstag, menar Anita 
Mattsson (S). Foto: Gunnar FrisELL

Fler Leif än kvinnor i 
Tyresö  Bostäders styrelse

Anna Steele Karlström (FP). 
 Foto: Gunnar FrisELL
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BOLLMORA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

Välkommen med på 

UTFLYKT TILL ARBETETS 

MUSEUM I NORRKÖPING 
söndagen den 8 maj 2011

Vi reser med buss från Tyresö Centrum. Väl framme i Norr-
köping får vi kaffe och smörgås. Därefter besöker vi EWK:s 
museum. Den kände tecknaren Ewert Karlsson (1918–2004) 
har äntligen fått eget museum. Lunchen (varmrätt, dryck, 
sallad, kaffe och kaka) serveras på restaurang Laxholmen. 
Så blir vi guidade runt på utställningen ”Industriland – när 
Sverige blev modernt”

Pris: 450 kr/pers. 
Då ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch och entréer.

Anmälan senast 18 april till  
Lennart Jönsson, tel. 070-5302708
bf.lennart.jonsson@telia.com eller  
Marita Bertilsson på SAP-expen, tel. 08-7128030
sap.tyreso@telia.com

Byggnadsglas • Fönster-
byten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Glasmästar’n
i Tyresö

sedan 1949!

Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde

www.bolinsglas.se

Allt inom bilglas, solfilm 
och stenskottslagning

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Nya gymnasier 
till Tyresö

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

fRiSkoLoR Två fristående gym-
nasieskolor, Mikael elias Teore-
tiska Gymnasium och Hermods 
AB, ansöker hos Skolverket om 
tillstånd att starta gymnasiesko-
lor i Tyresö.

I båda fallen rör det sig om gym-
nasieskolor som ingår i större 
koncerner. Teoretiska Gymnasiet 
har idag elva skolor på olika orter 
i landet och ingår i Sveriges störs-
ta fristående skolkoncern Acade-
media. Koncernen omsätter 2,1 
miljarder kronor per år, har 2 400 
anställda och en rörelsevinst på 
180 miljoner.

Bteräffande Hermods rör det 
sig om det klassiska korrespon-
densinstitutet Hermods som 
bildades 1898. Hermods AB är 
betydligt mindre än Academedia 
och har idag fyra gymnasier bland 
annat i Stockholm och Malmö.

Teoretiska Gymnasiet riktar 
enbart in sig på högskoleförbere-
dande program och vill i Tyresö 
starta Samhälls-, Natur- och Eko-
nomiprogram. Hermods ansökan 
omfattar fjorton olika program, 
varav tre yrkesprogram, tio hög-
skoleförberedande och dessutom 
International Baccalaureate.

kraftig överetablering
Trots att det är en kraftig över-
etablering av gymnasieskolor i 
Stockholmsregionen, har Skol-

verket fått in ansökningar som 
rör 26 nya gymnasieskolor i regi-
onen. Ansökningarna har också 
skickats ut på remiss till berörda 
kommuner. För Tyresös del var 
remissen uppe till diskussion på 
gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden den 17 mars.

Tidigare enig nämnd
Fram till nu har nämnden varit 
enig om att på grund av övereta-
blering inte tillstyrka ansökningar 
som gällt NO- och SO-program 
eller yrkesprogram som redan 
finns i Tyresö.

Majoriteten ändrade sig
Den borgerliga majoriteten änd-
rade under sammanträdet sin 
inställning och anser nu att man 
ska välkomna gymnasier som har 
SO-program i sitt utbud, även om 
det skulle innebära svårigheter 
för Tyresös eget gymnasium.

– Det är märkligt att man ifrån 
majoritetens sida inte i alla lägen 
i första hand värnar om sitt eget 
gymnasium, konstaterar Kristjan 
Vaigur, gruppledare för socialde-
mokraterna i nämnden. Det finns 
redan idag alltför många gymna-
sieskolor i regionen och nu kom-
mer ännu fler, samtidigt som anta-
let elever minskar de kommande 
åren. Vi kommer att få se många 
förlorare i det spelet!

ooo

Hur väljer eleverna 
till gymnasiet?
GyMNASieVAL Den 24 februari 
var sista datum för årets nionde-
klassare att lämna in sina val av 
gymnasium inför höstterminen 
2011. Som vanligt blev det en 
anstormning sista dagarna, men 
det verkar ha fungerat i stort 
sett bra.

En nyhet som påverkat valet är att 
det från och med i år är fritt fram 
att göra sitt förstahandsval till 
alla gymnasieskolor i hela Stock-
holmsregionen. Tidigare har 
Stockholm prioriterat sina egna 
elever vid antagning till stadens 
NO och SO-program. Elever från 
andra kommuner som sökt dessa 
program har alltså tagits emot 
efter att alla elever från Stock-
holm fått plats.

Det undantaget är nu borta och 
alla elever från hela regionen har 
kunnat söka på lika villkor.

Hur väljer eleverna i Tyresö?
200 av totalt drygt 700 elever från 
Tyresö söker idag till det egna 
gymnasiet här i Tyresö. Ytterli-
gare 480 tyresöelever har sökt 
i andra eller tredje hand till det 
egna gymnasiet. Övriga nionde-
klassare söker sig i första hand till 
Värmdö gymnasium, som ligger 
vid Gullmarsplan eller till olika 
gymnasieskolor i Stockholm. 
Ganska många har också satt 
Fredrika Bremer i Haninge som 
sitt förstaval, följt av Nacka.

237 av eleverna har olika fristå-
ende gymnasieskolor överst på 
sin lista, en ökning jämfört med 

åren 2008–2009 då siffrorna peka-
de nedåt för friskolorna.

Mest valda program
Populära programval är byggpro-
grammet och fordonsprogram-
met. Bland de teoretiska program-
men toppar ekonomi och samhäl-
le. Både naturvetenskap, teknik 
och elteknik lockar färre sökande 
jämfört med föregående år.

färre söker egna gymnasiet
Mellan 27 april och 13 maj har 
alla elever möjlighet att göra 
ändringar och tillägg i sitt val av 
gymnasieskola. 1 juli får alla sina 
antagningsbesked och sedan sker 
det ytterligare omflyttningar fram 
till terminsstarten.

– Det är klart färre elever som 
sökt till det egna gymnasiet, kon-
staterar Kristjan Vaigur, grupp-
ledare för s-gruppen i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden. 
En del av det beror naturligtvis 
på att antalet elever i årskullarna 
sjunker fram till 2016. Att antalet 
sökande till de naturvetenskap-
liga programmen minskar är ett 
oroande tecken.

– Det finns ett antal olika skäl 
som styr valet till gymnasiet, säger 
Kristjan Vaigur. Många söker sig 
till Stockholm för att byta miljö 
och söker sig både stadens egna 
gymnasier och olika fristående 
gymnasier.

– Ett specialfall är Värmdö 
gymnasium vid Gullmarsplan, 
konstaterar Kristjan Vaigur. Dit 
är det faktiskt enklare för många 

av våra elever att ta sig, jämfört 
med till Tyresö gymnasium, som 
för många kräver byte av buss.

Campus Tyresö
– En akut fråga idag är hur vi ska 
förnya vårt gymnasium, säger 
Kristjan Vaigur. Varför inte flytta 
det närmare centrum och skapa 
ett Campus Tyresö, där gymnasiet 
och C3L tillsammans med olika 
Tyresöföretag kan samarbeta och 
utveckla varandra. Det kan bli en 
fantastisk kunskapsmiljö med bra 
kommunikationer och som lock-
ar många nya elever!

ooo

Tyresöelevers val av 
gymnasium

Sökt kommun 1:a hand
Tyresö 200
Stockholm 80
Värmdö 84
Haninge 63
Nacka 33
friskolor 237
Övriga 10
Summa 707

Kristjan Vaigur (S) oroas över få 
sökande. Foto: Gunnar FrisELL
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SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLP

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

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

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Vi utför även jordfräsning, 
stubbfräsning, grävning 
med chaufför, m m.

Tel. 0708-57 10 23
www.tegelhissar.se

SödertörnsSödertörns
Maskinuthyrning AB

Er maskinuthyrare i området

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se

0708 - 57 10 23

Vi utför även
Jordfräsning
Stubbfräsning
Grävning med chaufför
mm.

Maskinuthyrning AB

Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

tyreSö ruNt

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här? 

Foto: PEtEr dickE

Foto: PEtEr dickE

Risvase
fiSke Tyresö fiskevårdsförening 
förbereder sommaren fiskelycka 
redan i februari. 

Den 19 februari samlades några 
medlemmar ur sportfiskesektio-
nen i Tyresö fiskevårdsförening 
för att iordningställa en risvase 
i Albysjöns norra del. Det är den 
fjärde risvasen som föreningen 
skapar i sjön. 

En risvase fungerar som barn-
kammare och gömställe för små-
fisk som får möjlighet att växa sig 
större innan de ger sig ut på egen 
hand. Speciellt abborre och gös 
gillar att lägga sin rom i stora ris-
samlingar.

Det finns flera sätt att bygga en 
risvase. Föreningens metod går 
ut på att man sågar upp en vak 
på cirka två gånger tre meter. I år 
var detta extra jobbigt eftersom 
isen hunnit bli över 50 cm tjock. 
I vakens fyra hörn körs långa stö-
rar ner ordentligt i sjöbotten, där-
efter fylls utrymmet mellan dem 
med grenar och ris. I det här fallet 

kommer utkastade julgranar från 
Krusboda till glädje ännu en gång. 
När så många granar packats ner 
i hålet att de sticker upp över 
ytan tyngs de ner med stenar. 
Hela rishögen sjunker sedan ihop 
ytterligare under sommaren så att 
endast störarna sticker upp.

Att fiska runt en risvase ökar 
möjligheterna till napp eftersom 
rovfiskar gärna tar några extra 
varv för att försöka fånga någon 
som oförsiktigt lämnar trygghe-
ten i virrvarret av grenar.

Tyresö fiskevårdsförenings 
ändamål är kortfattat sagt att 
främja och förbättra fisket i de 
fiskevatten som föreningen dis-
ponerar. Föreningen har cirka 900 
medlemmar och bildades 1934, 
och är därmed en av de äldsta i 
Tyresö. Om du är intresserad av 
fiske och vill hjälpa till kan du få 
information om förenings omfat-
tande verksamhet på www.tyre-
söfiskevårdsförening.com.

ooo

Motorsågen nådde inte igenom eftersom isen 
var drygt 50 cm tjock, så det tog ett par tim-
mar av idogt ishackande innan vasen stod 
klar. Men nu är det bara att vänta in somma-
rens första fisketur...! Foto: roLF stoHr
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BAD Tyresö simhall är nu inne 
på slutlängderna i sin tillvaro. 
Senhösten 2012 ska den nya 
Tyresö Aquarena stå klar för att 
ersätta den gamla simhallen. 
Nybygget pågår nu för fullt på 
parkeringen bredvid den gamla 
hallen samtidigt som den gamla 
simhallen också fungerar som 
vanligt.

Ett exempel på att allt verkar rulla 
på i simhallen är den rapport om 
kommunernas kvalitet som nyli-
gen presenterades av Sveriges 
Kommuner och Landsting. Där 
framgår det att Tyresö hamnar 
på delad 22:a plats bland landets 
kommuner när det gäller att ha 
öppet i simhallen utöver tiden 
mellan 8–17.

Listan toppas av Lund med 54 
timmars öppethållande i veckan 

utöver dagtid 8–17 och i Tyresö 
har simhallen öppet 35 timmar i 
veckan extra, vilket i genomsnitt 
blir fem extra timmar per dag.

Nya hallen klar nästa höst
Den nya simhallen, Tyresö Aqu-
arena, beräknas stå färdig till 
senhösten 2012 och kommer att 
bli på cirka 5 000 kvadratmeter. 
Anläggningen byggs av NCC, ägs 
av Tagehus dotterbolag Tagebad, 
hyrs av Tyresö kommun och drivs 
av Medley, som nu driver Tyresö 
simhall. Utöver simhallen här i 
Tyresö driver Medley idag sam-
manlagt 28 simhallar, utomhus-
bad och sporthallar varav tiotalet 
finns i Stockholmsregionen.

Den nya simhallen får bland 
annat en 25-metersbassäng, en 
tillgänglighetsanpassad bassäng, 
vattenrutschbanor och bubbel-
pool.

ooo

SPort/frItId

Verkstad
Vintervägen 3 
135 40, Tyresö 
Tel: 08-742 73 50 

Öppet: 
Mån-Tors 07.00-17.00 
Fredag 07.00-14.00

Butik
Industrivägen 8
135 40, Tyresö 
Tel: 08-7988000 

Öppet: 
Vardagar 08.00-18.00 
Lördagar 10.00-14.00

Världens
enda
svanenmärkta 
däck!
Goodyear EfficentGrip

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Sjöviksbacken 17
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

Bra tillgänglighet 
i simhallen

Vill inte ha avgifter än
AVGifT Som Tyresö Nyheter tidi-
gare kunnat rapportera om har 
kultur- och fritidsnämndens ordfö-
rande Dick Bengtsson (M) argu-
menterat för avgifter för de som 
använder sig av kommunens skid-
spår. Nu backar dock Bengtsson. 
Det ska inte bli avgifter. Än.

– Det finns inget förslag om avgif-
ter för Tyresös skidspår, säger 
Bengtsson på sin blogg. Mitt 
blogginlägg handlade ifall det 
är så givet att de anläggningar 
som kommunen skapar i natu-
ren måste vara gratis när andra 
anläggningar inte är det.

Ville skapa debatt
Dick Bengtsson hävdar nu att 
inlägget var ett försök att skapa 
debatt och tycker det är synd att 
en del bloggläsare snöat in på just 
skidspåren istället för att delta i 
principdiskussionen.

– Denna handlar i grunden om 
vad vi kan kräva för våra skatte-
pengar i form av service.

kanske en testballong
Kanske var förslaget om avgifter 
för skidspår bara en testballong – 
för att se vad som var möjligt. Men 
helt kan man nog inte utesluta att 
det är ett seriöst förslag. Tyresö 
kommun höjer nu taxor och 
avgifter på alla områden eftersom 
statsbidragen från regeringen 
minskar i omfattning framöver.

Och Dick Bengtsson utesluter 
inte heller avgifter på skidspå-
ren framöver. Han hävdar på sin 
blogg att det inte finns några för-
slag om avgifter idag.

Blir kraven på spåren högre så 
att det krävs nya investeringar så 
kommer saken i en annan dager.

– Men där är vi inte än, säger 
Bengtsson.

ooo

Det som göms…
Så här ska det bli. iLLustration: LiLjEwaLL arkitEktEr

Så här ser det ut idag. Foto: Gunnar FrisELL

MiLJÖ Våra återvinningsstatio-
ner är under ständig diskussion. 
TN fick ett tips om att stationen 
vid Bygma hela vintern haft en 
batteriholk utan botten.

När bilderna togs såg holken ny 
och fin ut men nedanför ligger 
mängder av gamla batterier.

Att principen för återvinning 
är bra tycker nog de flesta, men 
att många lämnar sin återvinning 
runt behållarna i stället för i tyder 
på problem hos alla inblandade.

Om behållarna är fulla borde 
man kunna ta sig till en annan sta-
tion eller ta hem sina sopor igen. 

De som ansvarar för stationerna 
behöver se över sina rutiner för 
skötseln.

Det som göms i snö kommer 
upp i tö, säger den gamla visan.

ooo

Sopstation i ordets rätta bemärkelse. Foto: Gunnar FrisELL
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foTBoLL Tyresö ff avslutade 
sin premiärsäsong 2010 i damall-
svenskan på ett strålande sätt, 
med hemmavinst mot mästarna 
LdB från Malmö som gav en 
fjärdeplats i serien och bronsme-
daljer. Nu är det snart dags för 
säsong två, och i år siktar laget 
ännu högre. Med ny tränare, Ste-
fan fredriksson från Syrianska 
fC, och med en rad förstärk-
ningar i spelartruppen, är siktet 
inställt på en topplacering.

Efter säsongslutet följde en vilo-
period fram till början av decem-
ber. Sedan började man trappa 
upp igen, först med individuell 
träning med styrketränings- och 
konditionspass. Från mitten av 
januari har laget varit inne i en 
tung träningsperiod, med sex 
fotbollspass och två gympass på 
veckoschemat.

Parallellt med det har ett antal 
spelare varit iväg på landslagsupp-
drag. Förbundskapten Thomas 
Dennerby kallade Carola Söberg, 
Madde Edlund, Annica Svensson 
och Josefin Öqvist till landslags-
spel i Algarve Cup 2–9 mars.

Tre träningsmatcher
Tyresö FF har hittills hunnit spela 
tre träningsmatcher, varav den 
första spelades redan 10 februari 
borta mot Linköpings FC och 
resulterade i vinst med 4–1.

I matchen därpå, hemma på 
Tyresövallen 6 mars, blev det 
också vinst inför 120 personer 
med 3–0 mot Eskilstuna United.

Veckan därpå, 13 mars var det 
dags för nästa träningsmatch 
hemma mot AIK, som förra 
säsongen slutade på nedflytt-
ningsplats i damallsvenskan. 
Också den matchen slutade det 
med vinst för Tyresö FF, den här 
gången med 3–1. Ett mycket ned-
tränat och slitet Tyresö hade ett 
väldigt stort bollövertag mot AIK 
och många klara målchanser men 
lyckades bränna för många klara 
målchanser.

Hårdträning
– Vi har faktiskt tränat hårdare 
än vad Assyriska gjorde inför 
seriestarten 2010, kommente-
rade Stefan Fredriksson lagets 
träningsläge efter matchen mot 
AIK. Spelarna själva beskrev det 
som att de redan under uppvärm-
ningen kände av syra i många av 
musklerna. Det är ett tecken på 
att man ligger helt rätt i träningen 
och att kurvan nu kommer att 
vända uppåt igen.

Precis som under försäsongen 

2010 åker laget nu till Turkiet 
för att finslipa detaljer, spela två 
matcher mot kvalificerat mot-
stånd men också koppla av med 
lite sol och bad.

Sedan väntar säsongstarten 

den 9 april med bortamatch mot 
förra årets serietvåa Kopppar-
bergs/Göteborg FC och därefter 
hemmapremiär den 16 april mot 
KIF Örebro.

ooo

SPort/frItId
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Vi värnar barnens rätt att  
vara barn. Stöd vårt arbete!

Medlemskap 100 kr,  
eller gåva PG 90 15 04-1.  
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HR KCYRT
•T REKCYR " TLLA " REPPAP ÅP •

lanigirO • orpeR •  kcyrtlatigiD •  kcyrtesffO •  irednibkoB 

HR KCYRT

 06 00 247 leT  es.kcyrthr@nrotkaf  es.kcyrthr.www 
 ÖSERYT 20 531 ,5102 xoB •  KCÄNPRAKS ,5 natagstläfgylF 

• •

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Det liknar kanske mer snöboll än fotboll vid den här tiden på säsongen… Foto: sLottstudion

Säsongstart för Tyresö FF

Fötterna 
kan vi ordna
Medicinsk fotvårdsspecialist
på Björkbackens äldrecenter
Öppet: tis–fre 10–16

Nytt telnummer 
073-992 76 70
Alexandra 
Hägglund
20-års erfarenhet

Hjälpen finns på
Björkbackens
äldrecentrum
Bollmoravägen 28 D

Sarah tog guld

PRiS Sarah Nordlöf-Klintorphi 
från Tyresö gymnasium är idag 
Storstockholms bästa målarelev! 
Sarah tog guld i Skol-DM som 
avgjordes på Kista-mässan.

ooo

Stor annonsskärm
MeDiA 18 000 tyresöbor ska varje 
dag se en annonsskärm vid den 
nya Tyresöentrén. Det hoppas 
Tyresö FF som nu jobbar med att 
få allt på plats för den sex gånger 
fyra meter stora skärmen.

ooo

Foto: tyrEsö GyMnasiuM
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tyreSö gymNaSIum

Hundar ger livsenergi åt äldre
för två år sedan öppnades en 
helt ny möjlighet för de boende 
på Björkbackens äldrecentrum 
i Tyresö. De kunde nu ta med 
sig sina djur när de flyttade in. 
Denna möjlighet erbjöds på 
avdelningen Blåklockan och till 
samma avdelning ska nu en vård-
hund utbildas.

Det är en regnig höstdag i novem-
ber, men inne på avdelning Blå-
klockan på Björkbackens äldre-
centrum springer Ullis runt med 
den energi och nyfikenhet som 
bara en valp kan ha. Hon är en 
fyra månader gammal schäfer 
och om ungefär ett år ska hon 
genomgå ett test för att se om hon 
sedan får möjligheten att utbildas 
till vårdhund.

– Det är ett mentalt test. De ska 
stå ut med så mycket saker som 
hunden kan tycka är läskigt eller 
farligt, säger Mannicka Rygaard 
som jobbar på Blåklockan och 
äger Ullis.

Vårdhundar utbildas i ett år
Utbildning till vårdhund är ett år 
lång och hundföraren går den till-
sammans med sin hund. Hunden 
får då en ledare som den lyder 

bättre än alla andra. Ullis hund-
förare blir Mannicka Rygaard och 
de kommer att jobba tillsammans 
när utbildningen är klar. Hunden 
får efter avslutad utbildning ett 
certifikat som visar att hon är 
vårdhund. Hennes uppgift är då 
att vara som ett ljus i de boendes 
vardag.

– En del människor ger upp 
livet när de hamnar på hem. Nu 
skiter jag i det här, nu vill jag bara 
dö, tänker de. Då är det meningen 
att hunden ska liva upp dem. Den 
boende ska bli lite friskare och 
piggare. Ställa sig upp och inte 
sitta och deppa i ett hörn, säger 
Mannicka Rygaard.

Djuren lyser upp i vardagen
Forskning visar att vård där hun-
dar är inblandade kan ge posi-
tiva effekter fysiskt, psykiskt och 
socialt, enligt en artikel skriven 
av Ingrid Höök som arbetat med 
vårdhundar i över tio år. Detta har 
även bekräftats på Blåklockan i 
Tyresö under de senaste två åren 
då djur varit tillåtna på avdelning-
en.

– De boende tycker att det 
är helt fantastiskt. De vill inget 
annat än att klappa, mata eller 
bara vara med djuren, berättar 
Mannicka Rydgaard och tillägger 
att det är viktigt att relationen är 
ömsesidig.

– För alla är det inte världens 
bästa grej med djur, men för djur-
människorna är det helt fantas-
tiskt. Om man jämför med tiden 
innan djur var tillåtna här så mär-
ker man stor skillnad.

Ännu inte fullt av djur
Trots detta är det inte många som 
har tagit med sig djur till avdel-
ningen. Troligtvis beror det på att 
många äldre inte har klarat av att 
ha djur hemma och ta hand om 
dem på egen hand.

– De flesta är för smarta. När 
hunden dör så inser de att de inte 
bör köpa någon ny. De vet att de 
inte kommer klara av att ta hand 
om den om några år, säger Man-
nicka Rygaard.

Det här gör det svårare för Blå-
klockan att bli den avdelningen 
full av djurliv, som de hade hop-
pats på när de gjorde om för två 
år sedan. Mannicka Rygaard tror 
att det inte är tillräckligt många 
som vet att möjligheten finns att 
ta med sig djur när man flyttar in 
på äldrecentrumet.

en katt på avdelningen
Idag bor det inga djur i någon av 
de elva lägenheter som finns på 
Blåklockan.

Däremot finns det en katt som 
bor på avdelningen och Mannicka 
Rygaard berättar att personalen 
får ta med sig sina djur till jobbet 
om de vill.

Det är ett års väntan, men nästa 
kalla höst kanske Ullis har utbil-
dats till en vårdhund och får jobba 
på riktigt på Blåklockan. Om hon 
inte klarar testet kommer hon 
ändå vara där tillsammans med 
Mannicka Rygaard och sprida den 
glädje som bara djur kan.
Maja Lund

Mannicka Rygaard tillsammans 
med sin hund Ullis, som nästa år 
ska utbildas till vårdhund. 
 Foto: Maja Lund

Ullis, som nästa år ska utbildas till vårdhund, slickar sig kring munnen efter att ha undersökt en haklapp som 
hänger i köket på Björkbackens äldrecentrum. Foto: Maja Lund

Tyresö gymnasium klass M 08 samhälle media 
levererar de hetaste nyheterna till tyresöborna
 

 
Från vänster: Caroline Söderberg, Ida-Maria Ahlfors, Stina Perbo, 
Isabella Michau, Maja Lund, Josefin Lybeck, Cassandra Bleiweiss, 
Rebecca Törnstrand, Alexandra Hagelin, Anna Walberg Nyström
Saknas: Robin Goode Englund och Erik Wasberg. 
 Foto: tyrEsö GyMnasiuM
 
Som en del i sin utbildning har eleverna i årskurs tre på Samhällspro-
grammet Media på Tyresö gymnasium arbetat med artiklar till Tyresö 
Nyheter. Artiklarna kommer att publiceras löpande.

i Tyresö kommun ska skolorna 
äntligen få egna tillagningskök. 
elever och lärare tycker att det 
är på tiden att det blir en föränd-
ring.

Tillagningsköken blir fler bland 
Tyresös skolor. Det gamla cen-
tralköket ska bytas ut mot de nya 
kockarna som ska laga närprodu-
cerad mat i skolornas kök. Sex 
av femton skolkök har redan bytt 
kökssystem. En av de skolorna är 
Kumla skola.

– Eleverna vänjer sig vid den 
dåliga maten, så kallad fast food, 
säger Håkan Kylsäter som arbe-
tar som kock på Kumla skola i 
Tyresö.

erfaren nykomling
Håkan är ny på skolan, men har 
jobbat som kock i 35 år på alla 
möjliga exklusiva restauranger. 
För honom är centralkök inte 
alls någon dum idé. Det sparar tid 
och pengar, men dem använder 
mindre bra produkter. Han säger 
att eleverna tjatar efter mat som 
pizza och hamburgare.

– Det är väldigt svårt att vänja 
sig av vid den sortens mat, men 
det gäller att kämpa. Jag försöker 
ta bort framförallt maträtter som 
innehåller mjöl, som till exempel 
den populära pizzan.

Det gäller att våga
Håkan började på Kumla skola 
för att vara med i det här pro-
jektet som finns i Tyresö just nu. 
Förvandlingen från centralkök till 
tillagningskök ska bli spännande 
för honom och han lyser upp av 
glädje när jag frågar om hans 
metoder.

– Jag gör precis vad jag vill i det 
här köket och jag får komma med 
massa idéer. Det gäller att våga 
prova nya saker. Våga chansa!

Håkan har en idé för skolan. 
Han vill inte ha någon matsedel. 
Det ska vara en överraskning för 
elever och lärare, vilken mat det 
blir varje dag. Han säger att det 
lockar in eleverna för de vet inte 
vad som kommer att finnas, de 
blir nyfikna.

– Barnen kommer alltid att 
hitta något som faller dem i sma-
ken, säger han med ett leende.

Närproducerat
Att ordna tillagningskök är ett 
politiskt beslut och just nu har 
sex skolor fått nya kockar. Kom-
munen räknar med att alla femton 
skolor i kommunen ska få byta 
kök.

Marianne Wangenheim är kost-
samordnare i kommunen och 

hennes jobb är bland annat att 
se till att skolmaten håller en bra 
kvalité. Hon tycker att centralkö-
ken är bra, men att tillagningskö-
ken är ett steg i rätt riktning.

– Det är roligt med den närpro-
ducerade maten för den ligger 
verkligen i tiden, säger hon.

Skolans matråd har stängt
Patrik och Linus som går i fyran 
på Kumla skola är två av dem som 
inte håller med om att det bara är 
positivt med ändringen.

– Det var mycket godare förut, 
då fick man mat som McDonalds, 
säger Linus bekymrat.

De tycker att det är bra att det 
finns många alternativ av mat-
rätter som alla kan välja mellan, 
men dem är bekymrade över att 
skolans matråd har stängt och de 
tycker att det är svårt att kommu-
nicera med kocken på skolan.

– När vi går till honom som 
lagar och säger att maten är dålig 
så blir han arg, säger de.

Saknar inte matsedeln
Biträdande rektor Ann-Marie For-
slund är däremot mycket positiv 
till ändringen i skolan. Hon tycker 
det är en fördel att eleverna får 
påverka vad det ska bli för mat.

– Vägen mellan kund och leve-
rantör blir närmare, säger hon.

Ann-Marie säger att det är svårt 
att säga om det blir en ekonomisk 
förändring, men skolan behöver 
inte betala någon avgift till cen-
tralköket. Hon gillar idén att inte 
ha matsedel och hon har märkt 
att det har blivit färre besvikel-
ser eftersom eleverna inte vet om 
rätterna tagit slut eller inte.
isabella Michau

Kocken Håkan bjuder nästan alltid 
på tre olika maträtter som eleverna 
får välja mellan. 
 Foto: isaBELLa MicHau

Totalomvändning i skolköken
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TRAfik Det ska snart bli lite 
tjusigare  att komma till Tyresö.

På Tyresövägen finns sedan en tid 
ett farthinder vid ”Masten”. Sän-
kan innan avfarten till Bollmora 
var tidigare ett träsk. När motor-
vägen byggdes pålade man ner till 
fast berg. Det som nu har påbör-
jats är en rondell dit Dalgränd för-
längs och blir Tyresö centrums 
nya infart.

För att kunna bygga rondellen 
krävs pålning till berget som del-
vis finns 38 meter under markytan. 
I vanliga fall när man pålar får man 
slå ner pålarna tills man når fast 
grund, i det här fallet har proble-
met delvis bestått i att hålla i pålar-
na så att man inte tappar dem.

Vinnande förslag
”Tema landskapsarkitekter” har 
gjort det vinnande förslaget som 
är utformat efter kommunens 
kravspecifikation. I förslaget kan 
man läsa: ”En viktig förutsättning 
har varit att platsen ska vara väl-
komnande och tydligt signalera 
den nya infarten till Tyresö cen-
trum. Platsen skall också fungera 
som blickfång under alla årstider 
och under dygnets alla timmar.”

Den nya cirkulationsplatsen 
blir en viktig knutpunkt och utgör 
huvudentrén till Tyresö centrum.

Skärgårdstema
Förslaget utgår från Tyresös 
vackra skärgårdsnatur. Glittran-
de hav och klippor ger positiva 
associationer för besökare och 
för de boende i Tyresö som kan 
känna igen sig i sin närmiljö. Ron-
dellen får en stram utformning 
med mjukt upphöjd välvd form 
av smågatsten i tre kulörer, svart, 
vitt och grått som möter varandra 
mot mitten.

en välkomnande entrépark
Den nya infarten kommer att upp-
levas i en långsam hastighet. Par-

ken ges en utformning som tydligt 
annonserar att centrum närmar 
sig. Entréparken utformas för att 
stämma med hastighet och skala 
till den nya infartsvägen mot 
Tyresös centrum.

Som ringar på vattnet ger gräs 
och perenner i blåa toner besöka-
re ett välkomnande intryck längs 
Bollmora allé. Planteringarna tät-
nar mot cirkulationsplatsens mitt 
vilket ökar fokus på rondellen och 
manar till sänkt hastighet. Växt-
material som ger associationer 
till hav i kombination med sprid-
da Himalayabjörkar och klippta 
gräsytor samspelar med cirkula-
tionsplatsen i form och uttryck.

De ordnade omgivande park-
rummet lyfter fram rondellen och 
tillsammans upplevs park och 
trafikplats som ett sammanhäng-
ande rum.

Vattenspel
Ett vattenspel med vattenstrålar 
i varierande höjd, ger rondellen 
höjd utan att innehålla några fasta 
hinder. Vattenspelet förstärker 
kopplingen till Tyresös omgivan-

de skärgårdsnatur och fungerar 
som blickfång under sommar-
halvåret. Ett 20-tal munstycken av 
olika dimension ger vattenstrålar 
på en höjd mellan 20–100 cm.

ooo

Adress: Byggnation:
Sommarliden 21 Nybyggnad av carport
Strandvägen 15 B Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd
Bansjöslingan 29 Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

Strandvägen 7 A Nybyggnad av enbostadshus och förråd

Här ska rivas
klockargårdsvägen 12 Ägarna föreläggs mot vite att 

ta bort olovligt uppförd del av 
uthus, carport samt plank

Bergholmsvägen 10 Ägaren föreläggs mot vite att 
ändra fritidshuset till att överens-
stämma med bygglovet

Ullbergsvägen 11 Ägaren föreläggs mot vite att 
ta bort den olovligt uppförda 
tillbyggnaden om 50 kvm

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

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058
MontaGE: tyrEsö koMMun

Det händer något i Tyresö centrum
ByGGe Den som kör förbi Tyresövägen 
från stan ser rondellbygget. Men det är 
bara början. efter att ha stått stilla i flera 
år verkar det nu som om det äntligen hän-
der något med Tyresö centrum.

Konjunkturnedgången och svåra förhand-
lingar med flera inblandade har tidigare 
stoppat upp processen. När Tyresö cen-
trum såldes till ING Real Estate verkar 
dock arbetet ha tagit ny fart och enligt vad 
Tyresö Nyheter erfar kan flera byggprojekt 
ha påbörjats inom ett år.

Tjänstemännen fick uppdrag
En indikation är att kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott i förra veckan 
gav tjänstemännen i uppdrag att ändra en 
detaljplan för parkeringen mellan Coop 
och bostadsrättsföreningen Sjötungan. 
Förslaget är att det ska gå att bygga bostä-
der där. Då skulle höghuset och lamellhu-
set, som sedan tidigare är beslutade, kunna 
kompletteras med två punkthus om 6 till 7 
våningar. Hur högt höghuset blir är ännu 
oklart och det har talats om allt mellan 14 
och de 22 våningar som planen tillåter.

Ny lekpark
Det första vi alla kommer att se är antag-
ligen den nya lekpark som är planerad för 

centrumparken. Den är inte beroende av de 
övriga byggprojekten och projekteras där-
för nu men är beroende av att kommunfull-
mäktige ändrar investeringsprogrammet.

Gångtorg kan bli verklighet
En annan viktig process för centrumut-
vecklingen är att Skrubba Malmväg och 
tillhörande trafikplats på Tyresövägen kan 
byggas. Då minskas trafiken genom cen-
trum och det gångtorg som planeras mellan 
Coop-ängen och Dalgränd kan bli verklig-
het.

Men kan vi lita på att det nu blir av då?
– Det verkar positivt. Jag tror aldrig vi 

varit så nära som nu, säger Åke Skoglund, 
miljö- och samhällsbyggnadschef.

ooo

tyreSö ruNt

Vad gör de i gropen?

Arbetet med den nya infarten till Tyresö har börjat. Foto: Gunnar FrisELL

Till sommaren är arbetet klart. iLLustration: tEMa LandskaPsarkitEktEr

Öppen ateljé på 
kvarnhjulet
koNST Är du intresserad av bild 
och form? Då bjuder kommunen 
in till öppen ateljé på Kvarnhjulet 
varje måndag fram till den 11 april 
med start klockan 18. Man kan 
prova på akrylmåleri, akvarell 
eller teckning under ledning av en 
bildpedagog. Material finns och 
ingår i priset som är 70 kronor per 
tillfälle. Aktiviteten vänder sig till 
vuxna och ungdomar från 15 år.

ooo

”Antikrunda”
ANTikT Hembygdsföreningen i 
Tyresö fortsätter sin föreläsnings-
serie. Den 5 april kommer Lars 
Gundberg från Bukowskis till 
Kvarnhjulet där han svarar på frå-
gor från publiken. Arrangörerna 
hälsar att man är välkommen att 
ta med sig föremål av silver, glas 
och porslin/keramik, men inte 
tavlor eller allmogeföremål.

ooo

Lammvisning på 
Uddby gård
DJUR Tyresö naturskyddsfören-
ing bjuder in till lammvisning på 
Uddby gård. Bonden Martin visar 
de nyfödda lammen, och berät-
tar om livet på gården. Visningen 
sker vid två tillfällen den 2 april 
(klockan 11 och klockan 14).

ooo

Lekland i Tyresö 
kan bli verklighet
fRiTiD Tyresö kommun har fått 
en förfrågan från ett företag att 
upplåta lämplig plats för ett lek-
land. Läget planeras bli i närheten 
av Petterboda industriområde, en 
plats som för närvarande används 
för snöuppläggning. Företaget har 
redan verksamhet för yngre barn. 
Den nya anläggningen kommer att 
vända sig till de lite äldre barnen.

ooo
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KuLtur/NöJe

pågång
DeT HÄNDeR i TyReSÖ

Humor, lokalpolitik, religion, ”blåsigt” på 91,4 MHz
LokALRADioN Det blåser häf-
tigt på Tyresöradion, 91,4 MHz, 
på webben www.tyresoradion.
se. Musikskolans unga blåsare 
hörs men också de minst 50 år 
äldre ”enskede musikpojkar”, 
som spelar marscher med Tyre-
söbon Hans Nellmer på trumpet. 
Jazzälskarna får sitt genom att 
Stephan Lindstein presenterar 
Jack Lidströms Hep Cats, där 
Stephan själv spelar trombon.

 
Tyresöradion är patriotiskt lokal 
men samtidigt global genom att låta 
många utomlandsfödda Tyresöbor 
höras. Arbetspsykologen Mario 
Domines i Krusboda intervjuas om 
sitt forna hemland Kroatien, Troll-
bäckenbon Rupert Lerch om sin 
ungdoms Österrike, gymnasisten 
Shahpoor Omidy om återbesök i 
barndomens oroliga Afghanistan.

 Lokalpolitiken uppmärksam-
mas genom att Christina Melzén 
(FP) och Ann Sandin Lindgren 
(S) ger glimtar från Tyresö kom-
munfullmäktige. Ett par program 
har religiösa ämnen: Den katols-
ke prästen i Tyresö, Erik Kennet 
Pålsson, intervjuas och en blan-
dad panel diskuterar krigen och 
religionerna.

 Sedan är det en smaksak om 
man tycker att trion som doku-
menterar folkhumorn är tuffare 
än självaste Radio Tuff, Tyresö 
Ulands- och Fredsförenings sänd-

jazz å Gud  
MEd jack LidströMs HEP cats
jazzmässa under ledning av nils-
Göran wetterberg. För musiken sva-
rar  Hep cats. söndag 27 mars, kl 
11.00 Bollmoradalens kyrka - sam-
arr. med tyresö Församling.

trinity  MEd karL oLandErsson
klassisk hammond-jazz av den 
gamla skolan med rötter i sent 
50- tal och tidigt 60-tal. En trio med 
karl olandersson, en av den unga 
svenska jazzens största, trumpet, 
andreas Hellkvist, hammondorgel 
och ali djeridi, trummor. restaurang 
Fairway inn, Bäverbäcksvägen 14 
Bordsbeställning 742 80 00 
Måndag 28 mars, kl 19.30, förband: 
18.45 ”jc & his jazzy  Friends” (från 
södra Latin) 
Entrè 100 kr, 80 kr för medlem, 30 
kr för gäst under 30.

vårLoPPis
klass 3 i sofiebergsskolan arrang-
erar försäljning av prylar och fika. 
kom och fynda! 
Lördag 2 april kl 11–15, scoutstu-
gan i Fornuddsparken, trollbäcken.

Pan BraziL MEd dEisE andradE
Förstklassig, svängig jazz med latina-
merikanska förtecken under ledning 
av staffan Hallgren, flöjt. Förutom 
den brasilianska sångerskan deise 
andrade och staffan medverkar Bo 
Hallgren, piano, ola Bengtsson, 
gitarr, Hans Hallgren, bas och Peter 
Bylin, trummor. 
restaurang Fairway inn, Bäverbäcks-
vägen 14 Bordsbeställning 742 
80 00. torsdag 14 april, kl 19.30,  
förband: 18.45 ”Plasticwrapped 
Harmony”(från skurups Folkhög-
skola). 

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en symbo-
lisk medlemsavgift på 300 kronor  
eller mer om du vill. För medlem-
marna 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!

Hans Nellmer, Leif Marthon och Birger Törnblom i ”Enskede musikpojkar” 
hörs på 91,4 tills den 3 april.

Ishockeyspelande Lisa Johansson och Madde Schelander hörs på radion från 
den 27 mars.

ningar, som hörs första gången 
varannan söndag kl 17. Men kan-
ske utgör ishockeyspelarna Lisa 
Johansson och Madde Schelan-
der radions allra tuffaste inslag.

 
Programmen de närmaste 

Riitta och Åke Lundeqvist ställer ut sina fotografier. Foto: Gunnar FrisELL

20/3–10/4
stephan Lindstein är med i Hep 
cats, vars låtar vi får höra men 
också i Bollmoradalens kyrka 27 
mars. Lennart & åsne Liedén: 
afghanistan enl. c jensen och P 
schori, tennis, snöskottning, Miljö-
partiet. shahpoor omidy, 19: inter-
vjuer i afghanistan, talibaner, opi-
nionen, bistånd och militär närvaro. 
Fotografen åke cyrus: träffar med 
anton nilsson, olof Palme, ”Big 
swede crusher”, havsörnsrov.

27/3–17/4
rupert Lerch: österrike, salzburgs 
sevärdheter, Hanvikens o tyresö 
snickerier, albert speer med flera. 
Erik kennet Pålsson, katolsk 
präst: omvändelsen, celibatet, 

veckorna i största korthet:

13/3–3/4
Hans nellmer, Leif Marthon och 
Birger törnblom i ”Enskede Musik-
pojkar” intervjuas. Fem låtar. Ebbe 
Björkman: skalden dan anderssons 
uppväxt i dalarna, pappa adolf, fat-
tigt, kolartorp, dikter. tyresö ulands 
och FredsFörenings radio tuff 
(nr 1285-86): krönikor, intervjuer 
”veckans rosor”. nina Brogärd, 
Peter dicke & terje Engh dokumen-
terar folkhumorn med vilda historier 
& elakheter.

homosex, Petrus, Gud & jesus, 
bikt. siv källstigen, ömer tüysüs, 
widad zaki och christoffer sjöholm 
om ”krigen, våldet, religionerna”. 
ishockeyspelarna Lisa johansson & 
Madde schelander: Leksand, aik, 
junior-vM, hård träning.

3/4–24/4
unga blåsare i musikskolan med 
lärarna carina Hedberg, Pernilla 
Petersson och Mikael renliden. 
christina Melzén (FP) och ann 
sandin Lindgren (s) ger glimtar 
från tyresö fullmäktiges debatter. 
tyresö ulands och FredsFörenings 
radio tuff (nr 1286-87): krönikor, 
intervjuer ”veckans rosor”. Mario 
domines: kroatien, zagreb, dubrov-
nik, teknik, handikapphjälpmedel, 
interaktion, psykologi.

Lärarna Mikael Renliden och Pernilla Petersson flankerar eleverna Jonatan 
Solin, William Whitfield och Anna Emmer Granqvist i Tyresö Blås. Hörs från 3 
april på 91,4.

”Mellan himmel och hav”
foTo Trollbäckens bibliotek har 
fotoutställning till och med den 
6 april. ett par i Tyresö fotoklubb 
ställer ut en del av sina bilder.

Riitta och Åke Lundeqvist har 
fotograferat sedan de var unga 
och skapat många vackra alster.

Mycket bilder från vår natur på 
ett sätt som bara en fotograf ser 
det. Men även vyer med trappor, 
staket och bryggor.

– Det som vi ofta går förbi – men 
som ger så mycket skönhet och 
upplevelse om man stannar till 
och använder ögonen, säger Åke.

Temat ”mellan himmel och 
hav” har vi valt för att vi tycker 
om att visa stillsamma, enkla bil-
der av naturens skönhet” berättar 
Riitta Lundeqvist.

ooo

e-post till Riitta Lundeqvist: mirjamita@yahoo.se.
e-post till Åke Lundeqvist: akelundeqvist@yahoo.se.
Tyresö fotoklubbs hemsida: http://tyresofotoklubb.22web.net
e-post till Tyresö fotoklubb: fotoklubben.styrelsen@gmail.com
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Rätta lösningen på kryss nr 1, 2011.
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kryss nr 2  
första pris är tre ”femmanlotter” där 
du kan vinna upp till 500 000 kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
5 april 2011 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2011
1:a pris: 
Henry Ekstrand, Sikvägen.
2–5: Aina Larsson, Slåttervägen.
Ann-Marie Geijler, Ängslyckevägen.
Lennart Lund, Musserongången.
Arne Wirdahl, Granängsringen.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
en vinnare får tre ”femmanlot-
ter” som kan ge vinst upp till 
500 000 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 2” och 
skicka senast 5 april 2011.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

eller via e-post: 
redaktion@tyresonyheter.nu

Bildgåta nr 1, 2011
Rätt svar var spårcentralen 
i Alby vilket dessvärre ingen 
lyckades svara rätt på.

Foto: Gunnar FrisELL

Takdropp och snödropp

Våren kommer, lite trögt tvekande. 
Våren ska värka fram med bakslag. 
Läser i bondepraktikan: ”Marsblom är 

ej bra, aprilblom är hälften bra, majblom 
är alldeles bra.” Och inser att allt är i sin 
ordning, det är som det ska helt enkelt. Vi 
låter våren bero och beger oss i väntan på, 
till mässornas värld. Vårens första trädgårds-
mässa, i alla fall här i huvudstaden, har varit 
och jag har haft bråda dagar, två mässor och 
fyra montrar blev jag med i år så det gäller att 
ligga i. Som jag tidigare konstaterat så kon-
staterar jag igen, hur vi än vrider och vänder 
på oss så står jordens hälsa i fokus. Vi gör 
hela processen själva, från jorden till borden. 
Vi ger oss ut i affärerna utan inköpslista och 
ser vad som säsongen har att erbjuda vårt 
middagsbord. Mycket ekologi, närproducerat 
och återbruk. På mässan lagade kocken Rune 
Kalf-Hansen tillsammans med författaren och 
trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström 
ekologisk mat och vi alla fick smaka. Det 
bjöds på lamm, kyckling med olika grönsaker 
och örter. I de montrar som speglade träd-
gård var grönsakerna i centrum. Utom i en 

där man kunde äta lantchips med dipp under 
vajande palmer och solgula citroner…

Mars förknippar jag annars mycket med 
min sons födelse till jorden som kom lite för 
tidigt. Vägen från bussens hållplats till barn-
sjukhusets entré var vägen till himmelriket, 
dels för att jag skulle till mitt nyfödda barn 
och dels för att slänten nedan trottoaren var 
kantad av vårlökar. Vita klungor av snödrop-
par och narcisser. De hukade sig i den kalla 
vinden på gränsen mellan vinter och vår. Från 
taken droppade dagsmejan ner och bildade 
blöta pussar på trottoaren. Barnsjukhusets 
stora fönster vette mot Årstavikens vatten och 
därinne satt jag i min barnbubbla och såg hur 
alla kämpade åt samma håll, för livet. Perso-
nalen kämpade med barnen för deras liv och 
där utanför kämpade våren mot vintern för ett 
liv. Bulliga moln kom med skyar av snö som 
helt utan förvarning virvlade till och gjorde 
vikens vatten mörkt och hotfullt. Lika snabbt 
glittrade solen till och fick vattnet att blänka 
i blått och silver. Som Karin Boye en gång i 
tiden skrev ”Ja visst gör det ont när knoppar 
brister, varför skulle annars våren tveka? 
Varför skulle all vår heta längtan bindas i det 
frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen 
hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och 
spränger? Ja visst gör det ont när knoppar 
brister, ont för det som växer och det som 
stänger”. Håll ut snart är våren här på riktigt!

Månadens lilla gröna: ”Tio normalstora 
personer avger ungefär lika mycket värme 
som ett stort värmeelement – umgås och 
stäng av elementet”. Ännu ett lekfullt roligt 
och tänkvärt citat hämtat ur boken 100 sätt 
att rädda världen… av Johan Tell.

Annelie källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com

Annelies lästips
Titel: 100 sätt att rädda världen…
författare: Johan Tell
iSBN: 978-91-0-011862-4
förlag: Bonnier Pocket
Bandtyp: PoC
Sidor: 144
Utgiven: 2008-01-15

Den här boken innehåller 100 konkreta tips 
på vad vi som individer kan göra för en mer 
hållbar framtid. Det är en bok utan pekpinnar 
och den visar mer på de möjligheter vi har än 
på problemen. 

Författaren, journalisten Johan Tell, skriver 
lättillgängligt och inspirerande om svåra frå-
gor och för ner komplicerade sammanhang till 
en vardagsnivå vi alla kan ta till oss och förstå. 
Ett redaktionsråd bestående av tre professo-
rer inom miljöområdet borgar för tillförlitlig-
het.
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”Rätt fart i Tyresö”
TRAfik Riksdagen har beslutat 
om att nya hastighetsgränser ska 
införas. För Tyresös del har det 
gjorts en översyn och en plan 
har tagits fram. Den går ut på att 
kommunens vägnät i huvudsak 
kommer att ha hastighetsgrän-
serna 30, 40, 50 och 70 kilometer i 
timmen. Olyckstalen i Tyresö är i 
jämförelse med andra kommuner 
relativt låg, men visar inte på en 
sjunkande tendens, vilket gör att 
slutsatsen sannolikt blir att has-
tigheterna måste ner generellt 
antingen via nya fartgränser eller 
via fysiska förändringar som till 
exempel fartgupp eller avsmal-
ningar. Förslaget kommer att gå 
på remiss till olika myndigheter 
och till lokala väg- och villafören-
ingar.

ooo

 30 km/tim
 40 km/tim
 50 km/tim
 70 km/tim

Kommunförvaltningens förslag till framtida hastighetsgränser. karta: tyrEsö koMMun
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