Ta ansvaret för tryggheten
n För att bygga Tyresö tryggare för framtiden gäller det att de
borgerliga partierna gör de rätta prioriteringarna. Den viktigast
är att den trygghet som kommunen kan skapa omfattar alla
tyresöbor. Om några glöms bort blir det faktiska resultatet en
minskad trygghet för alla. Ledare, sid 2

”Jag har alltid
jobbat med foto
på något sätt.”
Jeanette
Andersson, sid 12

Vi ska bli tydligare
n En tydligare politik ska stärka Socialdemokraterna och vinna
nya väljare. Jobbpolitik, visa att en försämrad välfärd drabbar
alla och omprövning är vad det handlar om. Valet visade att
Socialdemokraterna i Tyresö har störst förtroende i kommunalpolitiken och växer där klyftorna vidgas. Debatt, sid 4
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Röstsplittring
n Störst förtroende för kommunalpolitiken i jämförelse
med rikspolitiken har Socialdemokraterna, minst har
Kristdemokraterna. Sid 5

Budget 2011
n Det blir ingen satsning på
ökad lärartäthet trots att
Tyresö ligger långt efter rikssnittet. Även om ekonomin
ser bra ut 2011 tornar mörka
moln upp sig resten av mandatperioden. Sid 6

Kattfot ingen
blomma
n Tyresö Bostäder bygger
nytt i kvarteret Kattfoten. De
färdiga modulerna lyfts på
plats och snart står lägenheterna färdiga. Sid 7

SM-medaljer
n Bildkavalkad över Tyresö
FF i deras sista match för
säsongen. Damerna vann och
säkrade föreningens första
SM-Medalj. Sid 8–9

Trångt på skola
n Trots tomma skollokaler i
Brevik byggs Strandskolan ut
för minst 30 miljoner kronor.
Det finns billigare alternativ
menar oppositionen. Sid 10

Kocken Nevzat Indrahim på förskolan Speldosan tycker att det är viktigt att man redan från början lär barnen äta riktig mat.

Foto: Gunnar Frisell

”Alla vill äta min mat”
n Ombyggda

skolkök gör det möjligt att laga all mat på många av
Tyresös skolor. Eleverna gillar
maten bättre och äter mer än tidigare i skolan.
– De får med sig en annan smak i
livet än om de bara äter halvfabri-

kat, säger kocken Nevzat Indrahim
på förskolan Speldosan. Kontrollen över råvarorna och ekonomin
blir också bättre när man själv gör
inköpen.
På Kumla skola lagar kocken
Håkan Kylsäter nästan varje dag

alltid tre olika rätter som eleverna
kan välja av.
Där finns ingen färdig meny utan
barnen får själva gå och titta på
maten vilket skapar ett helt annat
intresse och nyfikenhet.
Sid 3

Strand till salu
n En strandtomt i Fornudden säljs trots oppositionens
protester. Skälet är enligt
Moderaterna att för få hittade
dit. Sid 11

Bollmoran …
... undrar om en
golfboll är den
rätta symbolen
för Tyresö.
    Sid 2
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Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.
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Berno
Nu är det tid för partierna att göra sina prioriteringar för nästa års verksamhet.
Det finns fortfarande en stor otrygghet i Tyresö inom många områden. Hur ska
eleverna få med sig den kunskap som behövs för vidare studier eller arbetsliv?
När byggs ett tillräckligt antal hyresrätter? Kommer de med de största behoven att ges störst utrymme? Kommer fler poliser att patrullera i Tyresö? Ett är
säkert. Med en klok fördelning av välfärden ökar allas trygghet. Fortfarande gäller det s-märkta ”Alla inte bara några”.

Utjämning ger
trygghet åt alla
S

verige är ett i stora stycken välmående
land. Här finns en välfärd som generationers gemensamma arbete byggt upp.
Mycket av den har skapats genom insatser
utförda av hitflyttande från andra länder. Det
gäller historiskt såväl som i nutid. Det bör vi
vara glada över. För att skapa trygghet gäller
det att fördelningen av denna välfärd görs så
klokt som möjligt. De sköraste hushållen har
de största behoven av omfördelning. När ingen
lämnas utanför växer tryggheten för alla. Utan
allas trygghet minskar faktiskt tryggheten för
de som idag har det rätt välbeställt. De folkvalda har en uppgift att sprida det budskapet.
Trivsamma Trygga Tyresö allas vårt ansvar, är
ju kommunens stolta devis. Svårare eller lättare än så är det inte.
I Tyresö har ett nytt fullmäktige valts. Åtta
partier delar på 51 platser. Det är dessa partiers ansvar att fördela kommunens pengar och
förklara sina prioriteringar. Mest ansvar bär
naturligtvis den borgerliga alliansen som fått
förtroendet att styra i ytterligare fyra år.
Det är höst i Tyresö. Under de soliga dagarna går det att njuta av den fina naturen som

finns in på knuten till nästan varje bostadsområde. Oavsett om man bor i villa, radhus eller
i flerfamiljshus så är naturen nära. Ofta är det
också naturen som nämns när Tyresö beskrivs.
Ingen ö men ändå mitt i havet, var en tidig slogan. Målmedveten politik och inte slump, har
skapat dessa miljöer.
Lika väl som man planerar var bostadsområden ska ligga, lika väl behöver man
planera fördelningen mellan upplåtelseformerna i boendet. Segregation skapar
otrygghet.
Det har tidigare varit möjligt för alla att flytta
till de nybyggda bostadsområdena. Inte bara
de som var kapitalstarka kunde flytta till de
nya bostäderna i till exempel Farmarstigen och
Skälsätra. Där blandades villan med bostadsrätten och hyresrätten.
Idag saknas det hyresrätter i Östra Tyresö.
Det finns säkert ungdomar eller andra som flyttat hit till Stockholmsområdet för arbete som
skulle kunna tänka sig att efterfråga en lägenhet i just där. De unga tyresöborna är en annan
grupp som i många fall bara kan efterfråga

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Telefon: 08-798 91 01 (må–ti)
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

hyresrätten. Man vill inte bo kvar som mambo
längre men man vill bo kvar i kommunen.
Ytterligare tillskott behövs. Speciellt med hänsyn till att över 1 000 hyresrätter omvandlats
till bostadsrätter i Tyresö. Bostadsbyggandet
är en viktig del för att tillväxten i regionen ska
stå sig stark. En rörlig arbetsmarknad förutsätter fler hyresrätter. För många arbetsgivare
finns arbetskraften att rekrytera från andra
delar av Sverige eller från andra länder. Hyresrätten kan då vara det enda trygga alternativet.
Trygghet kan beskrivas i olika situationer.
De mörka höstkvällarna finns den i de upplysta
gångstråken. Att varje elev ges det stöd som
behövs för att klara studierna ger familjen
trygghet. I vimlet kan det vara fler synliga
poliser. Tyresös polisstation är bara öppen två
timmar per vecka och den borgerliga ledningen
har inte reagerat. Det borde den gjort. Trygghet
är också en tillgänglig sjukvård. Eller en värdig
äldrevård. Men det viktigast av allt är att ingen
lämnas efter. Då förlorar alla. ”Alla ska med –
så enkelt är det”, var den socialdemokratiska
parollen för några val sedan. Den gäller än.

Först lät Moderaterna
pryda sitt valprogram
med Tyresös vapen så
att det mer såg ut som
en valinformation från
kommunen. När sedan
Socialdemokraterna
ställde en fråga i kommunfullmäktige om
tilltaget vägrade man
att ta upp den. Det borgerliga presidiet motiverade det hela med
att frågan kunde riktas
direkt till modraterna
utanför mötet. Är detta
möjligen ett annat,
otäckt, ansikte, på de
Nya Moderaterna. All
känslig och obekväm
debatt förs bort från
den offentliga arenan.

ooo

ooo

Noterat

Av alla ställen
har Tyresö en golfboll i rondellen
den bör runda och inte stanna.
En boll som möts av en fot och en panna
är väl mera representativ
i kommunen med allsvenskt fotbollsliv.
S.
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Egen lagad mat smakar bättre!
Skolmat När Tyresö kommun
för tio år sedan blev tvungna att
bygga om de slitna mottagningskök som fanns i många skolor
och förskolor insåg man att det
inte skulle bli speciellt mycket
dyrare att bygga om dem till riktiga tillagningskök.

Till höstterminen i år har sex av
kommunens skolkök fått egna
kockar som lagar maten själva! På
Kumla, Krusboda, Stimmet, Njupkärr, Bergfoten och Tyresö skola
tar man inte längre emot färdig
mat från Centralköket utan lagar
själv all mat i sina nya kök.
På Kumla skola, där den erfarne kocken Håkan Kylsäter nästan alltid lagar tre olika rätter
som eleverna kan välja på, har
man numera ingen färdig meny.
Eleverna får själva gå och titta på
maten vilket skapar ett helt annat
intresse och nyfikenhet.
– Det är bättre, tycker Jakob
Zetterström som går i 7b. Då blir
det en överraskning varje dag.
Både han och hans kompisar
tycker att maten nu har blivit
mycket bättre och fräschare på
Kumla.

Viktigt att äta riktig mat
På Tyresös förskolor lagar man
redan sedan många år maten själva i sina egna kök. Kocken Nevzat Indrahim, som kallas Ibbe av
barnen och personalen på
förskolan Speldosan,
tycker att det är viktigt att man redan
från början lär barnen äta riktig mat.
– Då får de med
sig en annan smak
i livet än om de
bara äter halvfabrikat, berättar Ibbe som
tidigare jobbat som köksmästare och kökschef på restauranger. Barnen gillar min mat!
Till och med föräldrarna kommer
till mig och tackar för att barnen
äter så bra. Jag lagar ju svensk
husmanskost med lite variation
och med nyare grönsaker.
Nya rätter
Två gånger i månaden prövar han
att laga helt nya rätter. Gillar barnen dessa fortsätter han att laga
dem så barnen får prova på olika
sorter mat.
Ibbe tycker att man får mycket
bättre kontroll över maten och
ekonomin när man själv gör inköpen av råvarorna till de cirka 90
barn och 15 personal som äter på
Speldosan.
– Det blir bättre kvalitet på
maten och vi vet att barnen inte

3

Jenny Lind-stipendium till Tyresö
Kultur Sångerskan Rebecca
Rasmussen har utsetts till årets
Jenny Lind-stipendiat. Det meddelar Folkets Hus och Parker och
Kungliga Musikaliska Akademien,
som delar ut priset. Utöver prissumman, 40 000 kronor, består
priset av två turnéer – en i USA
och en i Sverige.
Årets Jenny Lind-stipendiat är
27 år, bor i Tyresö och avslutade
nyligen sina studier på Operahögskolan. Utöver Rasmussen
konkurrerade 17 sångerskor om
Jenny Lind-stipendiet.
– Jag är självfallet stolt och
överlycklig! En stor dröm går i
uppfyllelse! Det ska bli så intressant att få följa i Jenny Linds
fotspår, och att få fördjupa sig i
hennes repertoar, säger Rebecca
Rasmussen.
Juryn motiverar stipendiet med
att Rasmussen med sin klangrika, varma sopran och innerliga
gestaltningsförmåga, fängslar ett
moget artisteri.
ooo

Kocken Nevzat Indrahim, som kallas Ibbe av barnen och personalen på förskolan Speldosan, lagar dagens lunch.
Korv med diverse godsaker inlagda, äkta potatismos och sås.
foto: Gunnar Frisell

får i sig några ohälsosamma tillsatser, menar Ibbe.

Känner dofterna
Det absolut viktigaste anser Ibbe
med att maten lagas direkt
på förskolan är att barnen och personalen
redan på morgonen
känner lukten av
maten som börjar
tillagas i köket.
– De undrar vad
det är för gott som
doftar när såserna
står och puttrar i grytorna, skrattar Ibbe. Alla blir
hungriga och vill äta min mat!
ooo

Kritik mot SLs
städning
Kollektivtrafik Antalet nöjda
tyresöresenärer sjunker i SLs
senaste kundundersökning. Det
är framförallt städningen – invändigt och på hållplatser som väcker
ökande missnöje. Sedan tidigare
finns ett missnöje med avsaknad av
störningsinformation. Mer nöjda
är tyresöborna med personalens
bemötande och förarnas körsätt.
ooo

Anki Edqvist gör i ordning dagens sallad. Anki har jobbat på speldosan i
18 år.
Foto: Gunnar Frisell

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Speldosan har egen, vacker veckomeny.
Foto: Gunnar Frisell

De fem avdelningarna har noggranna anteckningar om allergier, antal
personal och barn till varje måltid.
Foto: Gunnar Frisell

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

Varje avdelning har sin vagn som fylls efter avdelningens eget behov.

Foto: Gunnar Frisell
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Vi behöver stärka vår position

D

et har nu gått en månad efter valet. Mandatskiftena i
Tyresö blev inte speciellt stora – så då blev och blir
det väl precis som vanligt. Eller så kanske det blir
precis tvärtom.
Låt mig först säga att vi Socialdemokrater gjorde ett
historiskt dåligt val i hela landet. Om vi vill se ett samhälle
som håller ihop, med minskad arbetslöshet och bättre
kvalitet i välfärden så behöver vi stärka vår position.
Jag är övertygad om att det handlar om:
■■ Bli tydligare om en jobbpolitik som bejakar jobb i nya
växande sektorer, högre kunskap och växande reallöner
för hårt arbetande löntagare. Det måste vara en kontrast
både mot de som på ena sidan försöker pressa löner med
allt sämre trygghetssystem och mot de som på andra
sidan bara ser offentliga verksamheter som svaret på
allt. En politik som är tydlig i att kunskap och utbildning
alltid är vägen framåt.
■■ Visa att ökande klyftor är dåligt för Sverige och att en
försämrad kvalitet i välfärden drabbar oss alla. Därför
behöver en tillväxt fördelas mellan skattesänkningar
och välfärdsförstärkningar. Det är en tydlig kontrast mot
den regering som bara sänker skatter.
■■ Våga ompröva medel och metoder. En mångfald av utförare berikar – förutsatt att vi sätter upp tydliga kvalitetskrav och följer upp dessa. Tjänstesektorn växer – och
det är bra. Ekonomisk växt ska komma löntagarna till
del. Det är inte privata alternativ, nya jobb eller reallöneökningar som är problemen. Det är den borgerliga regeringens fördelning och kravlöshet som är problemet.

Tack för det stöd
som mer än 7 000
tyresöbor gav oss
i valet.

■■

Vara tydlig med att det är människor i samverkan som
bygger ett starkt samhälle. Det är när vi gör saker tillsammans som vi vågar mer och känner mer tillit. Därför
behöver vi uppmuntra ett folkligt alternativ till högerns
marknad och vänsterns stat. Tyresö är ett lysande exempel på att människor kan göra saker tillsammans.

Med detta sagt så finns det ändå saker som är positiva för
oss Socialdemokrater:
1. Vi växer starkt i vissa delar av Tyresö. De senaste åren
har klyftorna ökat starkt och i vissa delar av vår kommun har man i större utsträckning fått känna effekterna
av regeringens politik. I dessa områden går vi starkt
framåt.

Dyr slutnota för NK-expressen
En miljon kronor per meter! Det
blev slutnotan för den 350 meter
nya spårvagnssträckan mellan
Norrmalmstorg och NK/Sergels
Torg. Jag är en av de många tyresöbor som dagligen pendlar mellan Tyresö och stan, på trånga
bussar och tunnelbanetåg. Det
skulle vara intressant att höra
hur de ansvariga politikerna reso-

nerar när en spårvägssträcka på
350 meter blir den viktigaste satsningen i Stockholms läns kollektivtrafik. Fanns det ingen annan
buss- eller tunnelbanelinje där
dessa 350 miljoner kronor kunde
gjort större nytta!? Jag blir extra
upprörd när jag hör att budgeten
överskreds med 50 procent! Jag
trodde att den borgerliga alli-

ansen i landstinget med Filippa
Reinfeltd i spetsen skulle vara
rädd om skattebetalarnas pengar.
Men det är tydligen inte bara när
det gäller Karolinska Sjukhuset
som man slarvar med pengarna
och räknar fel.
Besviken pendlare

Avreglering till varje pris?

Heja på
damerna!

Häromdagen fick jag ett brev från
Bilprovningen med förslag på tid
för besiktning. Jag blev glad, tycker det har varit enkelt, praktiskt
och på det hela taget fungerat bra
under alla år med Bilprovningen.
Men för drygt nio månader sedan
beslutades att bilbesiktningen
skulle avregleras. Var och en skulle själv kunna välja och boka tid
bland de hundratals nya aktörer

som skulle dyka upp. Men fram
tills idag finns bara ett enda nytt
företag i hela landet. Det ligger i
Tyresö. I andra länder där man
avreglerat, till exempel i Finland,
har det blivit dyrare för kunderna.
Varför beslutade man egentligen
att avreglera bilbesiktningen? Vad
var det som skulle bli så mycket
bättre?
Bilägare

Tyresö FFs damer klarade att gå
direkt från division 1 till en toppplacering i Allsvenskan. En mycket svår uppgift. Se bara på herr-allsvenskan där många nykomlingar
inte sällan trillar ner i den lägre
serien igen efter bara en säsong.
Tack till alla spelare och ledare
för en fantastisk säsong. Ni är alla
fina förebilder för många unga tjejer i vår kommun.
Fotbollsälskare

2. Vi är det parti som har störst förtroende i kommunalpolitiken. Medan de flesta partier har färre sympatisörer
i kommun- än i riksdagsvalet så är verkligheten totalt
motsatt för oss. Det är 1 500 fler tyresöbor som röstar på
oss i kommunfullmäktigevalet än i riksdagsvalet.
3. Och dessa finns huvudsakligen i de områden där det
ställs stora krav på välfärden. I barntäta områden som
Krusboda, Öringe och Strand röstar många på vår skoloch förskolepolitik. Många av de som inte sett negativa
konsekvenser av den förda politiken nationellt gör det i
Tyresö genom bristande förutsättningar för skolan och
förskolan.
4. Vi är det parti som får flest personkryssade kandidater.
Det visar att vi har gjort en bra valrörelse och att vi har
haft många synliga kandidater.

Besiktning av underredet på en personbil.

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

foto: Bilprovningen

Vill du bli
Vill
du bli
frivillig?
frivillig?
Lediga frivilliguppdrag
hittar
på
Ledigadu
frivilliguppdrag
www.redcross.se
hittar du på
www.redcross.se

Det är detta som ger oss förutsättningar att förändra politiken i Tyresö under kommande mandatperiod. Vi tänker
vara tydliga mot högerextremism – även när den finns i
Tyresös kommunfullmäktige. Vi tänker använda det mandat vi fått för att minska klyftor och förbättra kvaliteten i
skola, förskola och omsorg. Och vi tänker vara tuffa mot de
som bara vill det i valrörelser.
Avslutningsvis: Tack för det stöd som mer än 7 000 tyresöbor gav oss i valet. Tack för alla de åsikter och idéer ni
gav under våra många samtal i valrörelsen. Vi ska förvalta
ert förtroende efter vår bästa förmåga.
Martin Nilsson
Oppositionsråd (S)

Jag har blivit rikare!
Liiban skulle just fylla 17 när han kom till Sverige. Han
var ensam och det var mer än två år sedan han med buss
och båt lämnade Mogadishu och Somalia. Vad han gjorde de där två åren på sin färd genom världen vet ingen.
Systemet bygger på att han inte
berättar.
I ungefär samma veva hade
jag och min man bestämt oss
för att blir gode män. Vi var
relativt nyinflyttade till Tyresö
och sökte olika vägar att lära
känna en ny kommun. Det var
så Liiban och hans rumskompis
kom in i vårt liv. Tillsammans
upptäckte vi Tyresta, målade
båten och åkte skridskor och
pulka i Alby. Tillsammans frös
vi vid Tyresö FFs träningar
Foto: Gunnar Frisell
och vi försökte förstå systemet
kring sjukvård och bankomatkort och tolkar. Och vi letade vägar att hitta deras
familjer. Den dag Liiban fick uppehållstillstånd hissade
vi flaggan och tog en tur på Erstaviken.
Det blev som vi önskade – vi lärde oss massvis av
saker om Tyresö. Men också om Sverige och Somalia
och helt vanliga tonårspojkar. Och om oss själva. Och vi
skrattade. Aldrig hade vi kunnat
ana att mötet med tre tonårskil”Aldrig hade vi kunlar från Somalia skulle ge oss så
nat ana att mötet med
mycket tillbaks.
De etablerade partierna får
tre tonårskillar från
idag skulden för att vi har ett
Somalia skulle ge oss
rasistiskt parti i Sveriges riksså mycket tillbaks.”
dag och Tyresö fullmäktige. Det
ligger säkert mycket i det. Få
saker är så viktiga som att vi har en tydlig och rättssäker
integrationsprocess. Som släpper in och tillåter och ställer krav. Där kan vi bli bättre.
Men riktigt lyckad och framgångsrik integration är
inget som sköts av staten. Stat och kommuner kan ge
ramar och förutsättningar. Men innehållet – det som är
det Sverige vi vill att människor ska integreras i – det
är vi. Vi som bor här. Vi som är svenskar – oavsett hur
länge vi har varit det. Det är vi som måste svara för integrationen.
För det är som arbetskramrater, grannar, fritidsledare
eller goda män vi kan öppna och bjuda in. Visa vårt Sverige. Och lära känna deras. Vi kan och måste visa att vi
respekterar och tolererar andra människor. Och att vi
välkomnar och behöver dem här!
Kanske låter det klychit – men likväl är det sant. Liiban, Dahir och Abdulatif har gjort mig till en rikare människa. Det är en erfarenhet jag gärna önskar fler.
Lovisa Lagerström Lantz
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Vad händer efter valet?
Resultat En Reinfeldt-effekt
ger de borgerliga partierna ny
majoritet i Tyresö. Men i jämförelse mellan kommun och riksdagsval är det Socialdemokraterna som går bäst.

I valet till kommunfullmäktige
blir mycket vid det gamla. Styrkeförhållandena mellan de olika
blocken är oförändrade. Moderaterna och Centern förlorar
varsitt mandat. Socialdemokraterna tappar två. Vinner varsitt
gör Folkpartiet och Miljöpartiet.
Sverigedemokraterna klarar sig
precis in i fullmäktige och får två
mandat.
Det innebär att Fredrik Saweståhl (M) kan fortsätta som kommunstyrelseordförande med stöd
av de andra borgerliga partierna.
Vilka som kommer att besätta
övriga ledande uppdrag är i skrivande stund inte avgjort.

5

Nyboda skola
94 miljoner dyrare
Skola Ombyggnationen av
Nyboda skola har visat sig bli
mycket dyrare än planerat. De
ursprungliga 130 miljonerna har
nu höjts till 224 miljoner. Bakom
fördyringen står bland annat tillkommande byggnader men också
att de beräkningar som visades i
våras var preliminära.
ooo

Tyresö får
riksdagsledamot
Politik När Erik Ullenhag utsågs
till ny integrationsminister blev
samtidigt Anna Steele Karlström
(FP) Tyresös enda riksdagsledamot.
Hon ser enligt sin egna blogg
med stor spänning fram emot
uppdraget. I och med jobbet som
riksdagsledamot tvingas hon
lämna uppdraget som ordförande
i Socialnämnden. Där efterträds
hon av Andreas Jonsson (M).
ooo

Ingen vågmästare
Sverigedemokraterna kommer
knappast få något inflytande
eftersom de inte är vågmästare
och inget annat parti sagt sig vilja
samarbeta med dem. De är inte
heller starka nog att av egen kraft
få representation i styrelser och
nämnder.
Men om Tyresö i genomsnitt
röstade för ett oförändrat mandat så skedde stora förändringar i
olika delar av kommunen. Moderaterna ökade starkt i Krusboda,
Socialdemokraterna i centrumområdena, Folkpartiet i Hanviken
och Miljöpartiet på Brevik.
Ökad röstsplittring
Samtidigt gör allt fler väljare olika
val i kommun och riksdagsval.
Och tittar man i den kolumnen
blir resultatet annorlunda. Socialdemokraterna är den stora vinnaren medan framförallt de mindre borgerliga partierna förlorar.
Miljöpartiet och Folkpartiet gör
små vinster medan Moderaterna i
samma jämförelse tappar något.
Här blir också mönstret annorlunda. Det är de barntäta medelklassområdena (exempelvis
Krusboda, Öringe, Sofieberg och
Strand) som då i större utsträckning röstar socialdemokratiskt.
Det kan vara ett uttryck för att
partiets hårda profilering som

Nu får alla valarbetare vila tills det är dags för val nästa gång.

foto: Dagmar Holmström

Mandatfördelning i
kommunfullmäktige

Röstsplittring – resultatet i kommunvalet jämfört med
resultatet i riksdagsvalet
Moderaterna

– 1,07 %

Folkpartiet

+ 1,14 %

Kristdemokraterna – 2,07 %
Centern

– 1,58 %

Socialdemokraterna

+ 5,55 %

Miljöpartiet

+ 0,68 %

Vänsterpartiet

– 0,57 %

Sverigedemokraterna
–3

Parti
Moderaterna
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Centern
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

–2

–1

0

Öppet hus på brandstationen

1

2

3

4

5

6

tidigare. Sannolikt beror det på
avsaknaden av den populära Berit
Assarsson.

De blev mest kryssade
Även när det gäller kryssandet
skiljer sig partierna åt. Kristdemokratiska och Socialdemokratiska väljare var mest pigga på
att kryssa medan Moderater och
Vänsterpartister kryssade i betydligt mindre utsträckning. Föga
förvånande var det toppkandidaterna som lockade flest kryss –

Personer med flest kryss
Person
Fredrik Saweståhl (M)
Martin Nilsson (S)
Anna Steele Karlström (FP)
Ann-Christin Svensson (M)
Mathias Tegnér (S)
Kjell Andersson (S)
Matilda Lundh (M)
Marie Linder (S)
Marie Åkesdotter (MP)

en för att rädda och släcka. Att
krypa i en rökfylld trumma (ett
lågt halvrunt tält) var en möjlighet
som lockade många småttingar.
Varm korv och dryck fanns för de
hungriga och törstiga.

Arbetslösheten
ökar i Tyresö

ooo

ooo

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Postadress:_ ________________________________
foto: Gunnar Frisell

Kryss
773
443
230
170
164
152
145
125
117

men en och annan övrig politiker
återfinns bland de som fått mer än
100 kryss.

Gatuadress:_________________________________

ooo

ooo

Arbetsmarknad Arbetslösheten bland kvinnor i Tyresö ökar
snabbast i hela Stockholms län.
Det visar en ny rapport från länsstyrelsen.
Ökningen är hela 38 procent
(jämfört med samma period förra
året) och motsvarar ett drygt
100-tal personer. En orsak kan
vara uppsägningar i skola och
omsorg.

Namn: _____________________________________

Södertörns brandförsvarsförbund
hade öppet hus lördagen den
9 oktober. Räddningstjänstens
alla arbetsområden visades upp.
Intresset var stort och många barn
och vuxna fick titta närmare på de
fina brandbilarna och utrustning-

Förskola Lärarnas tidning har
undersökt de tjugo kommunerna
som har lägst andel förskollärare
i förskolan.
Tyresö hamnar på en tolfte
plats från botten i jämförelsen
bland landets alla kommuner. På
fråga vad kommunen tänker göra
för att ändra detta är det enda svaret att man erbjuder barnskötare
att utbilda sig till förskollärare.

– 1,02 %

Tyresös skolparti gått hem i väljargruppen.
Kristdemokraterna och Centern tappar i samma jämförelse –
kanske beroende på skriverierna
om deras låga aktivitet i fullmäktige men kanske också för att
stödröstandet minskar när det
inte finns en fyra-procentsspärr
som man behöver komma över.
Moderaterna ökar andelen
röster och gör en stark valrörelse. Samtidigt tappar partiet den
positiva röstsplittring man haft

Många passade på att besöka brandstationen.

Mandat
21 (– 1)
5 (+ 1)
2 (± 0)
1 (– 1)
14 (– 2)
4 (+ 1)
2 (± 0)
2 (+ 2)

Tyresö tolfte
sämst när det
gäller utbildade
förskollärare

Telefon:_ ___________________________________

Portot
betalt

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________
E-post:_____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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Oklart om tid
Tyresö Nyheter avslöjar nyheterna i årets kommunala budget:
planen för lekplats
i Tyresö centrum
Skate När den nya skateparken
invigdes i Tyresö centrum revs
samtidigt den tidigare lekplatsen
för mindre barn.
På en fråga från Miljöpartiet
meddelar nu kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick
Bengtsson (M) att det ska byggas en ny lekplats – men att det
är oklart om det kommer kunna
påbörjas under 2011 eller om det
dröjer längre.
ooo

Tyresö får värme
och el från Jordbro
Energi Vattenfall invigde igår,
fredag, ett nytt kraftvärmeverk
i Jordbro söder om Stockholm.
Verket kommer, enligt processnet, att ge värme och el motsvarande cirka 60procent av den
efterfrågan som finns i Tyresö,
Haninge och Älta.
Det nya kraftvärmeverket
producerar både el och värme.
Produktionen motsvarar värme
till cirka 33 000 villor per år och
hushållsel åt cirka 6 500 hem. Liksom det äldre värmeverket i Jordbro eldas den nya anläggningen
enbart med biobränsle.
Nytt är att den kan eldas med
flera olika typer av biobränsle,
däribland returträflis, som är
framställt av gamla plankor, lastpallar och rivningsträ från byggindustrin. Det bidrar till att man kan
välja bränslen som har ett bra pris
på marknaden.
ooo

Mer pengar till gymnasiet – men
inga nya lärare i grundskolan
Budget Mer pengar till gymnasiet och äldreomsorgen. Det är
de stora förslagen i den budget
för Tyresö som den styrande
alliansen presenterat. Till grundskolan blir det tillfälliga projekt
som ska användas till att höja
kompetensen bland lärarna.

2011 ser bra ut för kommun-Sverige. Så också för Tyresö. Däremot är åren därefter mycket mer
problematiska. För 2012 till 2014
behövs det i genomsnitt sparas
bort cirka 50 miljoner kronor i
Tyresö kommun. Bakgrunden
står att finna i de neddragna statsbidrag som regeringen varslat
om. Trots att staten väntas gå
med kraftiga överskott under de
kommande åren minskas alltså
resurserna till skolan, vården och
omsorgen.

Fortsatt låg lärartäthet
Det gör också att kommunledningen i Tyresö vill undvika
kostnader som består över flera
år. Därför görs nu inget åt Tyresös dåliga lärartäthet eller stora
barngrupper i förskolan. Istället
investeras 6 miljoner kronor i en
tillfällig satsning för kompetensutveckling och karriärutveckling
för lärare.
Samma belopp anslås till social

nämnden för att täcka de underskott som uppstått i äldreomsorgen. Vi skrev redan i förra numret
om de ökande kostnader som uppgår till närmare 10 miljoner kronor.
Nu får alltså socialnämnden 6 miljoner för att täcka åtminstone en
del av detta. Efter 2011 ska dock
socialnämnden försöka spara ihop
beloppet genom att omdisponera
sina insatser.

Elevpengen anpassas
På samma sätt är det med förslaget att höja elevpengen för elever
som studerar vid Tyresö gymnasium. Tidigare har dessa elever
ofta fått kosta mindre än elever
vid andra gymnasier. Detta har
tidigare kritiserats hårt men i och
med införandet av en gemensam
prislista i hela Stockholms län
väljer nu alltså majoriteten att
anpassa elevpengen. Samtidigt
ges nämnden i uppdrag att spara
ihop samma belopp till året efter.
Svårt investera långsiktigt
Det är också detta som den politiska oppositionen är kritiska
mot.
– Budgeten innehåller en hel
del bra förslag, säger Martin Nilsson (S). Inte minst en första satsning på att öka andelen behöriga
lärare och att ge rättvis ersättning

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, har presenterat sin
första budget.
foto: Gunnar Frisell

till gymnasieelever är bra. Det
grundläggande problemet är dock
att den nuvarande regeringspolitiken gör det svårt att investera
i välfärd långsiktigt. Därtill kommer att majoriteten inte prioriterar om vilket gör utrymmet för att
kunna höja kvaliteten i skola och
omsorg väldigt litet.
– Vi kommer visa hur ett socialdemokratiskt alternativ skulle
kunna både minska barngrupper-

nas storlek och öka antalet lärare,
hävdar Martin Nilsson.
Genom att göra de tillfälliga
satsningarna klarar nu inte heller majoriteten det överskottsmål
som är uppsatt för Tyresö kommun. Istället för de 40 miljoner
som krävs för att klara investeringar och pensionsskuld beräknas nu överskottet till 28 miljoner.
ooo

Näst bästa brottsförebyggande
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Gla
smä
s
i
sed Tyres tar ’n
an 1 ö
949
!

Allt inom bilglas, solfilm
och stenskottslagning
Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
www.bolinsglas.se

Pris För andra året i rad kom
Tyresö kommun på en hedrande
andraplats i den brottsförebyggande tävlingen European Crime
Prevention Award, ECPA, skriver
Tyresö kommun på sin hemsida.

European Crime Prevention
Award, ECPA, är en brottsförebyggande tävling som äger rum
en gång om året. Vinnaren i den
svenska tävlingen tävlar sedan
vidare i Europa.
Tyresö kommun hade i år
anmält ett bidrag till tävlingen
som handlar om det brottsföre-

byggande samarbetet med närpolisen och Tyresö Trafikskola för
att minska bostadsinbrotten.
Samarbetet har varit mycket
framgångsrikt och Tyresö är
sedan samarbetet startade en av
få kommuner i Stockholms län
som inte har så mycket bostadsinbrott!
– Vi är ju faktiskt en av få kommuner som kunnat stoltsera med
ett minskat antal bostadsinbrott,
säger Linda Wikman, Brotts- och
drogförebyggande samordnare.
Ni kan definitivt känna er delaktiga i detta arbete eftersom era

Linda Wikman. Foto: Gunnar Frisell

ögon och öron är ovärderliga tillsammans med det som vi andra
utför.
ooo

tider
t
e
p
öp
Nya
Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Kom in och hämta Din
cateringmeny, eller hämta
den på vår hemsida.
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Kattfoten – ett
nytt byggprojekt
Bygge Tyresö Bostäders nyaste
byggprojekt heter Kattfoten och
ligger på Njupkärrsvägen vid
Bergfotens skola.

Det här bygget sker på modernaste sätt genom att man börjar med
att bygga taken ovanpå grunden.
När sedan moduler med färdiga
delar kommer lyfter man taken
åt sidan, staplar modulerna och
lägger på taken. Det här gör att
regnväder inte får möjlighet att
förstöra något under byggtiden.
Modulerna innehåller färdiga
badrum, kök, vatten och avlopp,
golv och el.
När modulerna är på plats går
det snabbt att koppla va och el
samtidigt som man sätter lister
och finputsar. Utsidan isoleras,
putsas och ges färg.
Håkan Bengtsson har just lagt
en terrass på plats på våning
5. Teleskoplastarens arm är 17
meter med en totallängd på 21
meter och kan lyfta 4 ton.
– Att bygga fem våningar går
på en lång dag. Väldigt viktig är
logistiken då modulerna staplas.
Skulle något komma i fel ordning
tar det tid att reda ut men allt
har klaffat hittills, säger Håkan
Bengtsson.
Den största modulen har varit
4,05 meter bred och 5 meter lång.
Fläktrummet som sitter högst
upp väger 9,2 ton medan övriga
moduler väger 5–6 ton. Första
veckan arbetade sex personer
med bygget och snart är de 30–40
personer.
Tidplanen håller än så länge
och bygget blir klart i höst.

7

Projekt kring vård
av multisjuka äldre
Vård Tyresö kommun har tillsammans med Handengeriatriken/Praktikertjänst beviljats
pengar från staten för ett projekt
förbättra vården för multisjuka
äldre. Försöksverksamheten går
ut på att bilda gemensamma team
mellan kommunen och landstinget som kan ge kvalificerad vård
och omsorg i hemmet för att, så
långt som möjligt, undvika en
flyttning till korttidsvården. Försöket ska pågå under tre år.
ooo

Utlandspraktik för
gymnasiets elever
Utbildning Den 3 oktober åkte
tre grupper elever från andra årskursen på gymnasiets Hotell- och
turismprogram ut på fyra intensiva veckors utlandspraktik på
turistbyrå, resebyrå och hotell.
En grupp flög till England, en
grupp till Portugal och en tredje
till Italien.
Hotell- och turismprogrammet
har beviljats medel till ett tvåårigt
EU-projekt inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet, vilket i sin tur innebär att elevernas
praktik utomlands helt kan finansieras via EU-bidrag.
ooo

Nu kommer biblioteket till mobilen
Med hjälp av teleskoplastarens upp till 21 meter långa arm kommer materialet på plats.

foto: Gunnar Frisell

Fakta Kattfoten
Beräknad inflytt är juli 2011.
Kattfoten kommer att bestå av
tre punkthus i sex plan, med
sammanlagt cirka 83 lägenheter i storlekarna 1–4 rum och
kök med övervägande mindre
lägenheter. Husen byggs i ett
industriellt byggsystem i trä.
Mer information:
www.tyresobostader.se

TEknik Tyresö kommun är först
i landet med en biblioteksapplikation för smarta mobiler.
– Nu kan fler besöka oss”, säger
bibliotekschefen Lars Andersson.
Med bibliotekets nya applikation kan man via sin smartphone
nå det virtuella biblioteket dygnet runt och var man än befinner
sig. Applikationen som heter My
Library är den senaste nyheten i
utvecklingen av den webbaserade
biblioteksplattformen Arena som
Tyresö bibliotek använder.
ooo

ooo

VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många.
Däremot asfalterar vi många.
Ett hus tar form.

foto: Gunnar Frisell

NCC Roads
NCC
GöranRoads
Dahlberg 070-625 66 46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
www.ncc.se

"ALLT" PÅ PAPPER •
• TRYCKERR
H TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 TYRESÖ • Flygfältsgatan 5, SKARPNÄCK

Original

Håkan Bengtsson klarar lyftet.

foto: Gunnar Frisell

RH TRYCK
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Tyresö FFs första SM
Tyresö FF vann mot Svenska Mästarna LdB FC med 1–0 i
säsongens sista hemmamatch och säkrade därmed föreningens första SM-medalj. Dagens vinst var Tyresös femte
raka!
Foto: Gunnar Frisell

Tyresös mål gjordes i den 80e
matchminuten då Elin Ekblom
Bak nådde Madde Edlund med en
perfekt djupledsboll och snabba
Madde placerade bollen iskallt
vid bortre stolpen. Stort jubel på
läktarna och ett mål som betydde
Tyresös första medalj någonsin.

Publikrekord
Matchen avgjordes inför rekordpubliken 2 219 personer, som i sig
skapade en fantastisk inramning
från läktarna. 500–600 supportrar
i gula tröjor, 35 stora flaggor, 800
kastruller och ett tifo med flaggor
och bengaliska eldar i rött och
gult! 2 219 personer är ett prydligt

publikrekord med nästan 1 000
personer och visar att nästa års
mål på ett snitt på 1 300–1 400 är
möjligt!

Tyresötåg
Timmen före matchen avgick
”Tyresötåget” från Tyresö centrum till Tyresövallen. Det blev
en mäktig syn när 1 000 personer,
många gulklädda, tågade in på
Tyresövallen tillsammans.
I pausen tågade Tyresö FFs
pojk- och flicklag tvärs över planen för att ta emot alla sina medaljer från olika cuper.
oo o

TV 4 direktsände matchen.

Publiken.
Årets fotbollsfest!

Bengaliska eldar i Tyresös färger.

Ingvar Carlsson med dottern Pia.

Tyresötåget i pausen.

Flaggspel som tifo.

1–0 till Tyresö!

TFF tackar sina supportrar.

Malmös målvakt däckad.

Tack för matchen!
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M-medaljer säkrade!

En av många målchanser för Tyresö FF i mötet mot Ldb FC. Tyresö vann matchen med 1–0 och säkrade därmed föreningens första SM-medalj inför en rekordstor publik.

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap

Linde & Järnberg Bil AB

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Öppet:
www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

Må 7–18,
Ti-To 7–17,
Fr 7–14

08-777 25 00

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35
Innehar F-skattesedel

PERSIENNER

Bilskador
Plåt & Lack

Tillverkning & reparationer
PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

08-773 20 70
Mobil 0708-773 207

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Er maskinuthyrare i området

ert örns
S öd
Maskinuthyrning AB
Maskinuthyrning AB

Jordfräsning Tel. 0708-57 10 23
Stubbfräsning
Grävning medwww.tegelhissar.se
chaufför

Vi utför även

Lovisedalsväg 40, 138 36 Älta

Etablerad 1955

Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Däcksservice-Bilreparationer
Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

mm.

Vi utför även jordfräsning,
0708 - 57 10 23
stubbfräsning, grävning
med chaufför, m m.

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se
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Polisstipendium till Tyresö
Pris Polisinspektör Claes
Stjernström får Stöldskyddsföreningens (SSF) stipendium
för sitt nyskapande arbete mot
bostadsinbrott.

Den 7 oktober utdelas SSFs polisstipendium i samband med SSFs
Framtidsdag. Det går till polisinspektör Claes Stjernström,
Brottsförebyggare på närpolisen
i Tyresö. Han har på ett nyskapande sätt inlett ett samarbete
med Tyresö kommun och Tyresö
trafikskola för att minska inbrotten i området.

Minskat antal brott
Resultatet har, enligt Tyresö kommuns hemsida, bidragit till minskat antal inbrott och ökat engagemang i Grannsamverkan.
-– I allt brottsförebyggande
arbete är samverkan en stark
framgångsfaktor. Claes arbete
kan inspirera andra till att hitta

Linda Wikman. Foto: Gunnar Frisell

samarbetspartners som man tidigare inte har tänkt på, säger Annika Brändström, vd SSF.
– Det är viktigt att våga göra
annorlunda lösningar och jag har
hela tiden haft ett starkt stöd hos
min chef. Att få detta pris är en
stor eloge och bekräftelse på mitt
arbete, säger polisinspektör Claes
Stjernström.
oo o

Hjälp oss i
kampen mot
bröstcancer!
I Mekonomens butiker och verkstäder kan du köpa våra
speciella rosa produkter och tjänster. Därmed stödjer du
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Rosa spolarvätska 4 L

59:99:-

Trots tomma platser fyra kilometer bort:

Strandskolan byggs ut
för minst 30 miljoner
Skola Det är trångt om platser
i skolorna i östra Tyresö. Därför
föreslår nu de ledande politikerna i Tyresö att Strandskolan
byggs ut kraftigt. Men oppositionen tycker det finns ett billigare
och bättre alternativ.

Under lång tid har kommunen
haft planer på att bygga en helt
ny skola på den gamla brädgårdstomten för att lösa platsbristen i
Östra Tyresö. Nu tycks dessa planer vara skrinlagda. Istället föreslår nu de styrande Moderaterna
att Strandskolan förtätas och
byggs ut. Skolan skulle då rymma
765 elever jämfört med nuvarande 550. Det kan ske genom att
nuvarande allrum byggs om till
klassrum och att skolan därutöver byggs ut med 2–4 klassrum.
Samtidigt ska Strandpärlan byggas om från förskola till att delvis
vara skola.

Socialdemokraternas kritik hand
lar delvis om att det bara ett par
kilometer bort finns gott om tom
ma platser.
– Det går att ta in ytterligare
elever i Brevik skola. Skolan vill
ha fler elever och istället för att
ge dem möjligheter att få dessa
kommer nu kommunen bygga
en onödigt stor och dyr skola vid
Strandskolan, säger Anita Mattsson, socialdemokrat i barn- och
utbildningsnämnden.

Anita Mattsson.
Foto: Gunnar Frisell

Skattebetalarnas pengar
– Det handlar både om att vara
försiktig med skattebetalarnas
pengar, vi tvivlar starkt på att det
kommer räcka med 30 miljoner,
och att ge barnen en bra skolmiljö.
– Det som nu projekteras för
Strandskolan är Tyresös största
skola. Det är viktigt att alla elever
kan känna sig trygga.
Brevik skola har trots goda
resultat och hög popularitet bland
föräldrarna alltsedan starten haft
svårt att få tillräckligt med elever för att få en god ekonomi. En
delförklaring är att barn inte kan
anvisas till privata skolor. Det
innebär att de som inte aktivt väljer skola placeras på kommunala
skolor. Med en stor utbyggnad på

Strand hotas Breviks ekonomi än
mer.
Därför tycker Socialdemokraterna det nu är dags att se över
huvudmannaskapet. Anita Mattsson tycker att man borde pröva
att låta Brevik skola bli en kommunal friskola med långtgående
självstyre, samma ledning och ett
aktivt föräldrainflytande. Då skulle Brevik skola kunna få en betydligt bättre ekonomi och Strandsk
olan bli rimligt stor samtidigt som
skattebetalarna sparar fler miljoner.
– Det är inte rimligt att skattebetalarna ska betala 10-tals miljoner mer för att det går prestige i
driftformen, säger oppositionsrådet Martin Nilsson (S).

– Moderaternas dåliga skolplanering blir en dyr läxa, säger Martin Nilsson.

Foto: Gunnar Frisell

Åtskilliga miljoner
Ska man klara denna förtätning
behövs också köket och matsalen
byggas ut samt entréerna anpassas till det ökande antalet elever.
Allt detta beräknas kosta åtskilliga miljoner. Allt mellan 30 och
80 miljoner kronor har nämnts.
Men förslaget väcker kritik.

ooo

För varje såld dunk går
5 kr till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj.

Rosa rattmuff i fårskinn
För varje såld rattmuff går
20 kr tillCancerfondens
Rosa Bandet-kampanj

Industrivägen 8, Tyresö Tel. 08-798 80 00 Öppet: Vard 8–18 Lör 10–14

Gör en rosa service,
så skänker vi 200 kr
till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj.
Erbjudandet gäller när du servar bilen hos
Mekonomen Bilverkstad under oktober månad.

Affes Bilfix HB Vintervägen 3, Tyresö Tel. 08-742 73 50

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-29 20 29

TYRESÖ

HANINGE

ÅRSTADAL

Vegavägen 4

Sjöviksbacken 17

Trolldäck

Vega Däck

08-742 29 00

08-81 94 00

Vendelsövägen 41

Årsta Däck

08-91 50 30
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Nyheter

Strand i Fornudden till salu

?

Behövs de fler
bostäder i Tyresö?
Var?

foto: Gunnar frisell

Angelica Edström
– Ja. Dom bör ligga nära centrum. Ungdomsbostäder behövs.
Fler hyresrätter.

Carina Eström
– Ja. Ungdomsbostäder centralt.

Den här utsikten ska inte längre allmänheten kunna njuta av i Tyresö då kommunen valt att sälja tomten.
Sjöutsikt Trots att alla partier i valet sade sig vara överens om att
värna allmänhetens tillgång till sjöar och hav har kommunstyrelsen
beslutat sig för att sälja en tomt som gav möjlighet till en av de finaste utsikterna ut över Drevviken.

Det är tomten Berganäsvägen 25
som nu säljs för drygt fyra miljoner.

Tomten som i princip består av
en berghäll med öppen utsikt mot
Drevviken avyttras nu eftersom

det enligt de styrande var för få
som hittade dit.

Ett steg i fel riktning
Den politiska oppositionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet) motsatte sig förslaget och tyckte att kommunen

Här ska det byggas

istället borde försöka öka tillgängligheten till vattnet i Tyresö:
– Det är ett steg i fel riktning.
Vi vill öka tillgången till Tyresös
vatten – inte minska genom att
privatisera den, säger Martin Nilsson (S).
ooo

Carina Strömberg
– Jaha. Mer hyreslägenheter för
ungdomar. Inte så höga hus och
inga ”betonggetton”.

PROs matkorg lite
billigare i Tyresö

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 händeri ditt närområde.
Adress:

Foto: Gunnar Frisell

Priser Under vecka 40 genomfördes PROs återkommande prisundersökning.

Byggnation:

Skogsängsvägen 49
Orkidévägen 9
Domherrevägen 3
Mårdstigen 3
Björnstigen 10
Entitevägen 4
Husarvägen 3
Klövervägen 4a
Jungfruvägen 11
Mellanvägen 15
Uddbyvägen 15
Logvägen 37

Här ska rivas:
Åbroddsgränd 17
Pelles väg 13B
Strandvägen 109
Rakstavägen 35

Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av fritidshus samt
garage
Nybyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av fritidshus och
uthus
Nybyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus

Avslag för bygglov i efterhand för altan.
Avslag för marklov i efterhand samt vid vite ta bort det olovligt utförda.
Bygglov i efterhand för stödmur beviljas inte. Ägaren föreläggs vid vite
att ta bort det olovligt utförda.
Bygglov i efterhand för olovligt byggd öppen area beviljas inte. Ägaren
föreläggs vid vite att ta bort det olovligt utförda.

Lima Städ Service
och Transport

Flyttstäd inkl. fönsterputs: 25 kr/kvm • Flytt transport: från 3 900 kr
Kontor städ: 5 kr/kvm • hemhjälp: 6,40 kr/kvm. • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

Mikael Katzeff
– Klart det behövs! Behåll Tyresös krokiga trivsamma vägar och
grönområden. Inga hus över tre
våningar och bygg med gårdskänsla så att man kan ropa in
barnen vid matdags!

Foto: Gunnar Frisell

Tre av PROs prisundersökare, från vänster Max-Ivan
Hultgren, Eva-Maria Bergdahl och Birgitta AhlbomJonsson.
Foto: Ingvar Karlsson

I Tyresö hade PRO sex prisundersökare ute den 5–6
oktober. De kunde se att priserna genomsnittligt
minskat något i kommunen, men att de i stort ligger
ganska still för 60 varor som ingår i PRO-korgen.
ooo
Tyresö
Coop Extra
ICA Supermarket
Konsum Tyresstrand Livs
ICA Nära Krusboda
ICA Kvantum
ICA Nära Ringen
Vi-Arno livs Alléplan

Vecka 16
1 398,10
1 521,75
1 453,20
1 547,41
1 568,60
1 568,40
1 785,20

vecka 40
1 391,60
1 472,90
1 482,60
1 519,90
1 557,90
1 566,50
1 719,20

Skillnad
– 6,50
– 48,85
+ 29,40
– 27,51
– 10,70
– 1,90
– 66,00

Leif Nordström
– Självklart! Hyresrätter behövs
överallt.
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Tyresö runt

Har alltid jobbat med foto

Tyresöfotografen Jeanette Andersson bläddrar i boken som hon tagit bilder till under de senaste 15 åren.

Stefan lilla gröna, så är namnet på en bok av och om artisten Stefan Sundström som publicerades nyligen. Läsaren
bjuds på en handbok i utanförskap, som undertexten
lyder, rikt illustrerad med foton. Bakom kameran under de
dryga femton år som bilderna skildrar har Tyresöfotografen
Jeanette Andersson stått.
– Jag har alltid jobbat med foto på
något sätt. Faktum är att intresset väcktes med ett sommarjobb
på Fotoquick. Därefter blev det
utbildningar på Biskops Arnö och
fotohögskolan.

Tänkt skivomslag
Omslaget pryds av en leende
Sundström i storstövlar till anklarna nedsjunkna i en gödselstad.
Egentligen var bilden tagen som
ett möjligt skivomslag för flera år

Stefans lilla gröna
Författare:
Fotograf:
ISBN:
Förlag:
Bandtyp:
Sidor:
Utgiven:

Stefan Sundström
Jeanette Andersson
978-91-859-4912-0
ETC Förlag
Häftad
200
2010

sedan, berättar Jeanette. Det var
så idén till boken uppkom, att de
hade ett omfattande bildmaterial
från Sundströms artist- och privatliv som de ville göra något av.
Tillsammans kom de fram till
att kombinera essäer som Stefan
skrivit med Jeanettes bildmaterial, och att det genomgående temat
skulle vara självhushåll och mat.
En stor del av Stefan Sundströms
livsstil handlar om att ta tillvara
allt som naturen ger.

Lever som han lär
– Även om Stefan är blygsam och
inte anser att han fullt ut lever som
han lär, tycker jag att han gör det.
I boken varvas recept på till
exempel surmört och lammblodpalt. Ett typiskt citat är
”Låta fåren göra jobbet –
och sedan äta upp dem”.
Artistens vardag
Jeanette Anderssons bilder
skildrar miljöerna runt artistens vardag, när han lägger
nät en strålande, men till synes

Foto: Zeke Cronsioe

kall dag, måltidsstunder med vänner och familj samlad och djurens
viktiga plats på hans gård.
– Se här, säger Jeanette, och
bläddrar fram en bildsvit av en
tupp som förlorar huvudet på en
huggkubbe. Han lever verkligen
så. Det är också därför som folk
tycker om boken. Den är äkta.

Nominerad till pris
Trots att boken fortfarande är
tämligen färsk har Stefans lilla
gröna redan nominerats till pris
från Måltidsakademien. Det har
även en annan bok som Jeanette
arbetat med, en bok om bra mat
till barn. Och redan är hon i gång
med nästa projekt en inspirationsbok för förskolekockar.
ooo

Jeanette Andersson och Stefan Sundström.

foto: Stig Andersson
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Sport/fritid

PRO Tyresö tvåa i Södertörnsmästerskapen i boule
Boule Den sista september
avgjordes årets Södertörnsmästerskap i Sjötorpsparken i
Skogås.

Det var de allra bästa förutsättningar för en spännande final, solsken och lagom kallt.

För pensionärer
Södertörnsmästerskapen är en
bouletävling för pensionärer från
södra Stockholms län. Arrangör
är PRO Trångsund, som samlar
150 pensionärer till tio speltillfällen under sommaren. Det är totalt
16 lag som spelar. Lagen består av
3-manna dam-, herr- och mixlag.
Titelförsvarare var PRO Tyresö
som under många år varit Södertörnsmästare.
Spänning in i det sista
Årets mästerskap blev en tävling där man gav allt ända in i
kaklet som man populärt brukar
uttrycka. Inför den sista spelomgången hade PRO Tyresö ledningen med knappa tre poäng så
spänningen var ”olidlig”.
Sorunda segrade
Det var PRO Sorunda som var den
största utmanaren för Tyresö i
årets mästerskap. Glädjen var stor
hos Sorunda när de konstaterade
att de blev årets mästare. Det hörResultat
Lag
PRO Sorunda
PRO Tyresö
PRO Trångsund

Poäng
1 027
1 017
1 001

Guld och silver till
Royal Crowns
Amerikansk fotboll Med ett
SM-silver och ett SM-guld under
finalhelgen i Karlstad 18–19 september blev Tyresö Royal Crowns
årets framgångsrikaste amerikanska fotbollsförening i Sverige.
Den 18 september försvarade
Royal Crowns U 19 sitt SM-guld
från 2009, genom att besegra
Arlanda Jets med klara 24–13.
Den 19 september mötte Royal
Crowns seniorer Carlstad Cruisaders, som var i final även 2009
men då föll mot Stockholm Mean
Machine.
I år kunde inget stoppa Carlstad
Cruisaders. Laget kontrollerade
matchen från start och tog med
37–15 sitt första guld i föreningens historia. SM-silver till Tyresö!
ooo

Tyresöspelare i
landslaget
Fotboll Inte nog med att Tyresö
FFs damlag slog Malmö. Framgångarna fortsätter. Nu är tyresöspelarna Johanna Frisk och Karin
Lissel uttagna till landskampen
mot Norge den 26 oktober.
ooo

PRO Tyresös lag vid Södertörnsmästerskapen i Skogås.

des många ”äntligen” från sorundaspelarna som kämpat i många
år för detta. Det skiljde till slut tio
poäng till Sorundas fördel.

Tyresö på andra plats
Tyresö kunde ändå glädjas åt
att se sitt herrlag som segrare
och mixlaget som tvåa i respektive grupp. Damerna slutade på
åttonde plats och totalt blev PRO
Tyresö tvåa.

Boule för alla åldrar

Foto: Ingvar Karlsson

Tränar vidare utomhus
Träningen i Amaryllisparken
kommer att fortsätta hela hösten
så länge vädret tillåter, vi har ju
ingen hall att spela i. Hoppas den
kommer snart på Trollbäckens IP
med 8 banor, säger bouletävlingsledaren Claes-Göran Johansson
och Pentti Tranberg, banläggare
de senaste 15 åren.
ooo

Ishockey Hockeysäsongen i
division 3 Södra startar med ett
riktigt derby mellan Tyresö HK
och Hanvikens SK. Tid och plats
för nedsläpp tisdagen den 26
oktober kl 19.55 i Tyresö ishall.
Vi kan förvänta oss en riktigt
het seriepremiär när de båda tyresölagen nu för första gången på
många år möts i en seriematch!

samglas_ad090121.eps
2009-01-21
Foto: Ingvar Karlsson

Cykla
omkring
Cykla
omkring
Cykla
omkring
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
Vi värnarBRIS.se
barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se

Olof Elfqvist är 90 år och spelar ännu boule. Han har varit yrkesverksam
som målare. Olof var i sin ungdom friidrottare och har en enorm prissamling hemma. Han spelar seniordubbel tillsammans med 80-åriga Arne
Dahlberg, tidigare ombudsman och ordförande för Svenska Målareförbundet. Tillsammans är de 170 år.
Foto: Ingvar Karlsson

Pentti Tranberg PROs banläggare
de senaste 15 åren.

Seriepremiär med
derby!
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K

19:32:46

ooo
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Kultur/nöje

pågång
det händer I Tyresö

Vernissage
Lördag den 23 oktober kl 12–14.
Jila Tahmuresi ställer ut måleri och
kalligrafi på biblioteket i Trollbäcken
fram till den 24 november
Måndagar och torsdagar kl 10–19,
tisdagar och onsdagar kl 10–17, fredag kl 12–17 och lördag kl 11–15
Arrangör: Tyresö kommun
Bio Forellen
Himlen är oskyldigt blå
Söndagen den 24 oktober 14.30
och kl 18.
Hannes Holm är tillbaka med en
film om Martin som tar steget in i
vuxenlivet.
Entré: 70 kr. Från 11 år. 135
minuter. Biljettkassan öppnar 30
minuter innan föreställningen börjar.
Ej kortbetalning. Tisdag 26/10 kl
19.00 (OBS! Fel tid i biobladet och
månadsbladet)
Onsdag 27/10 kl 19.00
Blueskväll
Måndagen den 25 oktober kl 19.30–
22 på Restaurang Fairway Inn vid
golfbanan.
Absoluta sverigetoppen.
Entré 100 kr, 80 kr för medlem, 30
kr för gäst under 30 år.
Bordsbeställning på Fairway Inn tel
742 80 00.
Arrangör: Tyresö Jazz och Blues Club
Bokskoj
Fredagen den 29 oktober kl
15-15.40 på biblioteket i Tyresö
centrum.
Från 2 år, ingen föranmälan. Gratis!
Bokskoj: vi berättar, läser eller leker
ur en bok. Dagens tema är spännande fordon.
Arrangör: Tyresö kommun

Mångkulturellt med jazz m m på 91,4 MHz
lokalradion Tyresö är verkligen en invandrarkommun. Det avspeglas i de över 4300 program Åke Sandin gjort på Tyresöradion 91,4
MHz och på webben www.tyresoradion.se. Inte bara människor från
alla svenska landskap har hörts utan också utomlandsfödda Tyresöbor från 80–90 länder.

Kommande veckor hörs bland
andra Serguei och Nikita Pestov,
far och son från Ryssland, unga
Sofia Quiroga från Bolivia och
Ramune Permats, som kom till
Tyresö från Litauen. Anneliese
Stawström, som hade en hemsk
tonårstid i tyska Ostpreussen,
hörs liksom Muriel Beser Hugosson, som har fransk far.
Litteraturen uppmärksammas
genom Ebbe Björkmans serie
om skalden och nobelpristagaren
Erik Axel Karlfeldt. 14-årige Axel
Lindström berättar om sin morfars far, den jämtländske författaren Aksel Lindström.
Från det frivilliga folkrörelsearbetet hörs Jazzklubben, Tuff, LPverksamheten bouleföreningen
och närradioföreningen.

Program på bestämda tider:
De fyra–fem nya halvtimmesprogrammen hörs alltid söndagar
från klockan 17, Radio Tuff varannan söndag klockan 17, alltså 24
oktober, 7 november och så vidare. Centrumskolans Radio X3M
sänder onsdagar klockan 14.30
och kommunfullmäktige direktsänds, nästa gång torsdag den 18
november från klockan 15.

Korta sammanfattningar av
programmen på Succékanalen 91,4 kommande veckor:
3/10–24/10
Serguei & Nikita Pestov: Polisjobb
i Sibirien ”Sverige bäst” trots asylproblem. Simning, datorer, fiske.
Göran Flodman: Cyklister, Tuffs
samtalscafé, folkökningen, klimatet, filosofi, etik, egoism, förnuftet.
Jörgen Toresson, Urban Loinder:
Jazzklubbens lockande evenemang
hösten -10. Flera låtar spelas.
Nina Brogärd, Peter Dicke, Anders
Gullberg: Historier, limerickar, elakheter och allmänt glammande.

10/10–31/10
Göran Skog: Pingstkyrkan. Levi
Pethrus, LP, Second hand. Hjälp till
missbrukare och utrikes fattiga.
Åke Sandin och Monica Schelin:
Tuffs omfattande bistånd i 40 år till
Indien, Bolivia och andra länder.
Muriel Beser Hugosson: Krusboda,
teknik, KTH, nollning, trafikavhandling, nyfiken på Einstein med flera.
Hans Nyström, Hans Eriksson:
Barndom, boulespel utan inneplan,
mureri, flyttfirma, pressen, sång.

Tommy Castell intervjuas på Succékanalen 91,4 från 24/10 till 14/11.
Jämtland, Thailand, skolor, ämnen.
Sångerskan Inger Dahlström Lundin: Opera, maestro Ehrling, Duvemåla, Tyresöspelet, West Side.
Ebbe Björkman: Karlfeldt 1928-31.
Italien, ärkebiskopen. Död, nobelpris. Dikter: Sub luna, Irina med
flera.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1274-75) med
”rosor”, intervjuer, krönikor med
mera.

24/10–14/11

kon Viktor Ådahl och Bo Almén i den
fina berättartraditionen drar egna
skrönor om säregna upplevelser.
Sofia Quiroga, 17: Bolivia, coca,
språk, Globala gymnasiet, konfirmander, Assisi, Guevara, Obama.

31/10–21/11
Ramune Permats: Litauen före o
efter 1990, basket, yoga, religion,
hudvård, ekonomi, uppmuntran.
Anneliese Stafström, Gunnel Wahlström, Åke Sandin: Enskilda gymnasiet och andra skolor förr och nu.
Närradioföreningens styrelse om
Tyresös brist på medier, radions
roll, stöd från lyssnare/föreningar.
Hampus Eckerman om 18 år med
Radio Tuff, jorden runt, Syrien,
Indien, thaiboxning, träna pilbåge.

Axel Lindström, 14: Morfars far
Aksels liv och böcker, cykelhopp,

Tommy Castell: Bergfotens fritis,
arbetskamrater, funktionshinder,
fotboll,resor, påven,Che Guevara.
Monica Hörberg: Älta>Tyresö,
Söder, Gamla stan, 47 år i jobb,
att hitta biologiska föräldrar & sys-

Muriel Beser Hugosson hörs oktober
månad ut på 91,4 MHz.

Boulespelarna Hans Nyström och Hans Eriksson hörs på Tyresöradion tills
den 31 oktober.

17/10–7/11

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronor
eller mer om du vill. 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!

17-åriga Sofia Quiroga hörs 24/10–
14/11 på 91,4.

TACK!

or
b
ö
s
e
r
y
t
0
0
0
7
n
ä
mer
m
o
s
d
ö
t
s
t
e
d
r
ö
f
o ch
Tack
r
te
k
i
s
å
e
d
a
ll
a
r
ck f ö
a
T
.
t
le
a
v
i
s
s
o
v
a
g
tal
m
a
s
a
g
n
å
m
a
r
å
v
idéer ni gav under
rt
e
a
lt
a
v
r
ö
f
a
k
s
i
V
i valrörelsen.
åga.
m
r
ö
f
a
t
s
ä
b
r
å
v
r
förtroende efte

Martin Nilsson
Oppositionsråd (S)
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Kultur/nöje

Äppeltider
N

är jag var liten så bodde min familj i
ett höghus i södra Stockholm. Varje
höst fick vi stora papperskassar fulla
med äpplen från mina farföräldrars trädgård
på Gotland. Bland annat Stenkyrkeäpplen
och Bläseäpplen och någon påse med gråpäron. Papperspåsarna ställde min mor ute på
balkongen. Där samsades de med stora kar
av rensade lingon. Mina föräldrar använde
sin lediga tid till att göra äppelmos och
lingonsylt vid den här tiden på året. Hela
min uppväxt har jag ätit egengjord äppelmos, blåbärssylt, lingonsylt, hallonsylt,
med mera. De flesta helger från och med
månadsskiftet juli/augusti och framåt till
oktober åkte vi ut med vår gröna vw-bubbla
i skogen och plockade bär. Min bror och jag
fann det inte alltid särskilt kul, ibland fick
vi mutas med att få saker eller ha med oss
någon kompis. Matsäcken bestod oftast av
skogaholms-smörgåsar med rökt medvurst,
kalla pannkakor och ibland var mat-termosen fylld med korv och till det drack vi varm
mjölkchoklad från termosen eller nyponsoppa som förvarades i tupperwareburk.
Fruktträd har ett högt prydnadsvärde. De
ger en fantastisk blomning om våren och
därefter kommer karten och så småningom
dignar grenarna av vackert färgad frukt. Även
under vintern bildar de en vacker siluett med
sina nakna och knotiga grenar detta sammantaget ger dem en given plats i våra trädgårdar.
Varje år säljs en hel del fruktträd och bärbuskar i trädgårdshandeln. Det de flesta vill ha
är ett äpple som ska plockas och ätas på en
och samma gång. Med tanke på den mängd
äpplen vi slänger helt i onödan på grund utav
att vi inte vet hur vi ska förvara frukten eller
göra med den så är väl den tanken god, eller?
Trädgårdslycka är här och nu men dock finns
det ingen hållbarhet däri. Istället flyger vi in
äpplen från Chile på bästa svenska äppeltid
när du och jag kan bli självförsörjande på vinterfrukt. Vi lägger ner otrolig energi på att få
GÖRS
OFTAST
PANTSATT

Bildgåtan
En vinnare får tre ”Glädjelotter” som kan ge vinst upp till
50 000 kronor.

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

tag i det träd vars äpple är sötast, krispigast,
godast till att äta, godast att göra paj på, se
snyggt ut, inte drabbas av några som helst
sjukdomar, och helst ska man inte behöva
beskära trädet. Fix och färdigt! Ja och när
man sedan bestämt sig för vilket äpple som
passar så orkar man i slutänden ändå inte att
ta hand om all frukt som trädet producerar.
Men som tur är så blåser trendvindarna åt
hållbarhetshållet och musterierna poppar
upp som svampar ur jorden. Varför inte starta
ett eget musteri i samfälligheten och ha en
bya-äppelfest! Om ni är sugna på en liten
utflykt gör ett besök med äppelkorgarna till
Rosenhills musteri på Ekerö som har drive-in.
Dina äpplen läggs i ett gammalt badkar för
tvätt och pressas sedan till must utav en gammal verkstadspress! Din must hälls på vita
plastdunkar, à la hembränt. Ett ställe utöver
det vanliga kan man säga med en massa aktiviteter som bakluckeloppis, uppträdande och
föreläsningar. Under sommaren kan du hyra
dig en hängmatta att sova och hänga i bland
fruktträden. När ni ändå är där på mälaröarna

gör ett besök på Äppelfabriken på Färingsö,
ett litet ställe för finsmakaren. Här kan du få
din must upptappad i en bag-in-a-box. Här
kan du få inspiration till egna stordåd i frukttider, njutning och du kan handla den prisbelönta äppelglöggen.
Mina föräldrar förvarade burkarna längst
ner i höghusets källare väl inlåsta i ett förråd
med trädörrar i skyddsrummet. Det var inte
ofta jag behövde gå dit ensam för att hämta
burkar som tur var, eftersom det var ingen
rolig plats att befinna sig på. Fantasin visste
nämligen inga gränser när jag befann mig där
i underjorden. Jag kan villigt erkänna att jag
som vuxen längtar efter och njuter av att gå
ut i skogen och plocka bär och då gärna med
matsäck men nu med kaffe och ostmackor.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu

Bildgåta nr 6, 2010

Rätt svar var konstverket utanför Granängsringen och det har
vi fått från Irina Berg, Granängsringen.

Kryss nr 7  

KAN LIKHET I ÄR RÖKT
DRIVA EXV. FORM ELLER
ETT MÅL OCH FÄRG SPICKEN

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 50 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
19 november 2010 till:

B 1060 © PROPRES / info@propres.se

AVÄR OFTA GRANSKAR OCH GODTAGIT
KÄNNER DOKUMENT
DE
HÄRLIGA
HON ÄR
ÄGNAR VISSA
ARTIST DAGARNA BAND SIN TID ÅT

UNDERLAG FÖR
GODSAK

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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1:a pris: Lennart Westergren,
Fårtickegången.
2–5: Lennart Jonsson, Kringelkroken.
Marianne Svensson, Bollmoravägen.
Christel Hellbom, Näsbyvägen.
Gertrud Pettersson, Häggvägen.

TOG
HAN KAN
VÄL
STRATEGI

POPULÄRT
SAMLINGSSTÄLLE
VISSA BLIR
RAMAR

I
HÖGSTA
GRAD
AMBITIÖS

GUDOM
HAR DET
SKÖNA
MÅNGA

MÅ MAN
DET
KLANDERVÄRDA

GÖR VISSA
FÖRHOPPNINGSFULLA
SOM VON

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2010
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.

Akvedukten i Håverud, Dalsland
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Märk svaret ”Bildgåta nr 7” och
skicka senast 19 november 2010.

Annelie Källberg
Trädgårdskreatör, Norrby Trädgård
www.norrbytradgard.se
jobb@norrbytradgard.se
www.norrbytradgard.blogspot.com
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Foto: Gunnar frisell

Rätta lösningen på kryss nr 6, 2010.
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Tyresö kyrka

Upplevelsevandring i
Bollmoradalenskyrka
Kyrkan Under några dagar i
oktober fick elever i årskurs 6
komma till Bollmoradalens kyrka
på upplevelsevandring kring vår
kyrkliga historia från 800-talets
Sverige fram till våra dagar.

Med guiden Lena Morling- Ullman
gick vandringen från rum till rum

medan det visades scener framförda av ett 20 tal personer. Här
fick de möta Ansgar och Kung
Björn, Gustav Vasa och häxanklagade Anna Sippel och många fler.

Smak av dåtiden
Eleverna fick uppfriskande dryck
hos nunnorna på 1400-talet, smaka

äpplen under upplysningstiden på
1700-talet och vara med om husförhör hos familjen Hansson.

”Den röda tråden”
Vandringen avslutades med ett
möte med Veronica, präst i Tyresö
församling. Tillsamman samtalades det om ”den röda tråden”, om

värdegrunden som trots alla förändringar alltid varit den samma.
Att alla människor är lika värdefulla och vi ska behandla var och
en som vi själva vill bli behandlade. Det var säkert en lärorik
och upplevelsefylld dag för dessa
12-åringar.

Kung Björn möter Ansgar.

ooo

Foto: Ingvar Karlsson

En nunna använder läkande örter i
klostret.
Foto: Ingvar Karlsson

Bilverkstad och däck
AuktoriserAd
Mitsubishi-verkstAd

Tips: BilCert – Testa bilen innan köp. Fr 1395 kr.

Service av
alla bilar
– även USA

Vi s
era läcker
ningbesikts-2:
or

äCkHOTEll Datoriserad
DDäckhotell
– fråga oss
om priser

4-hjulsinställning

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR

Radiovägen 4, Tel 742 71 72 • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, lör 10–16 (april–maj)

