Risk för underskott
n Med ett växande Tyresö ökar behoven av omsorg och skola.
Det kommer att föra med sig påfrestningar i den kommunala
ekonomin. Därför är det viktigt att lagda budgetar följs eller
beslut om avvikelser fattas korrekt. Så är det inte idag. En
handfast politisk ledning efterfrågas. Ledare, sid 2

”Vi upplever att fler
upptäcker vår fina
skärgårdskommun
och fördelarna med
att bo i Tyresö.”
Tomas Eriksson, sid 10

Överskott skapar trygghet
n Det går bra för Sverige. Med 150 000 fler i arbete och ett över

skott på 40 miljarder kan pengar skjutas tillkommunerna för
ökad välfärd. Regeringens vårbudget stärker Tyresös ekonomi
med nästan 18 miljoner. Genom starka finanser bygger vi ett
tryckt, jämlikt och hållbart samhälle. Debatt, sid 4
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Gymnasium
i förändring
n Det finns tankar att utveck

la både gymnasiet och dess
lokaler. Allt från gymnasie
skolan till C3L, Komvux SFI
och yrkeshögskola samt flera
verksamheter borde kunna
lokaliseras i lokalerna. Sid 3

Förskola med
djur och natur
n Bygglov har beviljats för
Rödkullans förskola på
Uddby gård. Inriktningen blir
djur och natur. Sid 5

Svagt 2016
n Regeringens extramiljoner
till Tyresö under 2016 gjorde
att det blev ett överskott
på 27 miljoner. Det är dock
mycket mindre än vad som
krävs för en god ekonomisk
hushållning. Sid 6

Minnesuppslag
över Sven Lionell
n Sven Lionell gick ur tiden
i mars och lämnar ett stort
tomrum. Tyresö Nyheter
presenterarett axplock av
Svens gärning. Sid 8–9

Prisad förening
n Tyresö Jazzband fick

ABF Södertörns kulturpris
den 5 maj. Sid 11

Bragdvändning
Det är fascinerande och väldigt lätt att lusten faller på, för ärligt talat, vem vill inte prova att vara en sjöjungfru?

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

En riktig fena på simning
nI

simbassängen blandas klara
färger och glada skratt, stjärtfenorna skär vattenytan. Tyresö har
blivit invaderat av sjöjungfrur, i
alla tänkbara färger plaskar de
omkring inne i Tyresö aquarena.
Det verkar först lite märkligt, men

det är Medley som under påsklovet erbjuder sjöjungfrusim för de
hågade.
Under fyra dagar får de glada
deltagarna lära sig hur det egentligen går till när man simmar som
en sjöjungfru. Associationerna går

väldigt lätt till Ariel, kung Triton
och alla de andra från Dinseys
storfilm, men detta är på riktigt.
Riktiga barn med ”riktiga” fenor
simmar omkring som att de aldrig
gjort något annat.
Sid 5

n Hanvikens SK vände ett
underläge och vann. Brag
den mot den tippade serie
segraren skedde de sista
fem minuterna. Sid 13

Bollmoran …

… minns.
    Sid 2

Upplev Tyresös vackraste trädgårdscafé!
Välkommen att besöka en vackert
inspirerandeträdgård & livsstilsbutik.
Vendelsövägen 50 | norrbys.nu
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Det måste till en förändring i både budgetdiseplin och budgetuppföljning
för att säkerställa leveransen av omsorg och skola till tyresöborna. Med
dagens glesa uppföljningar och en tillsynes slapp politisk styrning är risken stor att kommunen hamnar i ekonomiska underskott. Redan nu pekar
prognosen på mycket stora avvikelser från budgeten.

Skenet
bedrar
D

et verkar vara populärt att flytta till Tyre
sö. Det är bra men det ställer också krav
på en ökad kommunal service. En åld
rande befolkning ställer krav på omsorg och de
unga tyresöborna vill ha skolor och förskolor.
Detta kommer att bli påfrestande för den
kommunala ekonomin. Varje krona måste sat
sas rätt för att ekonomin inte ska braka sam
man. Det gäller att kommunledningen håller i
pengarna. Årets första ekonomiska uppföljning
ser visserligen bra ut vid ett första påseende
men skenet bedrar. Det finns stora osäkerheter
i prognoserna.
Socialnämnden saknas till exempel i uppfölj
ningen och i den verksamheten är de befarande
underskotten betydande. Detta är inte något
nytt förhållande. Det borgerliga styret i kommu
nen verkar lika förvånade varje gång det kom
mer en uppföljning som pekar på risker i ekono
min. Tyvärr verkar det inte bli någon förändring.
Årets första uppföljning kommer så sent att det
inte blir möjligt att vidta några effektfulla åtgär
der för att rätta till det hela. Nu ser det som sagt
inte helt nattsvart ut. Med en prognos efter ett
kvartal som pekar på plus 70 miljoner borde det
väl gå. Men det lurar mörka moln på himlen.
De risker som bedöms som höga, det vill säga,
de ökade kostnader som troligen faller ut sum

meras till runt 40 miljoner. Tillsammans med de
som bedöms något lägre hamnar summan på 60
miljoner kronor. Prognosens plus på 70 miljo
ner ligger alltså istället på 10 miljoner. Om detta
också blir utfallet hamnar resultatet långt under
budgetmålet.
För att undvika panikåtgärder i slutet
på året måste kommunen förändra budgetuppföljningen. Det är inte rimligt att
först efter fyra månader få en indikation om vart det bär hän. Och då saknas
dessutom den näst största nämnden.
Förra året var det stora underskott efter det
första tertialet. Då beslutade kommunstyrelsen
att åtgärder för att komma i balans skulle vidtas
och redovisas vid uppföljningen efter augusti.
Givetvis blev det inget av det utan det kunde
bara konstateras att ingenting hade gjorts och
underskotten var ett faktum.
Med så glesa rapporttillfällen som idag blir
budgeten inte ett styrmedel. Den reduceras till
ett tandlöst dokument som ingen bryr sig om. I
spåret av detta minskar möjligheterna att leve
rera en god omsorg och skola till tyresöborna.
Så kan vi inte ha det.

De kommande åren blir vi alltfler äldre i stockholmsregionen. Behovet av vård och
omsorg kommer öka. Hur ser det ut i Tyresö? Här är utvecklingen den motsatta mot
landet i stort. Allt färre får del av äldreomsorg och de som får plats på ett särskilt
boende får del av en verksamhet som idag kostar mindre än för fem år sedan.
Stockholm går i motsatt riktning. Där får lika många äldreomsorg idag medan var
femte äldre som 2010 hade rätt till äldreomsorg i Tyresö inte längre har det.

Invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende
eller bodde permanent i särskilt boende, andel (%)
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

Noterat
Pensionärsorganisationerna PRO och SPF bjöd härförle
den in till debatt om kommunens äldreomsorg. På podiet
satt företrädare för kommunfullmäktiges samtliga partier.
En fråga som blev hängande i luften var vad som kommer
att hända med Björkbackens äldreboende. Det finns krav
på ombyggnader från Arbetsmiljöverket för att verksam
heten ska få fortsätta. Det blev aldrig något klart svar på
oppositionens fråga om äldreboendets framtid. Det finns
inget ombyggnadsbeslut och det brådskar. Det försök till
svar som kom från kristdemokraternas toppnamn Anna
Lund, vittnar tyvärr om ett stort mått av handlingsförlam
ning.
Vi kan inte sitta här och besluta om vi ska riva Björk
backen eller inte, för det är ju Tyresö Bostäders byggnad,
var Anna Lunds mening. Men Dick Bengtsson (M) kanske
kan för han sitter i styrelsen, fortsatte Anna och pekade ut
i publikhavet där nämnda Dick fanns. Kanske är det bättre
att Anna går hem och frågar pappa Leif Kennerberg, för han
är faktiskt ordförande i bolagets styrelse.
ooo

ooo

Kommunfakta: Allt färre får äldreomsorg – i Tyresö.
Allt mindre pengar satsas på särskilda boenden – i Tyresö.

Stockholm

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Tyresö

Har din brevlåda
drabbats av klåda?
Se vad som ligger däri.
Kanske från något Nationaldemokratiskt parti?
Nog är det ett problem
med brevlådors eksem.
S.
Från november 2001. Aktuell då, tyvärr aktuell också idag.
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Kompassen pekar
mot Campus

3

Rekordmånga
överklagande
ÅSIKT Detaljplanen för den nya
skolan i Fornuddsparken har
överklagats. Över 40 överklagan
den har inkommit till kommunen
för att skickas vidare till Mark och
miljödomstolen. Med tanke på att
över 900 synpunkter lämnades
in under granskningsskedet var
överklagandena inte helt ovän
tade.
ooo

Cykelkurs för vuxna
TRAMPA Nu i maj kan vuxna och
ungdomar som inte kan cykla
passa på att lära sig. Kommunen
ordnar kursen tillsammans med
Cykelfrämjandet. För den som
vill går det bra att låna både cykel
och hjälm.
ooo

Dyrare båtplatser
BRYGGA Kommunen kommer att
höja arrendeavgifterna för båt
platser. Idag är avgiften i genom
snitt 120 kronor per båtplats och
år, vilket innebär att platserna är
kraftigt subventionerade. Avgif
ten har varit oförändrad i 15 år,
men den successiva höjningen
gör att avgiften om fem år uppgår
till 750 kronor.
ooo

Anmäl egen eld
BRASA Eldning i större omfatt
ning, till exempel valborgsmäs
soeldar, ska anmälas till Söder
törns brandförsvarsförbund
08-721 22 00, se länk uppe till
höger för mer information.
ooo

Kristjan Vaigur (S), gruppledare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ser att idén med ett campus kan bli verklighet.
SKOLA Tyresö gymnasium är
sedan höstterminen 2016 ett
yrkesgymnasium, efter att nämndens majoritetspartier i Alliansen
beslutat att lägga ner de högskoleförberedande programmen.

Det betyder att det blir en del
tomma lokaler i gymnasiets fast
ighet i Wättinge, trots att vuxenut
bildningen för några år sedan flyt
tade sin verksamhet från Masten
i centrum till gymnasiet. Nu har

Iréne Hededal, förvaltningschef i
Tyresö.
FOTO: KARIN HASSLER

Utvecklingsförvaltningen tagit
fram ett förslag till hur man ska
kunna utveckla både verksamhe
ten och fastigheten.

Kompassen
Vid senaste mötet i gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden pre
senterade förvaltningschef Iréne
Hededal en idé för hur man i fram
tiden ska kunna utnyttja gymna
siets fastighet.
Tanken är att i gymnasiets

Olle Burell (S), skolborgarråd i
Stockholm.
FOTO: MATTIAS VEPSÄ

gamla lokaler placera det mesta
av den verksamhet som idag finns
inom Tyresö gymnasium, C3L med
Komvux, SFI och yrkeshögskola,
studie- och yrkesvägledning, Ung
i Tyresö, Second Chance School
med mera. Hela idén har döpts till
Kompassen, som ska ge en bild av
en samlad verksamhet som ska
hjälpa elever att ta ut riktningen
i sina studier.
– Vi vill alltså utnyttja lokalerna
på gymnasiet och hitta samord
ningsvinster mellan gymnasiet
och vuxenutbildningen så långt
det är möjligt, konstaterar Iréne
Hededal.

Campus Tyresö kommer igen
– Nu har det bevisats ännu en
gång – goda idéer dör inte, de
utvecklas istället, konstaterar
Kristjan Vaigur, gruppledare för
Socialdemokraterna i gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden.
– Jag tänker på vår vision för
Tyresö gymnasium i framtiden. Vi
har sedan 2010 envist drivit frå
gan om att i gymnasiets byggnad
skapa ett nytt Campus Tyresö.
Tanken med detta är att skapa ett
kunskapscentrum i Tyresö med
gymnasium, vuxenutbildning

FOTO: TYRESÖ NYHETER

C3L, högskoleutbildningar och
näringslivs- och arbetsmarknads
kontakter på samma plats, säger
Kristjan Vaigur.

Idén kan bli verklighet
– Vi har med tiden fått bra respons
på vår vision och också fått gehör
för att det är bråttom med att få
fram resultat i utvecklingsarbetet
med vårt nya gymnasium. Nu ser
vi att idén med ett campus kan
bli verklighet med Kompassen i
Tyresö gymnasiums lokaler och
det är vi mycket positiva till, säger
Kristjan Vaigur.
Campus Tensta hinner före
– Vi ser också att idén med ett
campus nu har blivit verklighet i
Tensta. Nästa år invigs Campus
Tensta, ett kunskapscentrum för
gymnasium, komvux, folkhög
skola och universitet i ett, konsta
terar Kristjan Vaigur.
– Det här är en miljö som kom
mer att vara väldigt annorlunda
än en gymnasieskola och vi tror
att det kommer att locka unga
vuxna från hela Stockholm, säger
Olle Burell (S), skolborgarråd i
Stockholm.
ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Peter Hansen
Tel. 070-795 56 27

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17
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Nu skapar vi trygghet i en ny tid

D

et politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och star
kare samhälle fortsätter. Häromdagen presentera
des vårbudgeten för 2017. Där tar vi ytterligare steg
för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och
utveckla samhällsbygget.
För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekono
mi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en
arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst
bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder
kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora
brister i välfärden. Sedan vi bildade regering har vi arbetat
med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.
Det har gett resultat. 150 000 fler personer har ett jobb att
gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton
år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas
och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt.
Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar
till ett rekordhögt bostadsbyggande.
Vi har vänt det stora underskott vi ärvde av den borger
liga regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har
placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta
de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora
och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande
för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet
måste bekämpas.
Regeringens tio välfärdsmiljarder har stärkt Stockholms
landsting med över 390 miljoner kronor under 2017. I vår
budgeten skjuts dessutom över 113 miljoner kronor till

Tyresö kommun stärks med
tydliga investeringar i den
gemensamma välfärden som
också skapar arbetstillfällen.

FOTO: ANDERS LÖWDIN

länets förlossningsvård och nära 23 miljoner kronor till
arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.
Tyresö kommun stärks genom välfärdsmiljarderna med
nära 18 miljoner kronor under 2017 samtidigt som sociala
barn- och ungdomsvården får ett tillskott på över 500 000
kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tyd
liga investeringar i den gemensamma välfärden som också
skapar arbetstillfällen.
För att öka säkerheten skjuter vi till 700 miljoner till poli
sen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärk

Vi är värda en bättre
busshållplatspå Gullmarsplan!
Jag gillar verkligen att åka buss!
Åker varje morgon och eftermid
dag fram och tillbaka till jobbet i
stan och njuter av våra nya fina
bussar. Jag får alltid sittplats på
812 eller 802 och det är sköna
säten och numera även säker
hetsbälte och uttag för att ladda
mobilen. Fungerar för det mesta
utan anmärkning.
MEN jag undviker Gullmars
plan om jag ska åka hem! Det är
smutsigt, trasigt och otrevligt att
stå där och vänta på bussen. Det
luktar illa, det är trasiga plattor
som lossnat vid busshållplatsen,

Magdalena Andersson (S), finansminister
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot Tyresö
Anita Mattsson (S), oppositionsråd, Tyresö

Harmoni
Att leva i harmoni kan ses som
den mest naturliga sak i världen.
I alla fall om man tittar i naturen.
En gran och en tall från Tyresö
har stått tillsammans i många år.
Vid stubben lutar de sig artigt
bortåt för att ge den andre utrym
me. Längre upp närmar de sig
varandra för att ge stöd när det
blåser.
Mänskligheten har mycket att
lära av naturen. Att acceptera
andra för den de är och leva till
sammans på den jord vi har lyck
an att för ett ögonblick i evigheten
få dela.
Var rädda om varandra!

det ligger fimpar och skräp över
allt och ibland har folk urinerat
mot väggen. Det verkar som att
ingen längre städar terminalen
eller reparerar det som är trasigt
och det blir allt mer nedgånget.
Jag önskar att våra kommun
politiker i Tyresö tog kontakt
med den moderatledda lands
tingsledningen och kräver att
man fräschar upp Gullmarsplans
busshållplats.
Det är vi värda som varje dag
pendlar till jobbet från Tyresö och
Haninge.
Ann som älskar att åka kollektivt

ningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokra
ter vill se 10 000 nya polisanställda till 2024.
Bara genom att använda den svenska ekonomins och de
offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhälls
bygge kan vi bygga ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle.
Så skapar vi trygghet i en ny tid.

FOTO: PRIVAT

Medmänniska

Gran och tall lever i skön harmoni.
FOTO: PRIVAT

Bostäder för de allra minsta
För att ge insekter en plats att bo
och föröka sig på har vi i Hyres
gästföreningen på Koriander
gränd satt upp så kallade insekts
hotell. Det behövs en kompensa
tion för all skog som försvinner
med alla nya hus som byggs.
Det är viktigt att skapa miljöer
för de allra minsta. Utan humlor,
bin och andra insekter blir det
inga blommor i våra rabatter.
Om det går som vi hoppas kom
mer det snart att vara fullbelagt
på våra hotell och då kommer
pollineringen att ta fart.
Kan vara något för fler områ
den att ta efter för ett blomstran
de Tyresö.

HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
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Sissi Fritiof

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

Klart för inflytt.

FOTO: PRIVAT

Våren tränger trots allt igenom

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
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
Tyresö.
Swisha000
valfri46
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46till48
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valfri000
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123 000 46 48
Swisha valfri gåva till 123
48till 123

SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
Det gäller att ta chansen när den bjuds.
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Förskola på Uddby gård
SKOLA Tillståndet att bedriva
förskoleverksamhet på Uddby
gård blev klart för ett år sedan.
Nu har kommunen också beviljat
bygglov för Rödkullans förskola
på Uddby gård.

På Rödkullan ska barnen få möta gårdens husdjur varje dag, plocka ägg
hos hönsen och säga god morgon till får och getter. Någon dag i veckan
hälsar de på hos hästarna, och för de äldsta barnen erbjuds ponnyridning.
FOTO: DAVID ZANDEN

Föreningarna bedriver en omfat
tande verksamhet som syftar till
att aktivera äldre personer såväl
fysiskt som mentalt och fören
ingarna är övertygade om att
det bidrar till att pensionärerna
kan hålla sig friskare längre upp
i åldrarna vilket också innebär
stora besparingar för samhället.
Föreningarna menar att andra
kommuner i vår närhet ger bättre
stöd till pensionärsföreningarna
inte minst ges högre ekonomiskt
bidrag.
Socialdemokraterna yrkade på
att kommunen förutom det höjda
bidraget ska erbjuda pensionärs
organisationerna ytterligare stöd
i form av att få använda kommu

nens möteslokaler på dagtid utan
kostnad. Det förslaget röstades
dock ner av allianspartierna.
– Jag beklagar att inte alla ser

ooo

värdet i detta. För kommunens del
är det fråga om väldigt lite pengar,
men för pensionärsorganisatio
nerna är lokalhyrorna idag betyd
ligt högre än det ekonomiska
bidraget. Det skulle vara en tydlig
signal om att kommunen värdesät
ter deras verksamhet, säger Anita
Mattsson (S) oppositionsråd.
ooo

PROs månadsmöte i Kvarnhjulet är alltid välbesökt. FOTO: LENNART FOGELBERG

Byggstart vid Hasselbacken
BOSTÄDER Nu har byggnationen
av nya bostäder vid Hasselbacken startat. I korsningen Bollmoravägen–Granängsvägen kommer
200 hyresrätter byggas av NCC
på uppdrag av Tyresö Bostäder.

Just nu innebär det att området
har blivit en stor byggarbetsplats.
Detta har också märkts för buss
resenärer, då hållplatsen Bollmo

raberg har varit och kommer vara
avstängd under delar av våren.
Redan i valrörelsen 2014 tog
kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) det första
spadtaget för byggnationen, men
bygget har försenats och först
nu har det alltså kommit igång.
Förutom de runt 200 hyreslägen
heterna kommer också kontor,
affärslokaler och garage byggas

på platsen där bland annat Curres
Corner tidigare låg.

Glada att ha börjat
En av orsakerna till förseningen
av bygget är att det produceras i
samverkan mellan Tyresö Bostä
der och NCC. Till tidningen Fast
ighetssverige har Tyresö Bostä
ders vd Maria Öberg tidigare kon
staterat:
– Vi har utvecklat det här områ
det i samverkan vilket innebär att
vi gemensamt kunnat styra kost
nader och kvalitet mot uppställda
objektspecifika mål i ett öppet
arbetsklimat. Vi är mycket glada
att nu få påbörja byggnationen.
Inflytt under 2018
Första inflyttning kommer ske
under 2018 och information om
lägenheterna, samt uthyrning
finns på Tyresö Bostäders hem
sida.

Nu har bygget vid Hasselbacken kommit igång.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vad ska hända
med Björkbacken?

Förskolan ska ha inriktningen
djur- och natur, med möten med
djuren varje dag och utevistelse i
naturreservatet.
– Vi ser det här som en naturlig
utveckling för gården, säger David
Neveling som är arrendator sedan
mars 2016. Dels vill vi ta vara på
den fantastiska möjligheten för
barn att ha kontakt med lantbru
kets djur. Men förskoleverksam
heten stämmer också väldigt väl
in med det övriga pedagogiska
uppdraget som vi har gentemot
tyresöborna med att ha en öppen
visningsgård.
Rödkullans förskola planerar
att öppna den 14 augusti och ta
emot ett tjugotal barn på två avdel
ningar. Platserna förmedlas via
Tyresö kommuns e-tjänster.

Nej till gratis lokaler för äldre
LOKALER Kommunstyrelsen beslutade att höja bidraget till pensionärsorganisationerna från 40 till 60 kronor per medlem. PRO, SPF och
Finska föreningen hade begärt en höjning till 80 kronor med motiveringen att bidraget inte höjts på flera år och att det blir allt svårare
att bedriva verksamheten, inte minst då lokalhyran är så hög.
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Framtiden oviss för Björkbackens äldreboende.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

BOENDE Tyresö Nyheter rapporterade i december att det är oklart
vad som ska hända med Björkbackens vård- och omsorgsboende, det
enda kvarvarande äldreboendet i kommunal regi. Fortfarande saknas
besked om vad som ska hända.

Fastigheten där Björkbackens
boende finns ägs av Tyresö Bostä
der. Eftersom kommunen äger
bostadsbolaget har man ett stort
inflytande över fastigheten. Boen
det har idag 115 lägenheter och 22
korttidsplatser. För att lokalerna
ska kunna fortsätta att användas
för vård- och omsorgsboende
behöver de byggas om i vissa
delar enligt krav som Arbetsmiljö
verket har ställt. Dessa arbeten
måste vara klara under 2019.
Socialnämndens ordförande
Andreas Jonsson (M) fick i kom
munfullmäktige svara på frågan
om vilka planer den politiska
majoriteten har beträffande äld
reboendet Björkbacken.
– Det har flera gånger förut
ställts frågor om detta både i
socialnämnden och i kommunfull
mäktige utan att det har lämnats
några substantiella svar, säger
Carl Johan Karlson, Socialde
mokraternas gruppledare i soci
alnämnden. De svar som givits
tidigare har konsekvent ändrats
efter det att kontrollfrågor ställts
utifrån de lämnade svaren.
– Jag ställde frågan i kommun
fullmäktige till Andreas Jonsson
(M) eftersom det är viktigt att det
ges information om detta, säger

Carl Johan Karlson (S). Vi är
många som väntar på ett besked.
Under lång tid har löpande under
håll och renovering släpat efter.
Boende, anhöriga, anställda och
andra berörda förtjänar att få ett
svar så snart som möjligt. Dock
lämnades det tyvärr inte något
svar denna gång heller. Det hänvi
sas återigen till en utredning som,
när jag tidigare har bett om att få
ta del av den, inte förefaller att
existera. Det enda egentliga svar
som gavs var att den förändring
av inriktning som skulle ske av
avdelningen Vitsippan ännu inte
har påbörjats samt att det är osä
kert när denna kommer att igång
sättas.
ooo

Carl Johan Karlson (S).

FOTO: TN

Bil & Släp Tyresö AB

Bilverkstad,
släp och däck
Tel 08-712 05 20

Siklöjevägen 3, 135 41 Tyresö, www.bosverkstad.se
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Tyresös röst i Riksdagen

Överskott 2016
men svag ekonomi

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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

V

et du hur långt avståndet är mellan Tyresö och Kigali,
mellan Sverige och Rwanda? Fågelvägen är det 6 905
kilometer, men i tanken kan resan gå på en sekund.
Varje år den 7 april hålls minnesstunder runt om i världen
för att hedra offren för folkmordet i Rwanda 1994. I ett land
med en befolkning ungefär lika stor som Sverige mördades
cirka en miljon människor i en av mänsklighetens grym
maste folkmord.
Den 7 april 2017 satt jag på eftermiddagen på en minnes
stund över folkmordet mitt i City. I slutet av minnesstunden
börjar de flestas mobiltelefoner skicka nyhetsflashar över
terrorangreppet som precis hänt ett kvarter bort. När jag
kommer ut på gatan råder kaos. I korsningen Mäster Samu
elsgatan och Malmskillnadsgatan står bilarna på varandra
och kommer ingenstans. Ljudbilden domineras av polis
helikopterns hovrande ljud och förvirrade, vettskrämda
människor som varken vet ut eller in korsar varandra. Jag
halvspringer genom ett Stockholm, som jag aldrig sett förut.
På lördagsmorgon faller små snöflingor när jag går till
min busshållplats i Öringe. När
bussen väl når Gullmarsplan är
”Terrorister föraktar
platsen helt säkert sig lik, lika
grå, betongig och nedgången
vårt öppna samhälle.”
som den var igår, i förra veckan
och förra året. Ännu mer hemma
känner jag mig inför alla stockholmares kärlek och med
mänsklighet som vi visade varandra under och efter dessa
timmar av angrepp. De tankar av tacksamhet som vi alla
skänkt till sjukvårds- och blåljuspersonal som varje dag
gjorde och gör fantastiska insatser.
Det finns mycket som skiljer terrorister åt, men en sak
som nästan alltid förenar dem är deras förakt för vårt öppna
samhälle och demokrati. Vi har inte råd att vara naiva, men
vi måste samtidigt lyckas upprätthålla det öppna, demo
kratiska rättssamhälle som Sverige är och som de flesta av
oss vill bevara. Vi måste alltså slå hårt mot terrorism, utan
att ge terroristerna vår rädsla. Det finns nämligen ingen
motsättning mellan de två.
Efter ett attentat måste alla stenar naturligtvis vändas,
men hotet om att ett terrorangrepp ska utföras mot Sve
rige har funnits under flera år. Terrorhotnivån har under
en längre tid bedömts som förhöjd. Därför har regeringen
arbetat med frågan sedan dag ett i regeringskansliet. Det
handlar om resursförstärkningar både till Polisen i allmän
het, men också till Säpo. Terroristresor har kriminaliserats
och straffen för vapenbrott har höjts. Listan på insatser
som gjorts kan göras lång.
En sak jag slagits av när jag besökt Rwanda på senare år
är hur många rwandier som har valt att både minnas folk
mordet, men samtidigt valt att försöka hitta sätt att leva
ihop och gå vidare. Här i Sverige står vi också inför val, när
vi framåt kommer tvingas leva med hot om terror i vår var
dag. Vi måste bestämma oss för vilket samhälle vi vill leva i.
Jag är helt säker på att jag i alla fall väljer att fortsätta leva i
ett öppet och fritt samhälle, och det är ett samhälle och en
samhällsmodell som inga terrorister ska kunna ta ifrån oss.

Tyresö kommun är i ett allvarligt ekonomiskt läge, enligt oppositionen.
EKONOMI Tyresö kommuns bokslut för 2016 redovisar ett positivt
resultat på 27 miljoner kronor, och klarar därmed balanskravet. Det
beror dock uteslutande på regeringens välfärdsmiljard till kommunerna och överkompensationen för kostnader för nyanlända. Resultatet
är även i år också alldeles för lågt för att kunna definieras som att
kommunen har en god ekonomisk hushållning.

För att ha en god ekonomisk hus
hållning bör kommunens resultat
vara ett överskott om 2 procent
av omsättningen för att klara
pensionsåtaganden och framtida
investeringar. Det skulle för 2016
innebära ett önskvärt resultat på
47 miljoner kronor. Målet om 2
procent har inte nåtts sedan 2011,
och väntas inte heller uppnås
under mandatperioden.

Allvarligt läge
Soliditeten är ett mått på kom
munens långsiktiga betalnings
förmåga. Den visar hur stor del
av kommunens tillgångar som

finansierats med eget kapital. I
Tyresö har soliditeten en sjun
kande trend och Tyresö placerar
sig i den absoluta botten i Stock
holms län. Kommunen står inför
utmaningen att befolkningen
förändras med fler barn och ökat
behov av platser inom barnom
sorg och skola, men även en ökad
andel äldre, vilket kräver mer
äldreomsorg. Det finns ett stort
investeringsbehov som på sikt
orsakar avskrivningskostnader.
För att möta kostnadsökningarna
hade kommunen behövt ett större
överskott från den löpande verk
samheten, för att kunna investera

FOTO: TYRESÖ NYHETER

i skolor, äldreboenden med mera
utan att behöva låna pengar.
– Vi har ett allvarligt ekono
miskt läge, och det är uppenbart
att kommunen lever över sina
tillgångar. Intäkter och utgifter
måste följas åt. Att ha ett struk
turellt underskott ett år är inte
en katastrof, men vi ser inget ljus
i tunneln. Man kan inte behandla
kommunens ekonomi mindre
seriöst än sin egen, säger Anita
Mattsson, (S) oppositionsråd.

Inte oroad
Kommunstyrelsens ordförande,
Fredrik Saweståhl (M) är däre
mot inte oroad:
– Vi kan se tillbaka på ett fram
gångsrikt 2016. Vi levererar plus i
kassan för 20:e året i rad. Vi har
uppfyllt de flesta mål, säger han
på kommunens hemsida.
ooo

Över tre kilometer promenadstråk
PLAN En ny plan för Wättingeområdet håller på att tas fram. Området
sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr. En ny
stadsdel kommer att bildas med cirka 800 bostäder i Wättingebacken, i sluttningen nedanför Granängsringen mot Wättinge gårdsväg.

Mathias Tegnér

Östra sidan av Granängsringen, med nya hus längs gatan. Befintliga hus
skymtas i bakgrunden.
ILLUSTRATION: ALMA ARKITEKTER

Mycket av de naturvärden som
finns i området kommer att beva
ras och utvecklas. Tyresöborna får
ett stråk som består av allehanda
aktiviteter, till exempel parkour
park och hundrastgård, och dess
utom blir promenad- och cykelvä
garna upprustade.
Ett nytt bostadsområde kom
mer att knyta ihop Granängsring
en ner mot stråket. Granängsring
ens östra sida kommer att ombil
das till en stadsgata med hus mot
vägen på båda sidor. Det kommer
att bidra till att öka tryggheten,
området idag är dåligt utnyttjat
och få människor rör sig i den
delen. Bostäderna högst upp kom
mer att karaktäriseras av stads
radhus, som sedan övergår i flerfa
miljshus längs backen mot stråket.
Ett aktivitetstorg kommer att
byggas i nära anslutning till Tyre
sö gymnasium, som numera ser ut
att få behålla sin placering.
ooo
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Sjöjungfrusimning
SIMNING Mermaiding, eller sjöjungfrusim som det brukar kallas
på svenska, bär på en nästan
100-årig historia. Men det var
först med filmen Splash (1984)
som det stora genomslaget
bland allmänheten kom.

Det dröjde dock ytterligare tjugo
år innan sjöjungfruscenen blev
kommersiellt gångbar och där
utöver tio år innan de första klas
serna öppnade. Nu har Medley
tagit fenomenet till Sverige och
Tyresö via Danmark.
– Det här är ju en jättekul form
av simträning vi kan erbjuda,
berättar instruktören Lisen Pet
terson. Det var en tjej på huvud
kontoret som såg att det fanns
och vi tänkte ”vem har inte någon
gång velat vara sjöjungfru?”
– Vi började med ”prova på”kurser till sportlovet, fortsätter
hon. Det här är vår första kurs i
Tyresö, i Nacka har vi haft lördags
kurser. Problemet är att vi inte vill
ta bort den vanliga simskolan,
som vi tycker är viktigare, så då
blir det perfekt som lovaktivitet.

Inte som vanligt
Sjöjungfrusim skiljer sig från
den vanliga simningen, det blir
en helt annan teknik. Att lära ut
den skiljer sig också från den van
liga simskolan, därför är lärarna
diplomerade sjöjungfruinstruk
törer.
– I grund och botten hand
lar det om samma sak, berättar
Lisen. Flytningen är A och O, kan
du slappna av och flyta så kan du
ju simma på ett eller annat sätt.
Med sjöjungfrusimmet är det
samma men det är en helt annan
teknik att ta sig framåt.
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Hur håller du dig
uppdaterad om
vad som händer
i Tyresö?
FOTO: KAIJSA KEUSCH

Alexandra Borg, Brevikshalvön
– Jag går in på facebookgruppenAktuella händelser i Tyresö.

En kul form av simträning har kommit till Tyresö. – sjöjungfrusim

Måste kunna simma
För att få gå kursen som sjöjung
fru krävs att barnen är simkun
niga, just för att det är grunden.
Kursen börjar också alltid med att
instruktörerna kollar att alla barn
kan lägga sig på rygg och flyta.
Efter det är det dags att ta på
den karakteristiska fenan och

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

prova med den på. Sedan går det
vidare till svårare och svårare
moment, som att simma på sidan,
eller dyka ner genom hinder
under vattenytan.

även till vuxna. Det handlar i
stor utsträckning om möhippor,
svensexor och företagsevent men
även kompisgäng är välkomna.
– Det är en jätterolig aktivitet
för alla, avslutar Lisen. Jag kan
verkligen rekommendera alla att
pröva.

Kul för alla
Men det är faktiskt inte bara barn
som kan gå kurserna, det erbjuds

Henrik Dahlström, Krusboda
– Jag hämtar information från
Tyresö kommuns hemsida.

ooo

Lisen Petterson ger instruktioner i bassängen. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Sagolikt.

FOTO: CH

Ari Veikkolainen, Tyresö
– Jag läser Mitt i Tyresö varje
vecka.

Socialdemokraterna i Tyresö arrangerar tillsammans med ABF i Tyresö
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Buss till demonstrationen i stan avgår från Nordea cirka klockan 12.45.

MA

1

Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch mot centrum och Forelltorget
11.30 Ankomst Forelltorget, Sång Internationalen
11.35 Möte i Träffpunkten, Tyresö centrum, tal och musik
ca 12.30 Avslutning

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Wanrudee Thimyaeng med
dotternPenny, Masten
– Jag får mest information från
Öppna Förskolan. Vi går dit två
gånger i veckan och jag får information både från andra föräldrar
och personal. Det är jättebra.

D ERSSON
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Tal av Math
ia

FÖRSTA MAJ-MÖTE
J 2 0 17

Christer Skeppner, Trollbäcken
– Jag läser Mitt i Tyresö och får
information om vad som händer i
Tyresö genom föreningslivet.
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Han besjöng det Ty
Sven Lionell personifierade och ledde
skapandet av det moderna Tyresö.
Han byggde det och han besjöng det.
Som kommunstyrelsens ordförande
drev han fram de förändringar som
förvandlade Tyresö från nybyggarland
till en modern kommun med service
och samhällstjänster för de nyinflyttade. Han var en genuin folkrörelsemänniska med hjärtat till vänster. Det
han åstadkom gjorde han tillsammans
med andra och i samarbete med
många. Sven Lionell var inte stridbar.
Vänlighet och älskvärdhet präglade
hans gärning. Samarbete var hans
politiska signum.
För många tyresöbor var Sven
Lionell inte först och främst
politiker. Han skrev och satte
upp såväl nyårs- som valrevyer.
Hemsöborna gjorde han till en
underbar sommarföreställning

i Tyresös sommargrönska. Han
samlade de nyinflyttade barnen
till sång- och teaterstunder.
Tyresöspelet blev höjdpunk
ten i hans rika produktion. Spelet
handlade om bygden, om Tyresös

Det hände mycket i Tyresöpolitiken under Svens år som kommunalråd. Hundratals förskoleplatser,
en ny idrottsplats och framförallt ett nytt gymnasium. Här uppvaktar tyresöpolitiker utbildnings
minister Jan-Erik Wikström om det nya gymnasiet.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

historia och moderna framväxt.
Det samlade kommunens pro
fessionella och amatörer i glädje
och sång. Publiken var stor och
succén upprepades år efter år.
Tyresöspelet skapade rötter och
tillhörighet i det framväxande
samhället. Svens fru Kerstin, som
dog några dagar innan Sven, hade
en stor del i succén som medska
pare och ansvarig för delar av pro
duktionen.

Samhällsbyggare
Sven Lionell var en samhällsbyg
gare, utvecklare och skapare i
samklang med välfärdsbygget
och utan ambitioner för egen

del. Under hans år som kom
munstyrelsens ordförande för
verkligades de planer som soci
aldemokraterna drev. Gymnasiet,
bostäder i Farmarstigen och en
kraftigt utbyggd barnomsorg och
inte minst satsningar på fritids

anläggningar som
Tyresövallen.
Sven beskrev
sitt samhällsbyg
ge i poesins form
bland annat med
versen:

I framtidslandet blir ni rika
Om ni har vett att dela lika
Så gå nu ut och dela bröd
– och må du leva kärleksröd.

He
be

Här inviger Sven Lionell Farmargården. Barnen stod i centrum i Sven Lionells politiska gärning. I centrum hade han på 80- och 90-talen ofta lekar
och allsång med tyresöbarnen.
FOTO: GÖRAN SEGEHOLM

Också Forellen byggdes om och återinvigdes 1984. En nöjd Sven Lionell blickar ut över Tyresös teater- och biografsal. Här spelades också revyer, som Sven med entusiasm både regisserade och spelade med i.
FOTO: BO BINETTE
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yresö han skapade

Som kommunalråd var det självklart att Sven Linell skulle kröna Tyresös egen Lucia. Luciakröningen var ett evenemang som Tyresö Nyheter anordnade under många år. FOTO: BO BINETTE
Tyresöspelet var en stor satsning av ABF och Tyresö teaterförening. Och överallt var
Sven inblandad. Som författare, i organisationen, ekonomin och naturligtvis som
skådespelare. Här som Gunnar Gyllner – en legendarisk politiker i Tyresö under
50- och 60-talen.
FOTO: BO BINETTE

emsöborna var kanske det skådespel, som Sven bäst trivdes med. Under
flera sommarkvällar uppfördes Strindergs folklustspel på Notholmen ute vi Tyresö slott. Här i rollen som präst
– inte helt nykter. FOTO: TYRESÖ NYHETER

På Tyresöradion 91,4
MHz finns nu ett minnes
program om Sven Lionell.
Ingvar Carlsson och Ulf
Lönnqvist berättar om
politikern och kultur
personen. Intervjuar gör
Björn Malmberg och
Börje Eriksson. Detta är
det förstaav radions två
minnesprogramom Sven.

Svens dagsverser här i
Tyresö Nyheter har varit
väldigt uppskattade.
På 60- och 70-talen
arrangerades cykelturer
till Vissvassom vårarna.
Det fångade han så
träffsäkert i sin diktning
och passar så väl som
exempelpå hans stora
verskonst.

Under många, många år hörde till i Tyresö att Sven Lionell skulle sätta upp en valrevy. Lika uppskattade av såväl socialdemokreter som av de borgerliga parierna.
Här Sven som spöke – kanske ett riktigt högerspöke.
FOTO: TAGE ISRAELSSON

När solen är skön och våren ny
Då bör man cykla till Vissvass by.
Vissvass – det väcker min fantasi.
Vad dom kunde förr av ordlekeri!
Men hade dom tid för att leka med orden
dom som slet näring ur havet och jorden?
Nej, namnet beror på att vassen var vit
– tänk på det när du cyklar dit!
S.
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TN-doktorn:

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

P

lötslig finns den bara där. I år kom den tidigare än vanligt.
Den första vita pricken, som på några dagar rullas ut till
en matta ackompanjerad av koltrastens jubelrop. Minsann,
ett av de vackraste vårtecknen! Och lika plötsligt vissnar den bort
när träden spricker ut och det blir mörkt under bladverket. Blom
man återkommer inte förrän om ett år.
Ett politiskt parti har i många år haft den som sin symbol, nu
diskuterar man att byta ut sin logga. Med tanke på vitsippans
korta liv kan jag förstå det. Den blomman signalerar knappast
varaktighet och stabilitet. Vitsipporna dyker alltså upp i skiftet
april–maj, just när det är dags att visa vad man tycker. Vad tycker
du om vinsterna i välfärden? Eller om vår äldrevård? Vet du vad
du får tillbaka för din skatte
”Den blomman signalerar inbetalning?
Jag utbildades till läkare
knappast varaktighet
i Uppsala. I den staden firar
man våren sista april, Val
och stabilitet.”
borgs dag just när vitsip
porna viker ner sig för kungsängsliljorna. Och på min tid prydde
man sig själv som en vitsippa iförd, en med tiden ganska solkig,
vit studentmössa. Vi satt många timmar i en av universitetssjuk
husets föreläsningssalar framför ett porträtt. Det föreställde
den färgstarke professorn Erik Ask-Upmark. Han var modernt
avbildad i vitsippans färger vitt, grönt och lila. Såg faktiskt lätt
sjösjuk ut och vi var nog flera, som också blev illamående av
porträttet. Han var nämligen känd för sin mobbning av kvinnliga
studenter, speciellt rödhåriga. Jag hade tur, han hade just precis
pensionerats men hans ande svävade i många år kvar i rummet.
Ett av hans citat handlade om vitsippor. ”När unga kvinnor av
norsk härkomst söker läkare under vitsippsblommingen har de
en ovanlig sorts blodbrist, så kallad perniciös anemi”.
Idag tvivlar jag starkt på den vetenskapliga evidensen/beviset
i det påståendet. Ärligt talat tror jag att han eller någon annan
hittade på det precis som nättrollen gör nu. Men då räckte det
för att jag för all framtid ska förknippa vitsippor med vårtrött
het, tentamensskräck och det nya ordet Mansplaining. Det fanns
förstås andra professorer som blev förebilder och inte motbil
der, duktiga pedagoger och forskare. Och en av kurskamraterna
på utbildningen blev senare själv professor, min gode vän Hans
Rosling. Så här i vitsippsblomningen brukar det vara dags för nya
studenter att söka sig in på läkarutbildningen. Många ser det som
en drömutbildning till ett drömyrke.
Nja, vill man veta vad man ger sig in i kan det vara en idé att
ta del av Läkarförbundets serie på webben www.tryggvard.se.
Det är mitt fackförbunds strävan att för alla visa vad det innebär
att jobba som läkare. För och nackdelar.När jag började gällde
Lika lön för lika arbete. Sen avskaffades den principen. Det är ett
väldigt intressant, roligt, härligt jobb med möten med människor
men lönegapet som numera finns mellan män och kvinnor verkar
aldrig gå att fylla igen. Fira Första maj och njut av vitsipporna.
ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Kyrkovalet 2017
VAL Söndagen den 17 september är det val i Svenska kyrkan.
Då kan alla i Tyresö som är medlemmar i kyrkan rösta fram sina
företrädare till kyrkofullmäktige i
Tyresö församling.

– Vid årets kyrkoval är vi sam
manlagt ca 24000 tyresöbor som
kan rösta i valet, konstaterar
Iréne Pierazzi, ordförande i kyr
korådet och första namn på soci
aldemokraternas lista i Tyresö.
Det är också värt att notera att
alla som fyllt 16 år har rösträtt i
kyrkovalet.
– Precis som i de allmänna
valen så gäller valet tre olika nivå
er. Vi ska välja ett fullmäktige för
Tyresö församling och dessutom
välja våra företrädare i Stock
holms stift och på riksnivå väljer
vi till Kyrkomötet, alltså kyrkans
riksdag, konstaterar Iréne Pie
razzi.

Bredd och förnyelse
– I Tyresö går vi fram med en
vallista på sammanlagt 40 kandi
dater, tio fler än vid förra valet.
Och vi följer samma regel som vi
har vid de allmänna valen, med
varvade listor, alltså varannan
man och varannan kvinna. Vi kan
också konstatera att våra kandi
dater finns i alla åldrar, från 20 till
80 år och speglar därmed hela vår
församling.
– 25 av våra kandidater ställer
upp för första gången till kyrko
fullmäktige och övriga 15 har
varit med sedan tidigare, noterar
Irene Pierazzi. Det visar på både
bredd och förnyelse.
Självklart att rösta
– Jag hoppas att alla som är
medlemmar i kyrkan går och
röstar den 17 september, för att

Flaggan i topp vid Bollmoradalens kyrka.

den vägen påverka hur vi vill att
kyrkan och vår egen församling
ska se ut i framtiden, poängterar
Iréne Pierazzi.
– Alla som är medlemmar i kyr
kan betalar ju kyrkoskatt och då
ska man självklart delta i kyrko
valet och rösta på dem som man
tror kan bidra till en bra framtid
för vår kyrka och församling!
– Vi ställer upp i kyrkovalet
med en gemensam grundsyn på
hur vi vill att kyrkan skall utveck
las, betonar Iréne Pierazzi. För
oss socialdemokrater ingår kyr
kopolitiken i vårt arbete för ett
Sverige där alla har jobb, kan
känna frihet och framtidstro.
ooo

Iréne Pierazzi hoppas att många
röstar.
FOTO: CARL-JOHAN KARLSON

Bopriserna fortsätter uppåt
PRISER Bostadspriserna fortsätter uppåt, både i landet i allmänhet
och Tyresö i synnerhet. Under årets första tre månader har villapriserna ökat med 4,3 procent och priserna för bostadsrätter har gått upp
med 1,7 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik.

marknaden stabil på en hög nivå,
förklarar Tomas Eriksson som är
kontorschef för Tyresö/Älta.

Ökningen innebär att prisutveck
lingen den senaste 12-månaders
perioden för villor i Tyresö är 7,9
procent och för bostadsrätter 3,5
procent. Hos mäklaren Husman
Hagberg ser man att en prisök
ning ligger i korten för helåret
2017.
– Fortsätter det relativt låga
utbudet kan vi nog få se en liten
generell prisökning, i övrigt känns

Eftertänksam marknad
Under det första kvartalet har det
sålts 55 villor och 111 bostadsrät
ter i Tyresö kommun, vilket är en
minskning från förra året.
– Idag är marknaden mer efter
tänksam, vilket vi ser som sunt.

Tomas Eriksson, HusmanHagberg.

Hans Flink, Mäklarstatistik.

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

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

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: JENNY PURONNE/SLOTTSTUDION.SE

FOTO: LARS EKDAHL/LARSEKDAHL.SE

Det kan dock leda till att vissa
typer av objekt fortsatt stiger
i pris medan andra kan sjunka
något eller stå stilla i prisutveck
lingen. Det är normalt efter en
historiskt lång prisuppgång, säger
Tomas Eriksson.

Tyresö över länssnittet
Intresset för Tyresö kommun är
ökande. Exempelvis är prisök
ningen för villor klart över läns
snittet, samt högre än exempelvis
Nacka.
– Vi ser en ökning av speku
lanter på våra visningar i Tyresö
som tidigare inte haft anknytning
till kommunen, utan som söker
bostad mer brett i Stockholm.
Inflyttningen till kommunen tror
vi därmed kommer öka, vilket på
sikt kan leda till ökad efterfrågan
på bostäder. Vi upplever att fler
upptäcker vår fina skärgårdskom
mun och fördelarna med att bo i
Tyresö, säger Tomas Eriksson.
– De högsta årstakterna för
bostadsrätter i landet hittar vi
i centrala Göteborg, Stor-Göte
borg, centrala Malmö och StorMalmö. Samma höga årstakt för
villor återfinner vi i Stor-Göte
borg, säger Hans Flink, försälj
ningschef på Svensk Mäklarsta
tistik.
ooo
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Tyresö Jazzband prisas

Riddare lockar
besökare till Tyresö

Riktiga riddare i Tyresö.

FOTO: URBAN ARVIDSSON

MEDELTID Tornerspel, marknad och tokroliga gycklare. Den 20–21
maj anordnas Tyresö medeltidsdagar för trettonde gången. Evenemanget förväntas locka tusentals besökare från hela Stockholm.
– Det är vårt största kulturarrangemang och mycket uppskattat,
särskilt bland barnfamiljer, säger Susanne Gunnarsson, kultur- och
bibliotekschef i Tyresö kommun.

Tyresö Jazzband. Från vänster Peter Inghe (trummor), Nils-Göran Wetterberg (klarinett), Alf Hansson (kontrabas),
Sune Linder (altsax, sång), Jörgen Toresson (piano, sång).
FOTO: ELSIE INGHE
MUSIK Den 5 april delade ABF Södertörn ut 2016 års kulturpris i
samband med årsmötet. Pristagare blev Tyresö Jazzband.

Juryn består av ABFs styrelse.
Motiveringen var följande:
”I mer än 15 år har Tyresö Jazz
band spridit jazz till såväl Tyresö
bor som till långväga gäster. Ban
det har sitt ursprung i Tyresö Jazz
& Blues Clubs styrelse och alla
i bandet är hedersmedlemmar i
klubben. Detta är ett gäng som

kunnat samsas omkring gamla
fina, garanterat omoderna, jazzlå
tar med mycket sång och sväng.
Tyresö Jazzband är en lokal
kulturbärare som bidrar till
att levandegöra kulturarv och
musiktraditioner. Jazzcafé och
jazzkryssningar i samverkan
med Tyresö Jazz & Blues Club är

återkommande inslag i bandets
musikliv men de spelar också på
jazzklubbar, festivaler och i kyr
kor.
Deras insats för kulturen bidrar
till att fler människor får möjlig
heten till kulturupplevelser vilken
är en viktig del i ABFs folkbildan
de uppdrag”.
Förutom äran består priset av
5 000 kronor.
ooo

Tyresö slopar fjädrar
HÖGTID I år var kommunens
påskprydnader fria från fjädrar.

Den här påsken dekorerades det
istället med tygband och tyll.
Anledningen är att påskfjädrarna
ofta kommer från kalkonindu

strin, där rycks fjädrarna från
levande djur under plågsamma
förhållanden.
Alltfler kommuner i Sverige
tänker om, i år var 74 kommuner
fjäderfria.
ooo

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Golfrondellen i påskskrud.
FOTO: PIA RUSTAS

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C
(Kumla allé 2)

Servering
och avhämtning
www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Tyresö medeltidsdagar är fyllda
av upplevelser och intryck. Där är
knallarna som ropar ut sina varor
till försäljning, det dramatiserade
tornerspelet, stridslekarna och
de överraskande upptågen. Allt
bidrar till upplevelsen av en tids
resa bakåt i tiden.
Anna-Karin Lejdal är kultur
samordnare i Tyresö kommun:
– Medeltidsdagarna arrang
eras på en plats där ett medeltida,
borgliknade hus en gång har fun
nits. Vi vill väcka intresse för vårt
gemensamma kulturarv genom att
iscensätta en medeltida marknad
där man också roar sig och leker.
Besökarna får prova på medeltida
hantverk som smide och tovning
men också jonglering och yxkast
ning. Den stora attraktionen är
det spännande tornerspelet där
självaste Robin Hood spelar en
avgörande roll. Nytt för i år är
sagoberättaren som väcker liv i
urgamla legender och historier.
Blir man hungrig finns det med
eltida rätter på krogen Glada Gal
ten och hembakat bröd, svalkan
de drycker och sötsaker på caféet
i Prinsvillan. Det går också bra att
ta med sig en egen picknickkorg
och slå sig ner under de blom
mande äppelträden.
– Många gillar att bara strosa
runt och njuta av atmosfären,
mumsa på brända mandlar och
köpa med sig barkbröd eller bärn
sten hem. Det finns något för alla.
I entréavgiften ingår tornerspel,
gycklarföreställning och gycklar
skola, så man får ganska mycket

för pengarna. Förköper man bil
jetterna så är dessutom rabatterat
pris, säger Anna-Karin Lejdal.

Det medeltida Tyresö
Platsen där medeltidsdagarna
arrangeras på heter Lilla Tyresö.
Här låg det medeltida Tyresöhus,
säte för ett av stockholmsområ
dets största gods med tillhörande
gårdar. Där Prinsvillan nu ligger
fanns på medeltiden ett större,
borgliknande stenhus och av den
gråstensgrunden kan man än i dag
ana rester av i gräsmattan bakom
det vita huset.
ooo

Tyresö
medeltidsdagar
Tid: Lördag 20 maj–söndag 21
maj klockan 11.00–17.00
Plats: Lilla Tyresö, Kyrkvägen 5,
nära Tyresö slott och kyrka
Entréavgift: 100 kronor för
vuxna, 50 kronor för barn 4–18
år. Barn under 4 år gratis.
Rabatt vid förköp på tyreso.se/
biljetter: 80 kronor för vuxen
och 40 kronor för barn.
Prova på-aktiviteter: En del
ingår i entréavgiften, andra kostar mellan 10-80 kronor.
Färdmedel: Risk för trafikstockning, ta hellre cykel eller buss.
Buss 875 från Gullmarsplan till
Tyresö kyrka går ända fram till
medeltidsområdet.
Läs mer: www.tyreso.se/medeltidsdagar
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TFFs tredje triumf

FOTBOLL Tre nya poäng för Tyresö
FF och inget insläppt mål gör att
herrarna fortfarande är obesegra
de i Division 4 Södra. Lördagens
bortamatch mot Assyriska FF var
inget större hinder för laget.
Christoffer Nyberg gav TFF
ledningen redan efter 8 minuter
men sedan så gick man in i en
sämre fas.
– Vi börjar spela avvaktande
och bränner ett antal chanser. De
hade ett skott i innerstolpen så
vi hade lite tur där, men sedan i
andra så tar vi över, säger träna
ren Claes Brikell till TN efteråt.
Lucas Brikell fastställde slutre
sultatet med 20 minuter kvar att
spela.
ooo

Tung förlust för HSK
FOTBOLL I årets första match
mot IFK Haninge föll Hanvikens
damer tungt. Haninge som åkte ur
trean förra året ska höra till topp
lagen i serien men det ska även
HSK göra.
Matchen var mållös tills tio
minuter återstod då Jessica
Smedberg smällde in segermålet.
Förlusten var olycklig då två lag
redan dragit sig ur och det blir
ännu svårare att vinna serien.
HSKs serie avgörs över 14 match
er.
– Vi har dessutom två reservlag
i serien och det är de som brukar
lägga ner framåt hösten, sa Han
vikens tränare Hampus Sethforst
till Tyresöradion tidigare i veckan.
ooo

HSKs Embring
långtidsskadad
FOTBOLL Hanvikens SKs nya
måltjuv, Joel Embring har lagt sig
under kniven.
Embring som har fått något
som rubriceras som ”kalk i höf
terna” av Hanvikens sportchef
Dr Mathias Tauberman. Embring
kommer dock att vara helt åter
ställd lagom till de sista match
erna i juni.
ooo

Storseger för Tyresö FF
FOTBOLL Det kändes att det
var något speciellt i luften redan
när Jessica Palmborg i vanlig
ordning sände live på Facebook
från omklädningsrummet. Det
var ingen tryckt stämning, som
det ibland kan vara när det är
hemmapremiär. Det var glädje,
avslappnat och hade det varit
möjligt att ta en tugga självförtroende så hade nog många valt
det.

Det var också bra med publik i
kylan, för ska man klaga så var
det väldigt kallt på Vallen denna
lördag.
Hemmalaget startade piggt
och försökte gå på knock tidigt i
matchen. Madelaine Edlund hade
vaknat ur vinterdvalan och såg pig
gare ut än någonsin. Redan efter
8 minuter beslutade hon sig för
att springa ifrån hela Nyköpings
försvaret, ett tilltag som tyvärr
stoppades av Sabina Robertsson i
sörmlänningarnas mål.

Inte ofarliga gäster
Gästerna var på intet sätt ofarliga
och det var väldigt jämnt inled
ningsvis. Hade inte Jennifer Bakai
i Tyresömålet varit vaken hade
det inte varit orättvist om de tagit
ledningen i den 13 minuten när
Ellen Cederin kom fri. Ett rådigt
ingripande och matchen var ännu
mållös.
Kallduschen kom i 24:e minu
ten när Emilia Larsson kliniskt,
satte en frispark från höger invid
Bakais vänstra stolpe. Nu var det
uppförsbacke för hemmalaget.
Förlust otänkbar
Men att förlora en hemmapremiär
inför storpublik, 250 åskådare,
var något som Tyresö inte var ett
dugg intresserade av. De gick in
för att ta sitt byte och på ett hårt
och brutalt sätt. Det handlar alltså
om den fart och intensitet som
hemmalaget visade. Högerkanten
med Sofie Thörnqvist och Josefine
Lindberg plöjdes oavbrutet upp.

Lawlaw Nazeri dunkar in 3–1 till Tyresö framspelad av Sofie Thörnqvist.

Redan fem minuter efter Nykö
pings ledningsmål, fick Frida Thi
lén på ett bra skott som Roberts
son inte kunde hålla och Madelai
ne Edlund var påpassligt framme
och slog in kvitteringen. TFF tog
nu över matchen. Edlund visade
gång på gång vilken tillgång hon
kommer att bli. Med sin snabbhet
och sin bollsäkerhet gjorde hon
livet surt för motståndarna.

Straff
Minuten senare så görs Lawlaw
Nazeri ner i straffområdet, efter
en hörna. Nazeri ansåg det som
sin plikt att själv ta straffen och
sätta hemmalaget i förarsätet
inför den andra halvleken.
Andra halvleken fortsatte på
samma sätt som den första sluta
de, Jennifer Bakai i hemmamålet
hade utan problem kunnat gå och
sätta sig på fiket. Så stor var Tyre

sös dominans. Fortfarande med
högerkanten som sitt vassaste
vapen.

Mål från vänsterkanten
Det var dock från vänsterkanten
som målen kom och då givet
vis från Lawlaw Nazeri. Sofie
Thörnqvist, som opererade över
allt större ytor, snurrade upp två
Nyköpingsförsvarare och serve
rade Nazeri bollen i straffområdet
och 3–1 var ett faktum.
20 minuter före full tid så fast
ställde Linn Österholm slutresul
tatet till 4–1 efter hårt arbete.
Det kändes som om ni var rejält
mycket bättre än Nyköping idag?
– Ja när de tryckte ner varandra
och gnällde så lyfte vi upp var
andra och peppade och peppade
och det är så vi vinner matcher.
Säger Nazeri efter matchen.

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.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

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

Vad sa ni i pausen?
– Carro (Sjöblom) förklarade att
vi måste gå in mer på kroppen
om vi ska vinna såna här matcher
och sedan så peppade vi varandra
ännu mer, säger den tvåmålskyt
ten.
Caroline Sjöblom, tränare i
Tyresö var inne på samma linje.
– Vi pratade om att våra cen
trala mittfältare måste våga söka
boll och måste vara mera spelba
ra och inte bara trycka upp deras
backlinje.
Er högerkant var dominant?
– Ja, vi har ju den starka ytter
backen Josefine Lindberg som
alltid är redo att gå i offensiva löp
ningar och Sofie Thörnqvist som
var otroligt bra idag. Jag kan näs
tan tycka att segern var i under
kant, säger Carolin Sjöblom.
ooo

Öppet:
Mån–Fre 10–18
Lör–Sön 10–17
Tel: 08-448 84 10

Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

FOTO: CLAUS MEYER

Äntligen
är våren här!
Erbjudande:
Tag 4
fröförpackningar
betala för 3
Välkommen till en riktig handelsträdgård!
Adress: Ältavägen 107 i Älta
Vi ligger mellan Hellasgården och Älta centrum

Följ oss på
Facebook
www.nackahtg.se
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Bragdvändning av HSK

– Jag gillar att bjuda på drama
tik. Vi har 18 nya spelare i truppen
och kanske vi inte riktigt bjuder
upp till dans idag, men vi har våra
tre forwards på skadelistan. Det
här visar vilken karaktär som finns
i gruppen, säger Jonas Holtbäck.

FOTBOLL Omkring 300 åskådare
hade på lördagskvällen letat sig
till Trollbäckens IP för derbyt
mellan Bollmora Inter och Gran
ängsringen FC. GFC vann match
en med 5–1 efter 3–0 i paus. Mål
skyttar var Ruan Carlos 2, Aber
kan, Jonathan Opazo och Estefan
Gamboa. Det utdelades dessutom
9 gula och två röda kort under
matchen.
Tråkigt nog stördes matchen
av ett gäng ligister som inte till
hörde någon av klubbarna, som
fått för sig att ”fira lördag” på fot
bollsmatchen.
– Jag känner igen flera av dem,
de är från området kring Gran
ängsringen men de hör knappast
till något utav lagens fans, säger
en ledare i Bollmora Inter IKF.
– Normalt sett så har vi 30 per
soner på våra matcher, några för
äldrar och några flickvänner. Det
är väldigt svårt att stoppa sådant
här och det förstör så mycket.
Polis var snabbt på plats med
både bil och helikopter så läget
lugnade ner sig.
Tråkigt var ändå att det samti
digt som det var oroligt pågick en
live sändning av S:t Erikscupens
femmannamatcher från buren
och där kändes det mycket olus
tigt.
– Vi valde att stänga cafeterian
när vi hörde att det var på väg att
bli bråk. Han som stod i fiket var
ensam och det handlar om säker
heten först, säger Mattias Tauber
man sportchef i HSK.

ooo

ooo

FOTBOLL Även Hanvikens SK
hade hemmapremiär på Tyresövallen på lördagseftermiddagen.
TFF dam och HSK herr kommer
att spela efter varandra nästan
hela våren så ta tillfället i akt att
se två klassakter på samma dag.

Motståndet för dagen stod FC
Stockholm Internazionale för,
ett lag som är tippat som serie
segrare och endast förlorade två
matcher under förra årets serie.
Båda matcherna mot Hanviken
var dock ganska jämna historier
så kanske är det så att Hanvikens
spel passar Stockholm illa.
FC Stockholm chockstartade
matchen med att nästan sätta 1-0
i sitt första anfall. Ett långt fint
inspel från vänstersidan nickades
klockrent rakt på Linus Linder
berg som hade placerat sig rätt i
position.

Chansfattigt
Det var en chansfattig första halv
lek. Mattias Östberg, 40 år ung
och med lägre BMI än Tyra Banks,
styrde och ställde mycket av spe
let från sin mittbacksposition. Det
var också nära att Östberg givit
HSK ledningen då han växelspela
de med Nicolas Cordero. Bara en
motståndartå stod i vägen för att
hemmalaget skulle ta ledningen.
Hemmalaget hade ytterligare
en bra chans till att ta ledningen
när Cordero plockade ner en
långboll och på egen hand gick
igenom och avslutade. Simon
Röse i FCs mål gjorde en otrolig
räddning både på den och på retu
ren som Cordero hann upp. Bol
len gick därefter ut till Sebastian
León som skruvar bollen mot det
bortre krysset. Även där dök Röse
upp och plockade ner bollen.
Jakt på kvittering
Sedan händer det som så många
gånger händer. Stockholm lycka
des mobilisera ett vasst anfall där
Mani Tourang frispelar nyinsatte
Sencer Suguk, som ensam med
Linderberg, inte gör något miss
tag.
Nu blev det en jakt på kvit
tering men det var lite som att

Nicolas Cordero blev Hanvikens matchvinnare.

trampa i kvicksand. Det hände
inte så särskilt mycket framåt
för HSK. Filip Lindmark fick sitt
andra gula kort när åtta minuter
återstod av matchen, men inte
ens det gav HSK den rätta skär
pan. Det var sammantaget en rätt
trist tillställning, bortsett från de
sista fyra minuterna av matchen,
åtminstone i ett tyresöperspektiv.

Drömöverraskning
I 91:a minuten kommer den över
raskning som alla drömmer om.
Mattias Östberg som långa stun
der opererat över stora delar av
mittfältet, bestämmer sig för att
spela toppforward. Ett magnifikt
instick friställer Östberg som
lugnt placerar bollen i mål. En
kalldusch för FC Stockholm och
det skulle bli mer.
I 94:e minuten bryter Andreas
Söderstedt FC Stockholms upp
spel och spelade fram till Corde
ro, som såg en öppning och lägger
bollen hårt i Röses högra hörn.
Från att ha varit uträknade så
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reste sig Hanviken och fick med
sig alla poängen.
– Det är bara att gratulera Han
viken till segern, säger sportche
fen Stefan Elfver. Jag tycker det
var rättvist och vi har en hel del
att jobba med.
Mattias Östberg var naturligt
vis mer än nöjd efter slutsignalen.
Det såg stundtals ut som om du
spelade mittfält och ibland ännu
högre upp i banan.
– Det är ett beslut man tar som
spelare ibland.

2

3

4

Christoffer med sonen Adrian passade på att gå på motionsbingo under
FOTO: TYRESÖ NYHETER
promenadfestivalen.
GÅNG Under senare halvan av april varje år arrangeras Tyresö promenadfestival. Ett initiativ som Tyresö kommun driver tillsammans med
föreningar i kommunen och andra organisationer

7
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Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg.

9
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FOTO: TYRESÖRADION

Marie Öquist och Björn Malmberg konstruerar
Tyresöradions och Tyresö Nyheters egna Musik
kryss. Kryssrutan finns även på Tyresöradions
hemsida. Där kan du fylla i krysset och skicka
in din lösning till info@tyresoradion.se. Eller så
skickar du din lösning till Björn Malmberg, Gudö
terrassen 622, 135 53 Tyresö. Senast måndagen
den 22 maj 2017. Lycka till!
ooo
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Promenadfest för alla

Vad betyder det att man tar en
sådan här seger?
– Det är en riktig boost när man
slår ett topplag. Det är ett härligt
gäng att jobba med. En del killar
är hälften så gamla som jag och
de jobbar så otroligt hårt på trä
ningarna.
Jonas Holtbäck, tränare i HSK
var glädjestrålande efteråt.
87 minuter som var lite småtrå
kiga och sedan blixtrar det till…

5

6

Stökigt i
tyresöderbyt

11

Promenadfestivalen har ett digert
utbud och för intresserade finns
trettio stycken olika promenader,
alltifrån Hanviken SKs motions
bingo, vandringar på Sörmlands
leden och naturguidningar står i
programmet.
En annorlunda promenadak
tivitet är Tyresö by night som
arrangeras den 28 april. Då håga
de får följa med föreningen natt
vandrarna runt i Tyresö mellan
klockan nio och klockan tolv på
kvällen.
I det breda utbudet av pro

menader finns det något för de
flesta. Vilken motionsnivå man
än känner att man klarar av och
tack vare den stora spännvidden
så täcks många olika intressen in.
Även om promenadfestiva
len har pågått ett tag när Tyresö
Nyheter ramlar ner i brevlådorna
så finns det en hel del trevliga
aktiviteter den sista veckan. På
tyreso.se/promenadfestival kan
man titta på programmet och
säkert hitta något passande att
vara med på.
ooo

14



APRIL 2017

KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

VÅRPROMENADER
Onsdagar till och med maj. Samling
kl 10 vid Gudö bro. Tag med fika.
Skogspromenad Långsjön runt i ca
2,5 tim. Kontakta Ebba Berglund för
info 712 13 80. Arr: STF Södertörn.
BARNTEATER
29/4 kl 11.30–13. För barn 2–4 år
om naturens kretslopp, livets gång
och människans fascination för det
som växer. Av Teater Tre på biblioteket i Tyresö C. Entré: 30 kr. Förköp
på Servicecenter i Tyresö centrum.
Arr: Tyresö kommun.
VALBORG 30/4
Fornuddsparken kl 18–22. Trollkarl
för barnen, fiskdamm, lotterier,
loppis, hamburgare och korv mm.
Elden tänds kl 20, fyrverkerier kl 22.
Cash eller swish. Arr: Trollbäckens
scoutkår.
Alby friluftsgård kl 19–21. Lotter,
varmkorv och dricka med mera. Kl
20.20 fackeltåg. Kl 20.45 Tyresösångarna sjunger in våren. Avslutning med fyrverkeri. Arr: Korpen och
Tyresö kommun.
Ahlstorp kl 19–21.30. Servering
med kaffe, te och bröd. Grilla varmkorv. Tyresökören sjunger kl 20 då
brasan ska tändas. Arr: Tyresö hembygdsförening.
ÖPPET HUS
2/5 kl 17–18.30. Tyresö gymnasium har öppet hus. Alla nior med
föräldrar är varmt välkomna. Här ges
svar på alla möjliga och omöjliga frågor kring din kommande gymnasieutbildning. Arr: Tyresö gymnasium.
CANNABIS
2/5 och 11/5 kl 18–20. Cannabis
och ungdomar – hur funkar det?
Två kvällar i maj inbjuds du som är
tonårsförälder till Bio Forellen till en
kväll om ungdomar och droger. Kom
och lyssna och ställ dina frågor! På
plats finns bland annat Markus Warneby som är kriminalinspektör och
gruppchef för ungdomsgruppen på
Polisen i Nacka strand. Kvällarna är
gratis, ingen föranmälan. Kontakt:
Linda Wikman 08-5782 9477. Arr:
Polisen och Tyresö kommun.
LOPPIS
6/5, kl 10–14.30. Kom och fynda!
Vill du sälja, maila till loppissiken@
hotmail.se. Plats: Sikvägen 1. Arr:
Francois Herrault.

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
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.

Polisen som
kraftsamlade
mot terrorn

Tyresö
brandstation
klättrar högt

Hur fungerar
ambulansen
i Tyresö?

I detta ”Uppdrag Tyresö” får vi en färsk rap
port hur det var att jobba som polis under
terrordådet i Stockholm. Stationsbefälet Lars
Alvarsjö från Tyresö berättar för Ann SandinLindgren om hur man organiserade insatserna
för att skapa trygghet i Stockholm såväl som i
Tyresö. Om den översvallande reaktionen från
allmänheten som visade så mycket kärlek.

I programserien ”Blåljus Tyresö” får vi följa
med på ett övningslarm i räddningsklättring.
Tyresö brandstation har som enda station i
länet specialistkompetens på avancerad rädd
ning på hög höjd. Åk med på räddningsupp
drag i 29 spännande minuter! Programledare:
Jerker Pettersson.

Visste du att båren i ambulansen väger hela
60 kg? Det och mycket annat får vi lära oss i
andra delen om ambulansen här i Tyresö. Följ
med till Tyresö brandstation och ambulans
sjuksköterskan Sören Skogvold när han och
Jerker Pettersson går igenom allt som finns i
själva ambulansen.

Vad menas med
bra konst?

Lär dig att fiska
i Tyresö!

Utbildning, arbete
och integration

Ann Sandin-Lindgren gick hem till tyresök
onstnären Charlotte Krook för att få svar på
frågan vem och vad som definierar vad som
är bra konst. Det blev ett samtal om flockbe
teende, trender, inspiration och berörde även
den kollektiva rädslan som är aktuell efter ter
rordådet i Stockholm.

Peter Dicke från Tyresö Fiskevårdsförening
berättar om alla de aktiviteter som föreningen
anordnar under våren; Gäddfiske i Kalvfjärden
30/4, Öppet Hus i 14 maj och den stora Metar
dagen vid Notholmen den 25 maj. Här får man
tips om hur man lär sig fiska med nät, kastspö
och vilka fiskar man får upp i Tyresös vatten.

Anna Steele ordförande i gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden, berättar för Leif
Bratt om det stora utbudet av förkovran som
finns i kommunen för både ung och gammal.
Orsaken till vårt krympande gymnasium kom
mer på tapeten men också tänkta åtgärder för
att vända trenden. Utbildning som integra
tionsverktyg påtalas också.

Välklädd som
en tyresöbo

Vill du sommarprata
på Tyresöradion?

Programmakaren
Lena Hjelmérus
besöker modelejo
ninnan Britt-Marie
Hall i den berömda
Modevillan och
lyckas inte heller
denna gång lämna
butiken utan en
påse med ett vack
ert nytt plagg.

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

DIN LÅSLEVERANTÖR

Som tidigare år kommer Radio Tyresö låta
kända och okända tyresöbor göra egna som
marprogram liknande de som sänds på P1 på
Sveriges Radio i programmet ”Sommar”.
På 91,4 MHz är sommarprogrammen cirka
30 minuter långa inklusive 2–3 låtar som som
marprataren väljer själv.
Den som är intresserad att göra ett eget
sommarprogram – kontakta Tyresöradion på
adressen info@tyresoradion.se.

www.tyresoradion.se

Björns Mekaniska
Bilverkstad

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

annons@tyresonyheter.nu

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Vi hörs!
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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

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

Märk svaret
”Bildgåtanr 3”
och skicka senast
den 8 maj 2017 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Solviken efter solnedgång.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna
av Kenth. Månadens bild är tagen i Solviken från
den 23 april 2017.

Grattis Gudrun!
Gudrun Lejenäs på
Vinkelvägen såg att
bilden i förra bildgåtan
var tagen på Krus
bodabadet.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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1:a: Sten Jonsson, Junibacken.
2–5: Thomas Driving, Finborgsvägen.
Mildred Gustafsson, Kumla Allé.
Kerstin Persson, Myggdalsvägen.
Sven-Åke Nilsson, Koriandergränd.

ÄR EJ
KAN JÄMTSK
SLUT- ÅSTADSJÖ
FÖRDA KOMMA
AFFÄRER STORDÅD VERKLIGT

ÄR
PARTISK
BRINNANDE

N 1382 © PROPRES / info@propres.se
Bilder: 2017 © ClipArt.com

KAN
SLUTA
AVTAL
SLAGIT
TURK PÅ
KRIM

FYLLER
JULBORD
NATTLIGT
VÄSEN

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
8 maj 2017 till:
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Kryss nr 3
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TVÅNATRIUM- TAKTIG
SALT GÅNGART

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

KAN BO
I MIAMI
SLÄCKT

STÅTLIGA
TOLSTOJS
FRIGJORDA
ANNA

FOTO: KAIJSA KEUSCH
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Gladare grodor i Alby
NATUR Nu får Tyresös grodor, paddor och salamandrar det lite bättre.
För några veckor sedan påbörjades arbetet med att återskapa livsmiljöer för groddjur i Alby. Totalt kommer fyra nya groddammar att anläggas.

Anläggandet av groddammarna är
en del av Tyresö kommuns plan
för att utveckla Alby. Ett av målen
i planen är att natur- och kultur
landskapet i Alby naturreservat
är välskött och att naturvårdarnas
arbete i kommunens naturområ
den är välkänt. Att underlätta för
groddjuren genom anläggandet
av dammarna blir ett sätt att göra
detta på.
– I det här fallet handlar det om

Information till förbipasserande.

att gynna den biologiska mång
falden vilket är ett av syftena
med naturreservatet, säger Mar
tina Kiibus, som tillsammans med
Jonas Hedlund är projektledare
och sakkunnig för arbetet med
groddammarna i en kommentar
till tyreso.se.

Trevligt besöksmål
Tre av groddammarna kommer
att ligga mellan Alby och Ahls
torp och en i kohagen söder om
Kolardammarna. Historiskt har
småvatten och våtmarker spelat
en viktig roll för både människor
och kulturlandskapets utform
ning.
– Dammarna blir också ett
trevligt besöksmål för de som
kommer till Alby för att idka fri
luftsliv, säger Jonas Hedlund. Det
är också en pedagogisk poäng
med att förskolor och skolklas
ser kan komma hit och håva och
upptäcka livet i vattnet. Kultur
historiskt sett så fanns det mer
våtmarker i landskapet tidigare,
säger Jonas Hedlund.
Dammarna beräknas vara klara
i juni.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Till sommaren kommer fyra groddammar stå klara i Tyresö.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Däck och bilverkstad
AuktoriserAd
Mitsubishi -verkstAd

radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

Fråga oss
om priser!
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• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar

