Att växa kostar på
n Det byggs runt om i Tyresö och det frestar på kommunens eko-

nomi. Stora investeringar behöver göras i skolor, äldreboenden
och infrastruktur. Samtidigt finns behov av mer pengar till skola
och omsorg. I juni ska budgeten för nästa år beslutas. Politikens
uppgift är balansera ekonomin. Ledare, sid 2

Trivselregler att följa

”EU ska vara ett
forum för stärkt
demokrati och
jämställdhet.”

n Många

Johan Danielsson, sid 3

är tyresöborna som dagligen arbetspendlar till och från
andra kommuner. I de flesta fall går det väldigt bra. Men resorna
kan bli mycket bekvämare om alla pendlare anammar tio enkla
pendlarregler. Till exempel att bemöta varandra med snällhet
och respekt och inte bre ut sig.. Debatt, sid 4

NR 4 H maj 2019 H 1972–2019

Tyresö Nyheter gör
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att sommaren är på väg och förhoppningsvis har vi några månader
av sol och värme framför oss.
Ta hjälp av Tyresö Nyheters
badkarta för att hitta det egna
smultronstället. I mitten av
september dyker tidningen
på nytt upp i er brevlåda.
Till dess ha en skön sommar!
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Budgetsatsningar
n Det verkar ha vänt lite i
Tyresö kommuns ekonomi. I
budgeten för nästa år beslutas i juni föreslås fortsatta
satsningar på bland annat
skolan. Sid 3

Fler bussar till city
n Tyresö har fått gehör för
sina synpunkter på att fler
bussar behöver gå in till
Stockholms innerstad. Redan
till hösten blir det tätare trafik. Sid 5

Prisad förening
n En av Tyresös äldsta för-

eningar, Tyresö Fiskevårdsförening, har fått Vattenakademiens för ”Främjande av
biologisk mångfald akvatiska
miljöer.” Sid 11
Olivia Lobato Svensson framför Memories Crash.

Bejublad vårkonsert
n Inför

en fullpackad kyrka i Trollbäcken så bjöd eleverna på Tyresö
kulturskola på en härlig vårkonsert. Föräldrar, familjer, vänner,
bekanta och andra intresserade
hade samlats i kyrkan och det var
inte många stolar som gapade
tomma.

Kulturskolans elever framförde
ett varierat program med klassiker
från alla möjliga tidsperioder. Publiken fick njuta till allt från Johann
Pachelbels Kanon i D, Beatles
Eleanor Rigby och Lana Del Rays
Summertime Sadness till Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå och

FOTO: TYRESÖ NYHETER

styckena Grave och Courante ur
Henry Eccles Sonat i G-moll.
En helt igenom härlig kväll för besökarna som visade de uppträdande
eleverna sin uppskattning. Gissningsvis var både elever och lärare
på Kulturskolan mer än nöjda även
de.
Sid 7

Efterlängtad
hemmaseger
n Tyresö FF tappade en
2–0-ledning men lyckades
komma igen och besegrade
Örebro med 5–3. Sid 13

Konst i Tyresö:
Källan

Sid 2

Vill du sätta avtryck för en tryggare miljö?
Välkommen att vandra med oss i Tyresö!
Tel. 08-742 27 20, www.nattvandrarnaityreso.com

Vi finns även på Facebook!
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Tyresö växer och det kostar pengar. Det är lyckosamt att det finns en
politisk ledning som ser problemen och utmanar dem. Det var länge
sedan det var så och det har satt sina spår i både verksamheter och
ekonomi. Kravet som finns måste vara att både satsa och spara.
Hitta det som kan göras smartare och se till att skola och omsorg
får lugn och ro.

Fokus måste vara
att hålla budgeten
ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

J

ust nu är arbetet med Tyresös budget för
2020 inne i sitt slutskede. I mitten av juni
kommer kommunfullmäktige att fatta
beslut som berör alla tyresöbor på ett eller
annat sätt. Under många år har skolan dragits
med stora ekonomiska bekymmer. Omsorgerna
lika så. Årets budget blev en liten lättnad för de
stora verksamheterna med relativt stora tillskott. Nu är det dags att gå vidare.
Det är ingen lätt uppgift som vilar på det nya
styret i kommunen. Eftersom moderaterna
under lång tid verkar ha saknats intresse att se
till de behov som verkligen finns och försöka
tillgodose dem är hålen djupa.
Samtidigt växer det nya Tyresö fram. Bebyggelsen i norra Bollmora kräver stora kommunala investeringar. Bygget av den nya ishallen
har börjat. Vid Granängsringen, det så kallade
Wättingestråket, kommer många nya bostadskvarter att byggas. I östra Tyresö fortsätter
arbetet med detaljplaner och byggande av vatten- och avlopp och nya väger. I Trollbäcken ska
en ny skola byggas och så småningom kommer
nya detaljplaner att tas fram för ny bebyggelse
längs Vendelsövägen. Investeringar för att Tyresö ska utvecklas. Dessutom är behovet av flera
bostäder stort och med detta följer väldiga kommunala investeringar. Allt kommer inte kunna

finansieras av de som bygger och kommunen
kommer dessutom att få ligga ute med pengarna
under lång tid.
Det nya styret av socialdemokrater, miljöpartiet och liberalerna har börjat kraftfullt. Utan
den skattehöjning som beslutades i november
hade läget i det närmaste varit förtvivlat. Nu
finns en chans att klara både expansion och
ekonomi. Men det finns orosmoln. Den nya skatteutjämningen mellan kommunerna kommer att
kosta halva skattehöjningen och om konjunkturen viker nedåt riskerar skatteintäkterna att
minska.
Det positiva är att det nu finns en politisk ledning som vågar se verkligheten
och som vill utveckling. Den gamla
moderata ledningen såg inte de faktiska
problemen. En sådan politik leder till
katastrofens rand. Nu finns trots orosmolnen hopp.

Noterat
Socialnämndens tidigare ordförande moderaten Dick
Bengtsson oroade sig för kostnadsutvecklingen inom
arbetsmarknad- och socialnämnden i veckans debatt i
kommunfullmäktige. Det är bra. Det är en verksamhet
som är mycket svår att budgetera och där bara några få
extra personer i behov av stöd kan få till följd att det uppstår stora underskott. Men visst är det väl magstarkt att
komma med det nu. I 20 år har moderaterna styrt kommunen och den som senast ansvarade för socialnämnden var
just Dick Bengtsson. Bara under förra året, 2018, lyckades
han redovisa ett underskott på över 30 miljoner kronor. Det
samlade underskottet under hela deras period vid makten
närmar sig halvmiljardklassen. Klädsamt vore det med en
viss ödmjukhet från en person med en sådan historia. I synnerhet när nu åtgärder vidtas och det verkar gå åt rätt håll.
ooo

Men det gäller att inte slappna av. Att hålla budget är att bygga en tryggare framtid. Det kommer att krävas hårt arbete men det har tyresöborna rätt att kräva. Kommunens ekonomi får
inte hamna i obalans igen.
ooo

Kommunfakta: Kandidater som bäst värnar vår miljö och vårt klimat

Svenska Naturskyddsföreningen har rankat hur de olika partiernas ledamöter röstat
och engagerat sig under förra mandatperioden. Här ser du rankingen för de ledamöter som står högst upp på listorna till omval. För Moderaterna och Kristdemokraterna
kandiderar ingen av de nuvarande ledamöterna till omval. Och sett till hur de röstat är
det verkligen inget vi ska sörja. I dessa fall återges bara partinamnen.

Miljöbetyg på svenska EU-parlamentariker 2014–2019
Dåligt

Okej

Betyg

Bra

Utmärkt

Konst i Tyresö
Konstverket Källan, 1969
Av skulptören Håkan Bonds, 1927–2008. Idag står
statyn i Stadsparken alldeles i närheten av Tyresö
view. Tidigare har den varit placerad på torget
utanför försäkringskassan i Bollmora centrum.
I dessa lokaler finns idag restaurangen O´learys.

Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/euval2019
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Svenska kollektivavtal
ska gälla i Tyresö

Bättre resultat för
företagsservice
RANKING NKI – (nöjd kund Index)
ranking för service till företag
har förbättrats från 61 till 68 vilket placerar kommunen på 146:e
plats jämfört med plats 150 året
innan. Bäst resultat i länet hade
Lidingö med plats 26 och Salem
med plats 27.
ooo

DEMOKRATI Johan Danielsson
är nummer två på socialdemokraternas Europaparlamentslista
och LO-förbundens gemensamma
kandidat. Under en dag kommer
han vara i Tyresö för att prata
med tyresöborna inför EU-valet
den 26 maj.

Barnkonventionen
LAG Från den 1 januari 2020 blir
Barnkonventionen lag i Sverige.
Det innebär att barnens rättigheter stärks och att offentlig verksamhet, företag och organisationen har att följa konventionens
bestämmelser. Det pågår nu ett
arbete med att se över vad kommunen behöver vidta för åtgärder
för att säkerställa att Tyresö kommun lever upp till de krav som
ställs.

Johan är 36 år och kommer från
Borlänge men är bosatt i Älvsjö.
Han har i nio år arbetat med EUfrågor på LO.
Hur påverkar EU Tyresö och
tyresöborna?
– Det påverkar tyresöbornas arbete och vardag. Så mycket som sex
av tio kommunala beslut har sitt
ursprung i EU. Svenska företag
och då även Tyresös är utsatta
för en konkurrens på marknaden.
Därför är det viktigt att arbetsmiljöarbetet i hela EU förbättras så
att svenska företag inte riskerar
att halka efter ekonomiskt på
grund av gott arbetsmiljöarbete.
– Vardagen påverkas även av
EUs förmåga att göra ett effektivt miljöarbete. Det är tack vare
EU som vi har kunnat förbjuda
till exempel skadliga kemikalier
bland annat i nappar och nappflaskor.
Varför kommer du till Tyresö?
– För att knacka dörr och kampanja tillsammans med Socialde-

ooo

Sänkt avgift och
utökade öppettider

Johan Danielsson reser landet runt för att prata om EU och turen har nu kommit till Tyresö.

mokraterna i Tyresö, men framförallt för prata med tyresöbor om
att det är viktigt att gå och rösta.
Vilken är den viktigaste frågan
för dig och varför?
– Jag vill arbeta för ordning
och reda på arbetsmarknaden.
Dagens situation där företag kan

kringgå eller utnyttja EU-regler
på bekostnad av de anställdas
löner och arbetsmiljö är oacceptabel. Svenska kollektivavtal ska
gälla på svensk arbetsmarknad.
Varför är det viktigt att rösta i
EU-valet?
– Vi ser hur högerpopulismen

FOTO: LO

växer runt om i Europa och att
partier med bruna rötter kan gå
fram kraftigt.
– Jag vill istället att EU ska vara
ett forum för stärkt demokrati
och jämställdhet och därför är det
jätteviktigt att göra sin röst hörd i
det här valet.

Vill du vara med?
Välkommen att
kontakta oss:

BUDGET Det har varit dystra tider på sistone för den som följt nyheterna om Tyresö kommun. Efter att flera år i rad ha haft svårt att klara
ekonomin blev 2018 ett år med ett stort underskott. Men nu verkar
det som att skutan vänder mot bättre tider. I den budget som kommer
presenteras senare i maj kan Tyresö Nyheter nu avslöja att det finns
fortsatta satsningar på skolan.

Satsningar att vänta
Tyresö Nyheter har nu sett ett

Skolan ges extra anslag
Det möjliggör bland annat en
satsning på skolan. Redan 2019
ökades anslagen till skolan med
15 miljoner kronor samtidigt som
ingående underskott skrevs av.
Nu fortsätter satsningen och den
nya majoriteten föreslår att skolan och förskolan, utöver kompensation för pris- och löneökningar, ges extra anslag på mer än
10 miljoner kronor.
– Vi presenterar budgeten
senare i maj så jag vill inte säga
för mycket än, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Matts-

ooo

NS KAN
TILLSAMMA N D!
LL A
VI GÖRA SKI

Satsningar på skolan i kommunens budget
utkast till budget för 2020 och
där framgår att underskottet har
vänts till överskott samtidigt som
satsningar kan göras på att förstärka kommunens skolor.
Att det kan ske beror delvis på
att den nya majoriteten vill effektivisera i kommunhuset och ge mer
resurser direkt ut till verksamheterna. Totalt ges ett sparbeting
om mer än 8 miljoner på central
förvaltning – varav en stor del ska
hämtas från inköp av konsulter.

MILJÖ Från och med nästa år får
tyresöborna sänkt renhållningsavgift och utökade öppettider på
Petterboda kretsloppscentral.
Från 1 januari justeras renhållningsavgifterna för att styra bättre mot återvinning, vilket också
ger lägre avgift för tyresöborna.
Petterboda kretsloppscentral
kommer nu att utöka sina öppettider till att också hålla öppet på
söndagar året om. Men redan nu
i sommar håller Petterboda söndagsöppet från och med april till
och med oktober månad.

ooo

Värsta krisen över:

Det är inte många dagar sedan Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) varnade för allt sämre tider
för kommunernas ekonomi. Bakgrunden är fler äldre som behöver
omsorg och fler yngre som ska ha
skola samtidigt som en växande
befolkning kräver investeringar
i exempelvis bostäder, vägar och
skolor. Som illustration visade de
att alltfler kommuner gått med
ekonomiskt underskott. Tyresö var
en av de kommuner som hade allra
sämst resultat och den budget som
kommunen beslöt om i november
2017 havererade från januari 2018.
Men även om SKL varnar för
sämre tider, verkar det nu i alla
fall ske en ljusning i Tyresö. Den
nya politiska majoriteten, Tillsammans för Tyresö (S, L och
MP), beslöt i höstas om en skattehöjning för att både kunna sanera
kommunens ekonomi och satsa
på viktiga välfärdsområden. Nu
verkar den och beslut om effektiviseringar ge resultat.

3

Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).
FOTO: TYRESÖ NYHETER

son (S) till TN. Men det är riktigt
att vi nu både ser bättre resultat
och utrymme att göra satsningar
på skolan.

Arbete kvar att göra
Kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L) understryker att det ännu finns mycket
arbete kvar att göra:
– För oss är det viktigt att få
ordning på ekonomin och det
arbetet är inte avslutat. När vi klarar att få kontroll på kostnaderna
måste vi skapa utrymme både för
prioriterade områden och successiva skattesänkningar.

Även Marie Åkesdotter (MP) är
tystlåten om exakta förslag:
– Vi kommer att ha en budget i
balans, med insatser för de barn
och unga som behöver mest stöd
och givetvis också fortsatta satsningar på miljö- och klimatområdet.

Mer kommer
Mer om budgetförslaget kommer
presenteras i slutet av maj och du
kan då läsa mer om dem på Tyresö Nyheter på Facebook. Vi kommer också följa upp det i nästa
nummer av den tryckta tidningen.

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74
Krusboda/Fårdala:
Bo Furugård
0705-85 98 44
Jerry Svensson
08-712 50 21
Bollmora
Sara Granestrand
070-439 71 95
Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92
S-kvinnor
Eija Räty
070-486 99 90

ooo
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Tio enkla regler för trevligare bussresor

S

om boende i Tyresö kommun med jobb i Stockholm
åker jag dagligen buss tillsammans med många andra
tyresöbor. I de flesta fall går resan smärtfritt, men jag
känner mig ändå nödgad att dela med mig av några regler
som jag skulle uppskatta om fler resenärer följer och sprider.
Den första regeln börjar vid busshållplatsen. Ha lite koll
på vilken tur i ordningen du har när bussen kommer. Det är
inte okej att ignorera kön och tränga sig.
Den andra regeln har redan en stark efterlevnad, men
behöver förtydligas. Så länge det finns ett ledigt tvåsäte
så förväntar jag mig att du sätter dig där. Det finns inget
positivt med att sitta bredvid mig och jag kan inte förlika
mig med tanken att det finns människor som hellre sitter
bredvid en okänd människa än själva, där man kan bre ut
sig. Vad är ni för ena?
Den tredje regeln handlar just om att bre ut sig. Det är
egentligen väldigt enkelt. Gränsen går vid ditt säte. Håll dig
innanför, med alla tänkbara lemmar. Den enda accepterade
kroppskontakten är axel mot axel. Allt annat indikerar att
du inte hör hemma i kollektivtrafiken.
Den fjärde regeln gäller vädring. När det är 40 grader
varmt på bussen och köerna tornar upp sig på Nynäsvägen på grund av alla bilförare som insett att de inte har
tillräcklig kollektivtrafikkompetens så får du inte öppna
takluckan om du inte vet hur den ska öppnas för maximal
fläkteffekt. Öppna den i fronten enbart, så att luften tvingas
ner på passagerarna. Öppnar du hela luckan blåser luften
bara igenom och når inte oss. Alla vet att det bästa sätet
är yttersätet två rader bakom en taklucka, så lämna den
gärna till någon som behöver den och eventuellt är på väg
in i något slags förklimakterie(mig).
Den femte regeln borde vara lika självklar som att ha
busskortet redo vid påstigning: måla inte naglarna på bussen. Ät heller inte grillad kyckling stående i gången. Det

Vi ska
bemöta varandra
med snällhet och respekt.
sista har jag hittills varit förskonad att få uppleva, men om
man tillåter nagelmålning så är det inte långt kvar till detta
blir en frekvent företeelse på väg till eller kanske snarare
från jobbet. Inte ens människor som föredrar att åka baklänges äter väl kyckling till frukost.
Den sjätte regeln borde inte behöva nämnas, men alltsomoftast händer det att en passagerare lugnt och målmedvetet går förbi mitt säte, men sedan blixtsnabbt vänder tillbaka och attacksätter sig med all kraft bredvid mig, vilket
är skrämmande. Särskilt tidigt på morgonen när koffeinhalterna ännu inte nått upp till önskvärd nivå.
Den sjunde regeln är sprungen ur ren medmänsklighet.
Om du är en av bussens stående passagerare så ha koll

när bussen stannar vid en hållplats. Det kan stå en liten
ettagluttare bakom dig. En liten en med en ryggsäck större
än hens självförtroende. Vissa av dessa varelser kan vara
för blyga för att be dig flytta på dig så att den kan stiga av.
Det kan vara väldigt läskigt att hamna i Norra Sköndal istället för i skolan, så kasta ett öga omkring dig, företrädesvis
i nivå med dina knän, för att undvika att traumatisera ett
barn. Barn tenderar oftare än vuxna att traumatiseras av
vardagshändelser. Jag misstänker att det har något med
deras obefintliga intag av morgonkaffe att göra.
Regel nummer åtta är den svåraste av dem alla. Somna
inte på bussen! Det är helt omöjligt för mig att veta vilken
hållplats du ska gå av vid och det är orimligt att jag ska
få dåligt samvete för varje stopp jag inte väcker dig vid.
(En gång väckte jag en sovande kille på nattbussen när
den stannade vid Granängsringen. Killen harklade ”tack!”,
sprang yrvaket av bussen i sista sekund, upptäckte att det
inte var hans hållplats och hann inte på bussen igen innan
den åkte vidare. Detta missöde förföljer mig än idag, flera
år senare. Jag hoppas verkligen att han kommit hem.)
Regel nio är kort. Prata inte med någon som har hörlurar i. En del använder hörlurar för att lyssna på musik.
Jag använder dem för att signalera att jag vill vara ifred.
Respektera det.
Avslutningsvis, som regel nummer tio, vill jag påminna
om att bemöta varandra med snällhet och respekt. Detta
gäller gentemot alla, men främst småkillar och killar i tonåren. De är inte automatiskt odrägliga as som ägnar sin
fritid till att stjäla mopeder, krossa busskurer och snorta
energidryck. De behöver allas vår omtanke. Säg hej till en
tonårskille och jag kan garantera att han blir glad och säger
hej tillbaka.
Vi ses i trafiken!
Sarah Heidenborg
frekvent busspendlare

Tyresö kommun bör vara ett föredöme
för minskadköttkonsumtion!

Passa på att njuta av Tyresös pärlor i sommar!

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Se upp, dörrarna öppnas!
Jag tycker det är på god tid att
införa en tunnelbanelinje från
Tyresö till Stockholm city. Som
bland annat ordförande Norea
för SSU Tyresö och andra pendlare antyder, så pekar allting på
att det inte finns tillräckligt med
resurser för att hålla kollektivtrafiken i check. Att enbart 56 procent av bussarna förhåller sig till
tidtabellerna idag är redan bristfälligt och då ska vi samtidigt ha
i åtanke att vår kommun expanderar med allt fler bostäder som i
sin tur lockar invånare. Hur är det
möjligt att transportera flertalet
nya invånare mellan destinationerna om vi inte kan ta hänsyn
till att de som redan bor här kommer fram säkert? Genom att dra

nytta av ombyggnadsarbetet i
knutpunkten Gullmarsplan nästa
år kan man se till att redan nu förlänga gröna tunnelbanelinjen mot
Skarpnäck till att sträcka sig förbi
Flatenvägen, Skrubba trafikplats
och rondellen vid Ältabergsvägen
till att slutligen stanna i grönskan
bakom Trafikplats Bollmora.
Denna lösning skulle inte bara
avlasta kollektivtrafiken för vår
kommuns resenärer utan även de
närstående kommuners tillvägagångssätt att ta sig fram och tillbaka på. Parallellt med detta inbjuds
de resande med fantastiska vyer,
får ett värde för pengarna som
läggs på SL-kortet och uppmuntrar våra ungdomar ut i arbetslivet.

Stora mängder klimatforskning
visar på att vi går en framtid till
mötes som kommer innebär stora
förändringar för vårt klimat och
för människans förutsättning att
leva på denna jord. Vi vet att köttkonsumtionen idag bidrar till stora

mängder växthusgaser och bidrar
till skövling av skog och uppehåller
landmassa som annars kunde bestå
av skog. Till detta vet vi att äta stora
mängder kött är kopplat till högre
BMI och ökad risk för vissa cancerformer. Jag tycker att kommunen

Räddningstjänsten avråder från
eldning från och med fredag 17
maj. Det varma och torra vädret
gör att det är stor brandrisk i skog
och mark. Avrådan gäller hela
Stockholms län.
De senaste dagarna har flera

markbränder inträffat i länet och
en eld som sprider gnistor kan
snabbt övergå i en okontrollerad
brand.
På Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats finns aktuell
information, till exempel om det

skulle bli eldningsförbud. Där kan
du också läsa om vad som gäller
för dig som vill grilla i naturen.
Du kan se om förhållandena
ändras och själv hålla dig uppdaterad på www.sbff.se.
Redaktionen

Bättring krävs! En stor eloge
Växthus på sommaren och frysbox
till alla röstpå vintern. Jag känt svett rinna
längs benen i en överhettad buss
mottagare!
på sommaren och jag har andats

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
ut stora rökmoln i en frostkall
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korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
buss mitt
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SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
av mig eller att tanter svimmar av
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
värmen på bussen. Skärpning!

Du kan även faxa: 08-742 15 64

Köttfritt liv-förespråkare

Eldning avrådes

HJÄLP
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Belinda Sundelius

borde gå före och visa att vi tar vår
klimatomställning och invånares
hälsa på allvar. Köttfri kost borde
vara norm och dagar där kött inte
serveras på våra förskolor, skolor
och äldreboende borde bli fler!

Peter A.

Det är fantastiskt att ni lägger er
tid på att värna det demokratiska
systemet.
Stort tack för att ni går utbildningar, svarar på frågor, ger av er
tid och tar emot röster från oss
medborgare som kommer till vallokalen för att rösta. Jag hoppas
verkligen att ni får all uppskattning som ni förtjänar!
Gunhild
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Fler citybussar till hösten
BUSS Under flera år har diskussionen om de så kallade
”Citybussarna” rasat i Tyresö
kommun. Missnöjet är stort
efter att avgångar dragits in i
olika omgångar, samtidigt som
antalet resenärer som byter vid
Gullmarsplan har skjutit i höjden. Men från och med augusti
kommer det bli fler avgångar på
linjerna som stannar vid T-centralen/Vattugatan.

Det har höjts många röster för förbättrad turtäthet på busslinjerna
som stannar vid Vattugatan. Bland
annat har Facebookgruppen ”Vi i
Tyresö som busspendlar” snabbt
fått många medlemmar som rapporterar hur chansen till sittplats
på bussarna in mot stan, som en
reaktion på trängseln på bussarna
och säkerhetsbristerna i att stå
upp i en buss som kör på motorvägen. Då kommenterade kommunstyrelseordförande Anita Mattsson (S) situationen såhär:
– Vi är glada över att fler och
fler väljer att åka kollektivt. Men
våra pendlare måste kunna lita
på att SL anpassar utbudet efter
efterfrågan. Det borde vara en
självklarhet att få åka säkert till
jobbet eller till skolan. Från kommunens sida kommer vi att trycka
på för en förändring.

Tätare intervall
Nu har kommunen, tyresöbor och
styrande kommunpolitiker fått
gehör för sina synpunkter. Linjerna 812, 813, 815 och 818 ska från
och med augusti gå med tätare
intervall.
– Vi har jobbat hårt för att öka
busstätheten till Tyresö. Det är
viktigt för tyresöborna med god
tillgång till direktlinjer, både ur
ett säkerhets och miljöperspektiv. Det är mycket ovanligt att man

?

Tacotaxi

MILJÖ Är reklamen i Tyresö för
hemleverans av latinamerikansk
mat? Nej, det är kommunens
du att
kampanjVarför
för att fåröstar
tyresöborna
sortera matavfall.
Varje
år
slänger
i EU-valet?
vi cirka 70 kilo matavfall per person. Det innehåller mycket energi
som kan omvandlas till bränsle
för bland annat bussar, avfallsbiFOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM
lar och taxibilar.
ooo

Tyresöfotograf
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstudien är klar för final i World Photographic cup. I tävlingen ingår
man i lag men ställer upp individuellt med egna alster. Puronne
är en av fyra fotografer från det
svenska landslaget som tävlar i
Australien
Marta Pul5 maj.
ooo
– Därför att det
som rör EU
också rör oss i Sverige.

Oppositionen inte
välkomna när
Drottning Silvia
besökte Tyresö

– Vi har jobbat hårt för att öka busstätheten till Tyresö, säger Anita Mattsson (S).

ändrar tidtabeller i augusti, normalt sker ändringar i december.
Det är viktigt att tyresöbussarna
prioriteras.

Ny busslinje
Just nu pågår även ett arbete med
att ta fram höstens linjer och tidtabeller. I förslaget som gått ut till
kommunerna på remiss föreslås
en helt ny busslinje, nr 803, från
Telefonplan genom Älvsjö med
slutstation vid Tyresö centrum.
Förhoppningen är att även den
ska minska belastningen på Gullmarsplan.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tabell på förslag
Linje Trafiktäthet
812C Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan
7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.
813C Dagens 10-minuterstrafik går till 8-minuterstrafik mellan klockan
7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.
815C Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan
7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.
818C Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan
7 och 8. På eftermiddagen tillkommer en avgång mellan klockan
17 och 18.
803 Ny linje som trafikerar Tyresö centrum – Älvsjö – Telefonplan kopplar Tyresö till pendeltåget och tunnebanans röda linje.
817 Föreslås trafikeras även under dagtid mellan 9.00–17.00.

Bildtext.

BESÖK Drottning Silvia besökte
Tyresö den 13 februari för att
certifiera Tyresö kommun inom
demensvård. Trots att demenscertifieringen är ett kommunövergripande initiativ så var bara
den politiska majoriteten representerad.
Everita Kalve
Oppositionspartierna
var
intevillinbjudna
och inte
heller
– Jag
påverka Sveriges
framtid.
välkomna.
ooo

Victor Gamboa
– För att vi behöver en stärkt
demokrati och vi behöver tänka
på alla fattiga länder.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö kommun bygger nya gång- och cykelvägar
PLAN Vid kommunfullmäktige den 25 april beslutade det nya styret
att fortsätta satsningen på nya gång- och cykelbanor i kommunen.
De nya stråken som kommer att få gång- och cykelbana är Bränneribacken i Fornudden, Krusbodavägen i Krusboda och Töresjövägen i
Lindalen.

Sedan 2013 har Tyresö kommun
en cykelplan. Cykelplanen är ett
planerings- och genomförandeverktyg som identifierar viktiga
åtgärder för att skapa ett cykelvänligare Tyresö. Denna plan revideras återkommande och vid senaste
revidering har man upptäckt att
det saknas tre länkar i kommunen.
Den första länken gäller Bränneribacken där en gång och cykelbana kommer anläggas längs med
Bränneribacken mellan Kumla

5

Allé och Fornuddsvägen. Den
andra länken gäller Krusbodavägen där en gång och cykelbana
anläggs längs med Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och
Renlavsgångens västra angöring.
Den tredje länken blir en gångoch cykelbana som ankäggs längs
med Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen.
Kommunen siktar på att inleda
bygget under 2019–2020.
ooo

Charlie Elgholm
– För att det är en medborgerlig
plikt, det är svårt att gnälla om
man inte röstar.

Gunilla Moberg
– Därför att det är viktigt för att
kunna påverka det man kan även
om det är långt borta.

Nya gång- och cykelvägar ökar trafiksäkerheten.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresös röst i Riksdagen

Balansskolan är igång
ÄLDRE Balansskolan för seniorer
har startats upp på Kvarnhjulet.
Utbildningen kommer ges vid tre
olika tillfällen där teori varvas
med praktiska övningar.

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 38-åriga liv, är gift och småbarnspappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom.
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice
ordförandeför Stockholms Ishockeyförbund, dessutom
dömer han ishockey.

E

n sak jag minns från min högstadietid på Forellskolan är min tysklärarinna Mariannes hemmagjorda ordspråk. Det som gjorde mest intryck på
tonåriga Mathias, vilket kanske säger lite om mig, är hur
det gamla ordspråket man måste skilja på äpplen och
päron blev till man måste skilja
på snoppar och bananer. OakMan måste skilja på
tat vilket av ordspråken som
jag använder, så är lärdomen
snoppar och bananer.
viktig. Mycket av det offentliga
samtalet handlar idag om att förlöjliga varandra, att göra
orimliga jämförelser, så att meningsmotståndare verka
verklighetsfrånvända och rätt och slätt dumma. Saker
förväxlas avsiktligt för egen vinning.
Jag märker det ofta i riksdagen, där många har satt i
system att misstolka varandra. Istället för att förstå den
andres argument handlar alltför mycket om motsatsen,
det vill säga avsiktlig misstolkning. Det är faktiskt en
förolämpning också mot den som lyssnar.
Ett exempel från tyresöpolitiken har utspelat sig på
sociala medier under de senaste veckorna. Frågan handlar om det som brukar kallas röda kontrakt eller sociala
förturer till hyreskontrakt. Bakgrunden är att det har saknats politiska riktlinjer för hantering av bostäder till nyanlända i Tyresö. Eftersom det saknades politiska riktlinjer
för hur bostäderna ska hanteras inom kommunen, så uppstod en risk för godtyckliga bedömningar i kommunens
beslut. För att motverka detta, samt att se till att bara de
nyanlända som har ett faktiskt behov av förtur får det, så
utarbetades ett förslag som ligger i linje med reglerna för
hur övriga tyresöbor som saknar egen bostad behandlas.
Sammanfattningsvis handlar förslaget om att förtydliga
kommunens riktlinjer, men i praktiken var förslaget en
skärpning av rådande regelverk och inte något som gjorde
det mer generöst. I moderaternas webbtidning Vi i Tyresö framstod det dock som att det skulle bli enklare att
få ett förstahandskontrakt, det vill säga att gå före i kön,
snarare än att det de facto var en uppstramning av dagens
praxis. Artikeln fick stor spridning och många tyresöbor
var arga. I min värld var artikeln missvisande och mycket
tyder på att det var avsiktligt, just för att väcka förargelse.
Det värsta är dock att i denna fråga har huvudsaken
blivit en bisak. Den stora anledningen till att tyresöungdomar inte kan komma över en hyresrätt i vår fina kommun är ju att det tidigare moderatledda styret inte byggt
några hyreslägenheter under de senaste 20 åren. Antalet
hyresrätter som Tyresö Bostäder har i sitt bestånd är
nästa samma antal idag som för 20 år sedan, samtidigt
som kommunen under dessa år har växt något enormt.
Denna moderata politik har vi sett i hela Stockholms län,
där hyresrätter har sålts till de boende. Detta är huvudorsaken till den extrema brist på hyresrätter som idag finns
i hela stockholmsregionen. Det har inget att göra med en
handfull röda kontrakt som tillfälligt getts till nyanlända
flyktingfamiljer, utan är konsekvenserna av moderat
övertro till marknadskrafter.
Mathias Tegnér

Utbildningen hålls av fysioterapeut Frida Ranhem och arbetsterapeut Anna-Karin Rehnlund.
Tanken med Balansskolan är att
man som äldre ska få kunskap om
hur och vad man själv kan förebygga fall och fallskador.
Utbildningen är indelad i tre
tillfällen på knappt två timmar
per gång. Vid tillfälle ett går man
igenom fakta om fallskador, säker
boendemiljö, fysiska aktiviteter
och hur tar jag mig upp från golvet. Vid tillfälle två går man igenom kostens betydelse, hjälpmedel, yrsel och sambandet mellan
läkemedel och fallrisk. På den
tredje och sista utbildningen går
man igenom motion, aktivitets-

Många håller koll på balansen.

tips, lokala föreningar och avslutningsceremoni.
Inom loppet av bara ett par
dagar var utbildningen fullbokad
med trettio förväntansfulla seniorer. Susann Ronström, förste vice
ordförande i äldre- och omsorgs-

Balansfakta
I Sverige avlider drygt 1 000 personer varje år till följd av en fallskada.
75 procent av fallen sker i hemmet.
Kostnad cirka 11,1 miljarder kronor per år.
Fallskador utgör cirka 12 procent av vårdtillfällen och är den näst
vanligasteorsaken till sjukhusvård.
Fördelning av fall: 60 procent kvinnor och 40 procent män.
Inom kort kan man se Balansskolan på www.tyreso.se/balansskola.
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nämnden, var med vid det första
tillfället.
– Jag är djupt imponerad av
utbildningen och tycker att den
borde permanentas, säger Susann
Ronström (S).
Med vid det första tillfället var
även utredare och projektledaren
Helena Wiberg och Marie Pilhjerta som är chef över kommunens
sjuksköterskor, fysioterapeuter
och arbetsterapeuter. – Jag önskar att kommunen skulle satsa
mer på förebyggande arbete så
som uppsökande verksamhet,
stöttning av anhöriga och regelbundna seniorutbildningar, säger
Marie Pilhjerta.
ooo

Tyresö ger mer pengar
till stöd för brottsutsatta
STÖD Brottsofferjouren är en
ideell organisation som ger stöd
till personer som har utsatts för
brott. Organisationen är nationell med lokala föreningar, och i
Tyresö Nacka och Värmdö finns
en gemensam förening. Nu har
Tyresö kommun utökat stödet till
föreningen.

Via Brottsofferjourens kan brottsoffer få stöd vid kontakter med
hjälpinstanser, som till exempel
psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.
Brottsofferjouren ger också vägledning i rättsprocesser. Utbilda-

de vittnesstöd ger information om
hur rättegången går till och ger
stöd i samband med rättegången.
Brottsofferjouren har även en
nationell stödlinje som är gratis
att ringa till.
Nu har Tyresö kommun ökat
stödet till den lokala Brottsofferjouren med 25 procent från fyra
till fem kronor per invånare jämfört med 2018 för att föreningen
fortsatt ska kunna vara aktiv och
stödja brottsoffer. Även Nacka
kommun höjer sitt bidrag till föreningen medan Värmdö kommun
inte har landat i ett beslut.
ooo
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VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.

MAJ 2019 

KULTUR/NÖJE

Trollbäckens kyrka fylld med toner
känd från filmserien Star wars
avhandlades.
Även serievärlden fanns med
på schemat när Olivia Lobato
Svensson sjöng Memories Crash
som Maisy Stella sjöng i TVserien Nashville.Glädjande fick
också publiken lyssna till båda
styckena Gavotte och Rondo av
Joseph Bodin De Boismortier,
under framfört av kulturskolans
tvärflöjtsensemble.

ooo

Medeltid i Tyresö
DÅTID Den dramatiska kampen
mellan två systrar är temat på
årets tornerspel när det åter är
dags för Tyresö medeltidsdagar.
Den 25–26 maj klockan 11–17
blir det tornerspel, marknad, mat,
underhållning och aktiviteter för
hela familjen ute på Lilla Tyresö.

ooo

Hela programmet
Kanon, av stråksextett uppbackad av tvärflöjt
Memories Crash, Olivia Lobato Svensson
Grave och Courante ur Sonar i g-moll, Lina Jobér
Bourrée och Kerrypolka, Tyresö unga pijpare
Eleanor Rigby, Chess och Cantina Band, Gitarrus Argus
Sats 1 ur Sonat i G-dur, Maxim Kristersson Campbell
Summertime Sadness, Ines Lundström
Gavotte och Rondo, Tvärflöjtsensemblen
Preludium Gb-dur, Kevin Jiang
Pieds-en-L´air och Basse-Danse, String team
Himlen är oskyldigt blå, Amanda Asplund

Stanley Cup
bucklan till Trollbäcken i sommar?

PRIS Tyresösonen Joakim Nordström är på väg att göra det igen.
För fyra år sedan vann han Stanley
Cup med Chicago Black Hawks.
Har han efter tre år i Carolina
Hurricanes hamnat i Boston som
slog ut just Carolina i semifinalen.
Om allt går vägen så kan det alltså
bli ett besök med den gigantiska
bucklan på Trollbäckens IP i sommar igen. I finalen kommer Bruins
att ställas mot antingen San José
Sharks eller S:t Louis Blues.

KONSERT Tyresö kulturskolas elever fyllde Trollbäckens kyrka med
ljuvliga toner i den ljumma onsdagsnatten. Tätt samlades besökare
i kyrksalen och lyssnade till de unga musikernas resa genom den
moderna musiken, den klassiska musiken och till och en sväng in i
den filmhistoriska musiken.

De som var på vårkonserten fick
njuta av solosång, av piano, av stråkarna, gitarrer och massa annat.
Vill man ha en musikalisk resa som
spänner över sekler, är flexibel och
dynamisk så rekommenderas kulturskolans evenemang eftersom
repertoaren är så bred.
Alltifrån Maxim Kristersson
Campbells flinka fingrar på flygeln under sats 1 ur Beethovens
Sonat i G-dur, till Gitarrus Argus
tolkning av Cantina Band som är
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ooo

Naturguiding

Ines Lundström sjöng Summertime Sadness.
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MILJÖ Tyresö kommun arrangerar
en naturguidning till Kalvnäset
tisdagen den 4 juni. Vandringen
är cirka 5 km lång och tar cirka
4 timmar att genomföra (inklusive matsäckspaus). Samling vid
Uddby kraftstation klockan 15,
avslutning: Busshållsplats Bergholmsvägen.
ooo

Stipendier
STÖD Kultur- och fritidsnämnden
arbetar för ett allsidigt utbud av
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Tyresö. Därför är det
möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för arrangemang och
projekt. Se mer på tyreso.se.
Maxim Kristersson Campbell, Stråkensemble och Tyresös unga Pijpare hördes bland många andra i Trollbäckens kyrka.
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ooo

Skuggspel på Persudden
– Du menar Niklas? skrattar
Anna. I Stockholm Psycho så är
alla karaktärerna 70-talister så då
måste de ju heta Daniel, Johan,
Thomas. Daniel och Victoria
heter bland annat ett par i boken
utan att någon tagit upp det. Men
det blir ju en del diskussioner
eftersom alla våra vänner heter så
också så nu tänkte jag med Ögonvittnet att jag skulle ändra det. Jag
är med i en författargrupp där vi
bollar olika namn för att se om de
passar in på karaktärerna.

Uppföljaren till Ögonvittnet när
kommer den?
– Den heter Skuggspelet och är
precis klar att gå till tryckeriet
(intervjun gjordes i mars) och ska
komma ut den 29 maj.
– Dessutom så kommer Ögonvittnet ut på pocket i början på
maj så då kan man köpa båda
samtidigt, fyller maken Johan
som är smålänning i, innan samtalet sakta glider över på fotboll,
Östers IF och Kenneth ”Sutarn”
Andersson.
– Men oj vad ovanligt att det
helt plötsligt under min intervju
ska pratas om fotboll, inflikar
Anna och nickar menande mot
sin man, som självklart har en
Österoverall på sig.

Har boken sålt bra?
– Ja men absolut. Den har blivit
översatt till tio språk om jag inte
missminner mig. Norge, Danmark, Polen Tjeckien, Tyskland,
Italien bland annat.–
– Min första bok (Stockholm
Psycho. Storytell) finns i Spanien
och Mexiko och det är väldigt
roligt att lyssna på hur de uttalar
namnen på gatorna i Stockholm
till exempel.

Mer än att väldigt många i Lerviken kommer att mördas, vad
kan man mer förvänta sig av
boken?
– Näst efter Midsommer så är
nog Lerviken den ort med högst
brottslighet och den slutade med
en riktig klipphängare som vi
kommer att följa upp.
– Jag kommer att utveckla de
karaktärer som vi lärt känna i
Ögonvittnet lite mer och sedan

BOK När jag stiger in hos familjen Bågstam-Ryltenius så sätter Anna
på kaffet och erbjuder en gigantisk tårta till frukost, som jag inte
tackar nej till.
– Den är inte speciellt god, men hoppas det funkar ändå, ursäktar
Anna sig, innan jag hunnit smaka.

Maken Johan kommer också han
ner tillsammans med äldsta dottern Astrid. Johan är den person
förutom de som arbetar på förlaget som läst Annas böcker flest
gånger, medan Astrid säger att
hon inte har läst någon av dem
och brukar låtsas att hon läst dem
när föräldrar i klassen ställer frågor om boken.
Anna håller som bäst på att
färdigställa uppföljaren till förra
årets succé Ögonvittnet. Boken
handlar om den unga kvinnliga
civilutredaren Harriet som tar ett
jobb i den lilla orten Lerviken i
Skåne.

Svenskt Midsummer
Anna har vissa planer på att förvandla Lerviken till ett svenskt
Midsummer, men än så länge så
har det bara skett några mord i
den lilla byn.
Du väljer ganska udda namn på
dina karaktärer …

så har jag märkt att det är väldigt
mycket relationer i Skuggspelet
så det blir det mycket av. Plus
mord.
Dottern Astrid tycker att det är
lite spännande med en mamma
som skriver läskiga böcker även
om hon inte själv läst böckerna,
och hon följde med Anna till Bokmässan i Göteborg i höstas.
Hur var den upplevelsen?
– Det var kul men det var liiiite
overkligt att se mamma stå på
scen men overkligt. Fast det roligaste var nog att Clara Henry var
där, säger Astrid varpå Anna omedelbart replikerar att Zamir och
Viktor också var där. Ett skämt
som inte alls faller i god jord hos
en som går i årskurs sju.
Både Anna och Johan är jurister
och hon har varit ledig vissa perioder för att skriva färdigt sin nya
bok, annars så jobbar hon vidare
precis som vanligt Det vill säga
att se till att det finns tårta till frukost, eller kanske hyra getter inför
sommaren. Ett som är säkert är i
alla fall att det nog sker någonting
udda i den där villan på Persudden, där inga trollkarlar bor.
Niklas Wennergren

Anna Bågstam håller som bäst på
att färdigställa uppföljaren till förra
årets succé Ögonvittnet.
FOTO: NIKLAS WENNERGREN
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Brobänkens brygga.

9

sommar!

10

Bad

26

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

25

24

T

yresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer varm avslutning på våren och en glad
och skön sommar! Sommaren är ännu inte riktigt här men den väntar där runt hörnet. Förhoppningsvis har vi flera månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat
efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfbanan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. Vad
vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av Tyresö
Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.
Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommarfirande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu
sommaruppehåll. I augusti dyker Tyresö Nyheter på nytt upp i er
brevlåda.
Till dess ha en skön sommar.

23

23

Bad

Noretbadet.
Missa inte
utsikten uppe
från berget!

Anders Linder
Ansvarig utgivare

22

20
21

1
Bad

1
Badstigen – ett riktigt klipp!

2

Här finns
baden
1. Badstigen 3–6.
Klippor som ung
domarna älskar
2. Enstigen 7–Pers
uddevägen 54 vid
Trångsundet.

Bad
3

3. Fornuddsgränd 12–
Fornuddsvägen 83.
Gravfältet.
4. Näsbyvägen 28b–
28c längst ut på
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan
dessa adresser det finns kommunägd mark
där allemansrätten gäller och där du kan
bada i sommar.

4
© TYRESÖ KOMMUN

4
Näsby udde.

Välkommen i naturen

I Sverige har alla rätt att vara i n
allemansrätten. Allemansrätten
inte finns i många andra länder.
den som en stor frihet. Men vår
ofrihet för andra. Allemansrätten
gott omdöme. Vi får inte skada
vi måste visa hänsyn mot markä
människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfat
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket
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På tyreso.se hittar du annat
att göra mellan baden!

Här finns baden
14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

1. Gärdsmygvägen 4–8
2. Brobänkens brygga
3. Bofinksvägen 17–19
4. Bofinksvägen 23–25
5. Bofinksvägen 35–37
6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
7. Breviksvägen 67–69
8. Breviksvägen 77–81
9. Breviksvägen 87–88
10. Breviksvägen 101–103
Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du
kan bada i sommar.

11

15
Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.
BADFOTO: GUNNAR FRISELL

13

Bad

19

SIMNING På söndagarna samlas
en grupp kvinnor på Vattenhuset
för att lära sig att simma. Många
kommer från länder där man sällan har kontakt med öppna vatten och har helt enkelt inte haft
behov eller möjlighet att lära sig
att simma. Men nu vill de.

De arton deltagarna är mellan
tjugo och femtio år och de har
fått information om projektet via
kommunens etableringscentrum.
Projektet började när Riisa Löfström som på Tyresö kommun
såg att ett det fanns ett behov av
simundervisning för nyanlända.
Varför drogs det här ingång?
– Vi såg att det fanns ett behov
för den här gruppen att lära sig
simma. Mycket handlar om att
de ska bli vattenvana för att sen
kunna sprida vidare kunskapen
till sina barn, säger Riisa
– Tyresö är till viss del en skärgårdskommun och vi har som mål
att även bli en vattensäker kommun. Det här projektet är en del
i det. I Sverige kretsar mycket
av livet på sommaren kring bad
och det är viktigt att skapa säkerhet kring vatten. Simkunnighet
räddar liv. Det är ju bland annat

SEGLING Seglarskola är för
nybörjare mellan 8 och 13 år.
Optimistjollar används och främsta fokus är att ha kul, segla och
hitta på en massa roliga aktiviteter ihop.

14
18

naturen. Vi kallar det
n är en förmån som
. Man kan också se
r frihet får inte bli till
n kräver ansvar och
natur och djurliv, och
ägare och mot andra

Simskola för nyanlända
kvinnor en succé!
därför det finns med i skolundervisningen.
Hur har det tagits emot?
– De är jätteglada över simundervisningen! Vissa är lite osäkra
medan andra hoppar rätt i. Några
kommer att lära sig simma medan
andra har byggt på sin vattenvana, något som gör att de blir säkrare i att följa med sina barn till
stranden i sommar. Det är också
en chans för kvinnor att ha ett
socialt sammanhang som faktiskt
kretsar kring en fysisk aktivitet.
Det är vanligare bland männen,
men här har vi lyckats få till det
även för kvinnorna.
– Framöver kanske vi inkluderar isvett i undervisningen, det är
också en viktig del i undervisningen kring vatten, avslutar Riisa.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö Strands båtklubb
ordnar seglarskola

12
Bad

9

Du får lära dig grunderna i att
gasa och bromsa med jolle och
hur vindens riktning påverkar oss
som seglar. Du får också lära dig
delarna som finns på en jolle, vad
de är till för och hur du förbereder
din segling. Obs! Deltagare ska
kunna simma 100 meter.

Bad
17

16
15

Dagarna börjar klockan 10 och
slutar 16. Barnen tar med sig egen
lunch som äts tillsammans nere
vid bryggan eller vid klubbhuset.
Datum: 12 till 16 juni, 24 till 28
juni, 5 till 9 augusti och 12 till 16
augusti. 5 dagars dagläger: 2 500
kronor inklusive medlemskap.
17 till 20 juni. 4 dagarsdagläger:
2 100 kronor inklusive medlemsavgift
För mer info och anmälan kontakta Jonathan på 070-713 35 28
eller jolle@tsbk.se.
ooo

Tyresö Discgolf
DISCGOLF Välkommen på kostnadsfri anordnad discgolf vare
sig du är 9 eller 99 år, total
nybörjare eller med i världseliten.

Vi samlas måndagar klockan
17.30 nedanför stora pulkabacken i Alby friluftsområde i Tyresö.
Ingen disc och ingen discgolfkunskap? Inga problem – kom ner i
tid så löser vi det. Under discgolfrundan registrerar du resultaten
på din mobiltelefon.
Evenemanget pågår varje måndag från 1 juni till 30 september
och håller på en timma var gång.
Kontakt: tyresodiscgolf@
gmail.com, hemsida: http://tyresodiscgolf.se.

15
15

ttas i orden:
© TYRESÖ KOMMUN

ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Långt ifrån söder

Anne sätter Tyresö på kartan
SÅNG Tyresö vokalensemble
är en välkänd tyresökör med
lång historia, som nyligen hade
en uppmärksammad konsert i
Västerås – en hyllning till kördirigenten och kompositören
Bror Samuelson. Här får vi möta
körens dirigent, Anne Aaltonen
Samuelson.

Patricio Villarroel Robles.

FOTO: TN

POESI Patricio Villarroel Robles
föddes 1951 i Temuco, en stad
belägen cirka 670 km söder om
Chiles huvudstad Santiago. Han
är journalist, författare och poet
som kom till Sverige för 30 år
sedan och har bott i Tyresö i flera
år. Patricio är medlem i internationella Journalist Federation och
Svenska Journalistförbundet.

Med sin nya diktsamling, den
första på svenska språket, målar
han porträtt och skeenden med
sina ord av kärlek och längtan.
Vemod och sorg finns det alltid på
lut för att ge läsaren en känsla av
närvaro i livet som pågår. Drömmar och minnen ger klang och ton
av upplevelser som flykting lång
ifrån sitt födelseland.
Den politiska förhållanden
efter den blodiga kuppen i Chile
tvingade till exil i Sverige. Där
skrev Patricio sina första dikter
med socialt innehåll mot den chilenska diktaturen. Senare började
han skriva om kärleken och livet.
Patricio bygger en bro mellan
Chile, sina upplevelser som landsflyktig och sin kommun Tyresö
som är hans nuvarande näste.
”Långt ifrån söder” är en bok med
en enastående känsla och med
tydligt underliggande budskap:
När livet ger dig ett skäl att sörja,
visa att du har tusen anledningar
att skratta, eftersom livet ständigt
överraskar och påminner oss om
att vi finns.
ooo

Kan du berätta lite om vem du
är?
– Jag är musiklärare och kördirigent. Min resa började i Västerås
musikklasser som Bror Samuelson startade, och jag sjöng som
ung även i hans körer i Västerås
domkyrka. Efter att jag utbildat
mig på Kungliga Musikhögskolan började jag som fiollärare på
kulturskolan i Tyresö och året
efter i Tyresö musikklasser som
startade upp i Tyresö, där jag sen
arbetade i 26 år. Nu är jag musik-,
sång- och körlärare på Krusboda
skola och i Kulturskolan.
Berätta om kören!
– Tyresö Vokalensemble startade som diskantkör, en specialkör inom musikklasserna, men
blev efter några år en fristående
ensemble. Kören började att tävla
1997 för att driva på sin utveckling och nådde stora framgångar.
Vi har fortsatt att tävla, senast i
Berlin 2018 där vi vann damkörsklassen.
Ni har haft en omtalad konsert i
Västerås, som blivit kallad ”bril-

Anne Aaltonen Samuelson, musik-, sång- och körlärare på Krusboda skola och i Kulturskolan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

jant” i Vestmanlands läns tidning, varför var ni där?
– Bror Samuelson verkade under
större delen av sitt yrkesverksamma liv i Västerås och han är
en mycket uppskattad Västeråsprofil. Han var den som gjorde att
jag bestämde mig för att jag skulle
hålla på med musik som yrke.
– Det visade sig att det som
skulle varit Brors 100-årsdag
inföll på en lördag, och efter
kontakt med Västerås domkyrka

bestämdes att vi skulle hålla en
jubileumskonsert till hans ära.
– Han och hans musik har följt
mig under årens lopp och hans
musik har även följt vår kör. Vi
har sjungit hans musik sedan vår
första internationella körtävling
på 90-talet.
– Det var en dröm som gick i
uppfyllelse att få möjlighet att
dirigera i den kyrka där jag började min musikaliska resa, och att
ge min kör chansen att få sjunga

i en så vacker akustik, kyrkan är
stor och lång och det blir ett fantastiskt ljud. Vi valde repertoar
som Bror har skrivit, men även
sådant som jag sjungit med Bror.

Kör möter kör
Söndag den 26 maj klockan 17 i
sjunger Tyresö vokalensemble i
Bollmoradalens kyrka. Kör möter
kör möter kör där även Trollkören, och kören Sentito medverkar.

Tyresö Vokalensemble höll en omtalad konsert i Västerås domkyrka som kallades ”briljant” i Vestmanlands läns tidning.

ooo

FOTO: JOHANNES GRAHN

Rick 66 år blev rockstjärna efter svår cykelolycka
ROCK Rick Gisslén från Bollmora, med artistnamnet Rick Line,
blev nummer 1 på den globala
topp10-listan på ”Number One
Music” i början av året med nästan 1 miljon lyssningar.

Det var sommaren 2016 när Rick
som vanligt cyklade till jobbet i
Järfälla och i full fart passerade
Slussen med alla ombyggnationer
som han inte uppmärksammade
en betongsugga som hade flyttats.
– Jag har alltid drömt om att
flyga och nu fick jag min första
flygtur med huvudet rakt in i
cementklumpen, säger Rick med
ett leende.
Han bröt händer och fingrar,
slog ut tänder, fick blödning i hjärnan och blev medvetslös.
– Det var som var magiskt var
att jag just den här morgonen
hade satt på mig en cykelhjälm,
vilket jag aldrig brukade ha.

Rehab med gitarr
Under sin långa rehabilitering
blev Rick rekommenderad att
spela något instrument för att få

igång nervbanorna i fingrarna.
Rick som under sin ungdom hade
spelat gitarr började då träna upp
sin hand.
– För att motivera till lång
rehab skrev jag musik. Det lät riktigt bra, så jag kontaktade en studio och började spela in ett eget
album ”Signs along the road”.

Steg i listor
När Rick Line sedan la ut sin
musik på internationella listor
på nätet steg den snabbt upp och
blev en stor succé. Hans låtar
toppade bland tusentals andra
artister bland annat Number One
Musics globala lista. Mejl och förfrågningar kom i stor mängd från
de engelskspråkiga länderna,
framför allt från USA, England
liksom de mellaneuropeiska länderna.
Nu är han på väg ut med ett nytt
album ”Even If Time Goes By”.
– Det är musik med rötter från
1960- och 70-talet med livsbetraktelser och reflektioner längs
vägen.
oo o

Olyckan blev tack och lov inte
slutet, utan början på något bra.
FOTO: PRIVAT

Rick Line låter fingrarna jobba över strängarna.

FOTO: ANN SANDIN
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Äntligen kommer Lelleboken!
– Jag bytte ju namn från Lennart till Lelle, nu
kanske jag måste byta igen.
Vad sägs om Hemingway eller Shakespeare,
Lelle Hemingway, känd och världsberömd i
vissa delar av Trollbäcken?
Lelle Wiborgh skrattar gott och är enligt egen
utsago redan inne i sista ”perrisen”.
De andra ”perrisarna” finns numera dokumenterade och bevarade
i hans rykande färska bok, ”Lelleboken, berättelser ur ett rörigt
huvud.”
Barndomen som litet busfrö,
uppvuxen på Söder, vilket är svårt
att dölja, dialekten går inte att ta
miste på, keeeka, jooorå, pysar
och sländor, brallisar och andra
nästan bortglömda uttryck. Ekenstugg, kallade man det förr.
Flytten till Bollmora på 60 talet,
separationsångesten från polarna, spårvagnarna, gubbarna som
kunde Söder utan och innan, det
var inte alldeles lätt.

Första stegen ut i arbetslivet
– Mobilmacken, det var vår fasta
punkt i tillvaron, arbetsplats, ungdomsgård och verkstad för våra
mopeder och annat, säger Lelle.
Mobilmacken låg där Volvoverkstaden ligger i dag, mittemot
brandstationen.
– Bollmoravägen 123 telefon
712 70 10, vissa saker sitter fortfarande som en smäck, säger han
och pekar menande mot huvudet,
eller ”pallet” som han själv skulle
ha sagt.
Lelle träffade sin fru 1974 som
var från Trollbäcken, ett faktum
som inte alltid sågs med blida
ögon av Trollbäckskillarna.
– Det rådde stor rivalitet mellan

ungdomarna i de bägge delarna av
kommunen, Bollmora och Trollbäcken. Vi gifte oss 1982 och fick
två söner, utflugna förstås.

Taxi var också en stor del
Tyresö taxi var ett litet företag
som hade sitt säte här i kommunen och vi drev det gemensamt
och de ägde själva växeln tillsammans. De var 16 entreprenörer
som tog över när företaget gick i
putten och sattes i konkurs.
– Den absolut roligaste och
mest lärorika perioden i mitt
yrkesliv, det har också gett
avtryck i boken som innehåller
många episoder från den tiden.
Man träffar en och annan
mysko lirare under 16 år bakom
kringlan i en brännare.
Skrivandet
Lelle har varit road av att skriva
i hela sitt liv, små dagböcker,
anteckningar, tankar och funderingar.
– Sånt berättade man inte på
den tiden, utan gömde anteckningarna längst in i skrivbordslådan. Att man frågat chans på Lisa
eller slagits med tjocka Torsten
var inget man delade med sig av.
– Jag har ofta umgåtts med tanken att skriva en bok innan jag
bockar upp tofflorna och flyttar
in i en etta med lock i Lindalen.

Lelle Wiborgh ser sig själv som en gammal avdankad söderkis. FOTO: PRIVAT

Det ska väl dröja ett tag till, men
då har man ju liksom arbetat lite
i förväg och kan ta det piano på
ålderns höst.

Sociala medier
– Jag har under de senaste 8-10
åren skrivit ner det som jag minns
från nu och då. Läsarna har ofta
tyckt att det har varit ganska kul
att läsa dessa galenskaper. Allt
var ju inte bättre förr, men annorlunda var det i alla fall.
Många har framfört önskemål
om att sammanställa alltihop till
en bok.
– Jag tänkte att det är väl onödigt, det mesta går ju att läsa på
mina sidor på Facebook. Riktigt
så förhöll det sig inte, inget går
upp mot en riktig bok, tydligen.

Tyresö Fiskevårdsförening
prisad av Vattenakademien
PRIS Tyresö Fiskevårdsförening,
som har verkat i Tyresö sedan
1934, har uppmärksammats och
fått Vattenakademien pris för
”Främjande av biologisk mångfald i akvatiska miljöer”.

Motiveringen löd: ”Pristagaren
har genom stora arbetsinsatser
under en följd av år med stort
intresse och hängivenhet bidragit
till en positiv utveckling för en
hållbar fiskevård och artbevaran-

Tyresö Fiskevårdsförenings ordförande Nils-Olof Ahlén och vice ordförande
Rolf Stohr vid prisceremonin hos Vattenakademien. FOTO: GÖRAN ANDERSSON

de, samt goda förutsättningar för
utveckling av biologisk mångfald
i den akvatiska miljön. Jämsides
har arbetet starkt bidragit till en
ökad kunskap om och tillgänglighet till vattenmiljöerna, till gagn
för friluftslivet, inte minst sportfisket. Akademien vill även lyfta fram
arbetets betydande sociala och
kulturella dimensioner av stort,
såväl lokalt som regionalt, värde.”
– Vi är mycket glada och stolta
över att vårt arbete uppmärksammas utanför kommungränsen,
säger föreningens ordförande
Nils-Olof Ahlén och skickar en
tacksam hälsning till alla eldsjälar som genom årens lopp arbetat
ideellt för föreningens ändamål
att främja och förbättra fisket i de
fiskevatten som föreningen disponerar, samt att göra dessa tillgängliga för rekreation och fiske
för sina medlemmar.
På föreningens hemsida www.
tyresofiske.se kan man läsa om
arbetet med fiskevård, var i Tyresö som det finns båtar att hyra,
olika aktiviteter som även riktar
sig till allmänheten och medlemmarnas kräftfiske.
ooo

Nu har boken blivit klar
Lelle har också lagt till en del opublicerat material.
– Syftet med Lelleboken är
egentligen inget annat än att
underhålla, locka fram ett leende,
ett skratt, ett ”aha” eller ett ”visst
ja, så var det ju då”.
– En bok att må bra av att läsa,
helt enkelt.
Han bugar djupt och garvar
igen, lyfter på ”kapsylen” och
tackar för visat intresse.
– Jag hoppas att folk vill läsa
detta enkla alster av en gammal
avdankad söderkis.
Boken kan man beställa på Lellesidan på Facebook eller i Tyresö
bokhandel. Signering 24 och 25
maj i Tyresö Bokhandel.
ooo

Dansa utan krav!
DANS Kulturskolan planerar att
genomföra en ettårig försöksverksamhet som heter ”Dansa
utan krav”

Projektet riktar sig till tjejer mellan
13–18 år med psykisk ohälsa och
går ut på dansträning två gånger i
veckan, utan krav på prestation.
Aktiviteten kommer att vara gratis.
Metoden baseras på danspedagogen Anna Dubergs forskning
och studier visar att deltagarna
får högre självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress
men också minskad användning
av smärtstillande mediciner.
Eftersom antalet tjejer som
upplever nedstämdhet, oro och
kroppsliga besvär ökar, har
Region Stockholm bjudit in till,
informerat och utbildat personal
i metoden ”Dansa utan krav”. En
av kulturskolans danspedagoger
har gått utbildningen.
Erbjudande om att ingå i projektet kan ske genom samverkan
med gymnasiets skolhälsovård
och/eller socialtjänsten. Enligt
kulturskolan kan kommunen
genom att erbjuda ”Dansa utan
krav” bidra till en långsiktig investering i ungdomars hälsa. Flera
kommuner i landet har redan
startat och resultaten är positiva.
Kultur och fritidsnämnden beviljade den 20 maj 30 000 kronor
till projektet som täcker lön och
administration och material.
ooo

Dans.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Första Metardagen
på Notholmen vid Tyresö slott
torsdag 30 maj 2019 kl 11–14

Fisketävling med fina priser. Barn kategori upp till och
med 15 år. Vuxen kategori från 16 år. Tävlingen gäller mete
kl 11–14. Startavgift: 50 kr/person eller 100 kr/familj
(max 4 personer).
Båtar finns att hyra för 50 kr/timmen. Metspön finns att
låna, deposition 100 kr. Försäljning av metmask. Kustbevakningen, SSRS och sjöpolisen kommer i mån av tid och
visar upp sina fartyg och informerar om sin verksamhet.
Vi visar kräftor och berättar om föreningens kräftfiske. Vi
visar och berättar också om fiskar som fångats i Tyresö.

Mer info på www.tyresofiske.se
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TN-doktorn:

Ropa runt

Full fart i Forellhallen!

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

K

an du ramsan, jag heter X, bor på Y-gatan i Tyresö, Sverige, Europa, Jorden, Universum? Den lärde vi oss och
våra barn som ett mantra för att veta vem man var och var
man bodde. Barnen fick en tydlig stark identitetsmarkör. Jag är
och finns i ett sammanhang.
Senare blev det ett sätt att
”Jag heter X,
inse att världen är mycket
bor på Y-gatan i Tyresö,
stor. Jag är inte längre en
ensam individ utan en myra
Sverige, Europa,
i den största myrstack man
Jorden, Universum.”
kan tänka sig. På landet där
jag tillbringar mycket tid,
finns en väg runt närområdet. Det är kanske en kilometer, med
hunden tar det 20 till 40 minuter att gå. Minst en gång per dag ska
vovven dit och inspektera, lukta och revirpinka. Ett av våra barn
kallade rundan för ropa runt, en felhörning för den stora okända
Europa. Den första cykelturen på egen hand utan föräldrar gick
just ropa runt. Jag är och jag åker ropa runt, ut i vida världen.
Jag minns under hundrastningen. Längs vägen har många hus
bytt ägare.
Idag finns det olika nationaliteter, ny livsstilar, husen byggs om
och byter färg. Vårt lilla Ropa speglar på så sätt det stora Europa.
Där finns välbärgade grannar och mindre resursstarka, extrema
åsikter både åt höger och vänster, tysta grannar och högljudda.
En del vill ha sjön och sjöutsikten för sig själva, andra har inget
emot att dela med sig. Man stannar och pratar, eller går snabbt
förbi.
I samfälligheten har alla en möjlighet att påverka vid årsmötet.
Kommunen kallar till samråd om nya gator, vatten- och avloppsfrågor och även om jag som skriven i hemkommunen och inte där
fritidshuset ligger, inte får rösta så har jag i alla fall full insyn i de
processer som hela tiden rör området.
Parallellen till realpolitiken i EU är lätt att förstå. Man kan
tycka att Europa är för stort och att det är långt till Bryssel, de
förstår inte problemen i vår avkrok, beslut tas över mitt huvud
men ändå – det är ju mitt Europa. Jag är europé.
Nyss besökte jag Holland. Tulpanerna lockade och visst var de
underbara men stort intryck gjorde även ett samtal med amerikaner. Vi köade till ett museum. De vände sig om på sitt direkta
vis till oss och sa: Vad tycker ni européer om vår president? Vad
säger man? Vi tittade på varann och mumlade lite om att han inte
står så högt i kurs i Europa. De undrade varifrån vi kom. Sverige.
Samtalet övergick till den demokratiske presidentutmanaren
Bernie Sanders förslag om att införa en svensk sjukvårdsmodell i
USA. De korsförhörde oss om sjukvårdsköer, ersättningssystem,
skatter. Vi kontrade med fri undervisning, universitet, skolmat,
barnomsorg och pappaledighet. Där gick gränsen för de äldre
grånade männen, nej, pappaledighet och dagis, sånt kan man
bara inte ha.
Den viktigaste europafrågan är nog klimatomställningen, i
Holland lever man i hotet av den höjda havsnivån. Hela landet ligger under havsytan. Amsterdam är byggt på träpålar. En
”Den viktigaste
nyvald kvinnlig borgmäseuropafrågan är nog
tare har tagit beslut att göra
innerstaden bilfri. Precis
klimatomställningen.”
som vi kämpar man för att
klara energitillgången. Bara ett enat Europa kan ta avgörande
beslut. Så gå och rösta.

Tjugo22 ska vara en självklar plats för möten.
BASKET Tyresö Basket har drivit basketverksamhet i Tyresö sedan
1973 och har idag 350 medlemmar. Med stort engagemang har nu
basketföreningen startat projektet Tjugo22 för att erbjuda ungdomar
som står utanför idrotten en möjlighet att regelbundet utöva fysisk
rörelse.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

basket för funktionsnedsatta, tillsammans med Stockholmsidrotten.
– Vår slogan är ”Vi passar alla”
(i dubbel bemärkelse, reds anm.).
Vi vill inkludera alla och är glada
över att ha dragit igång Tjugo22
för att locka ungdomar som vanligtvis inte engagerar sig i föreningslivet av olika anledningar. Vi
är också väldigt glada över att
dra igång verksamhet för funktionsnedsatta. Dock hoppas vi
att kommunen kommer renovera
Forellhallen eftersom att golvet
är i oerhört dåligt skick, säger
Ann-Marie Koumbis, vice ordförande i Tyresö basket.

I februari drog Tyresö Basket
igång projektet Tjugo22 som är
ett samarbete mellan Tyresö Basket, Tyresö kommun och Stockholmsidrotten. Projektet innebär
gratis drop-in-verksamhet på
fredagskvällar i Forellhallen för
ungdomar mellan 13–19 år klockan 20–22, därav namnet. Genom
idrotten vill de verka för en ökad
integration mellan ungdomar
oavsett bakgrund. Tjugo22 ska
vara en självklar plats för möten

mellan olika grupper i en inkluderande jämställd miljö.
Tyresö Basket har idag verksamhet för små barn på sex år
ända upp till veteraner på både
dam- och herrsidan. Forellhallen
är föreningens hemmahall där
även kansliet och café finns. De
genomför projektet på fredagskvällar som ett komplement till
deras ordinarie aktiviteter.
Till hösten planerar föreningen
även att dra igång parabasket,

Stämningen är i topp.

Tyresö Basket har dragit igång projektet Tjugo22, det innebär gratis dropin-verksamhet på fredagskvällar i Forellhallen.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

ooo

ooo
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40
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Tyresö straffade Örebro till slut
FOTBOLL Ett hårt ansatt Tyresö
FF som endast skrapat ihop sex
poäng på de inledande matcherna, hade kniven på strupen mot
Örebro SK Söder. TFF som är ett
tippat topplag har inte motsvarat
förväntningarna under Victoria
Sandells ledning. Försvaret har
läckt betänkligt och man har
släppt till synes självklara segrar
till oavgjort eller uddamålsförluster.

Positivt var att hemmalaget tog
tag om händelserna redan från
start och dominerade matchen.
Resultatet lät inte vänta på sig.
I den tolfte minuten serverade
15-åriga underbarnet Alice Bergström fram till Frida Thörnqvist
som växlade upp och drev bollen mellan ÖSKs mittförsvar och
avslutade med att runda Lisa
Davidsson i målet och rulla bollen stolpe in.
Fem minuter senare var det
dags igen. Återigen var det Alice
Bergström som låg bakom målet.
Bergström fick bollen utanför
straffområdet och avlossar ett
skott som slår i ribban och pålitliga målskytten Maria Poli höll sig
framme på returen. Nu blev det
åka av och anförda av Bergström,
Thörnqvist, Poli och Kim Hedlund
af Schmidt pressades ÖSK-försvaret hårt och det kändes fjärran att
TFF skulle tappa greppet.
Dessvärre var det exakt det
som hände. I 29 minuten fick

Örebroförsvaret hade svårt att stoppa Frida Thörnqvist. FOTO: CLAUS MEYER

rappe forwarden Sara Sandberg
bollen strax utanför straffområdet och kom lite väl lättvindigt
ensam med Jennifer Bakai i Tyresömålet och reducerade till 2–1.
Eländet stoppade inte vid det
och i första halvleks sista sekunder kunde samme Sandberg även
kvittera.
– Det kändes riktigt onödigt att
tappa ledningen, men vi kände
ändå att vi var det starkare laget
så vi fokuserade på det positiva
i pausen, säger Tyresös tränare

Victoria Sandell till TN efter
matchen.
Den positiva injektion som
spelarna fått i paus gav utdelning
omgående. Redan efter tre minuter så slog Maria Poli till igen.
Denna gång med huvudet. Poli
nådde högst på en hörna och lobbade den precis över Lisa Davidssons fingrar.
I den 70:e minuten så fullbordade Poli sitt hattrick och punkterade matchen, genom att sänka
en straff till ställningen 4–2. Frida

Thörnqvist, som var oerhört irriterande för ÖSK försvaret matchen igenom, accelererade förbi
Hannah Uhlán och den olyckliga försvararen tvingades fälla
Thörnqvist.
– Vickan (Isaksson) slår ju
normalt straffarna men eftersom
hon var kvar på bänken och ingen
annan ville så anmälde jag mig
som frivillig, säger den sprudlande glada tremålsskytten.
Två minuter senare slog Frida
Thörnqvist i den sista spiken i örebrokistan genom att ånyo runda
Davidsson i gästernas mål. Frågan är om inte Thörnqvist under
vintern lyft sig ytterligare. Skämtsamma rykten om att hon tränat
sprint med Usain Bolt förekommer naturligtvis, men även hennes
bollbehandling har utvecklats.
Även Örebros Sara Sandberg
gjorde ett hattrick då hon strax
före slutsignalen spikade slutresultatet till 5–3.

TFF på kvalplats
FOTBOLL Tyresös herrar drog det
kortaste strået när laget mötte
Enskede IK på lördagen. Efter
en jämn match stod EIK som segrare efter att Eminn Ghozzi petat
in 2–0 med tio minuter kvar på
matchklockan. Det innebär att
TFF rasar ner till kvalplats i tabellen och det måste nog till en seger
nästa helg då Aspudden/Tellus
kommer på besök.
ooo

Stöttepelare i THH
ISHOCKEY Både Charlie Ahlberg
och Felix Liljegren förlänger med
THH för ytterligare en säsong.
Felix och Charlie är två viktiga
spelare som kommer bidra med
spets och rutin när laget ska försöka ta sig tillbaka till HockeyEttan. Även om A-laget trillade ur
HockeyEttan i kvalseriens sista
omgång hade ändå Felix och Charlie en bra säsong med 0,59 poäng
per match när man summerar och
lägger samman deras statistik.
ooo

Ni tappade en tlll synes solklar
2–0-ledning i den första halvleken.
– Det är så himla onödigt. Vi har ju
spelet men ändå så ska vi slappna
av och då gör vi misstagen, och
det kan man inte göra på den här
nivån. Då straffas man direkt och
det är så onödigt att stå i uppförsbacken när vi egentligen inte
behöver det, säger Frida Thörnqvist efter matchen.

Näräkkä till
landslagsspel

HANDBOLL Tyresö Handbolls
Annika Näräkkä är uttagen till finska landslaget för EM-kval. Finland möter Israel, Grekland och
Luxemburg där gruppvinnaren
går vidare till slutkvalet. Annika
Näräkkä har spelat mer än 30
landskamper för Finland.

Niklas Wennergren

ooo

Torpen – vägen till Tyresös rötter

Karlberg
Torpet omnämns första gången
1750 som Högstatorp men kom
sedan att skrivas både Carlberg
och Karlberg.
År 1773 bodde fem personer på
Carlberg: Anders och Greta Jernberg och tre barn.
Vid mitten av 1800-talet heter
torparen Per Wilhelm Skantz. Han
och hans Sofia – från torpet Oppsätra alldeles intill – gifte sig 1862
och fick 5 barn. Torparen Per Wil-

Karlbergs torp som det såg ut 1961.

helm dog år 1881, 48 år gammal,
av en olycka i arbetet vid torpet.
Efter faderns död stannade äldste
sonen Carl Wilhelm kvar på torpet
med sin mor. Hon dog av hjärtbesvär 1911 och sonen bara ett år
senare, i cancer. Andre sonen blev
smed på Tyresö säteri. Den siste
torparen på Karlberg brukade
stället mellan år 1914 och 1939.
Till torpet hör en timrad bod,
källarbod, lagård och brädskjul.

Ett torp var en enkel byggnad
med uthus för en häst, ett par
kor, gris och höns. Torparen
fick bo där och odla marken
intill mot att han gjorde ett
antal dagsverken åt mark
ägaren. I början av 1800-talet
fanns 45 torp i Tyresö. Systemet med torpare avskaffades
1943.

Så här ser det ut idag.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Källor: Mantalslängder och husförhörslängor, Tyresö hembygdsförening.

FOTO: ÅKE HÄGERSTRÖM

På Gabriel Bodings karta från 1750-talet ser vi med teknikens hjälp
också var Karlbergs torp ligger.
FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

SKOGSBAD
Söndagen den 2 juni kl 11–14.
Petra Wetterholm, psykolog och certifierad natur- och skogsterapeut,
visar hur du kan bjuda in naturen
som medicin, öppna för avslappning
och en känsla av att bada sinnen i
skogsatmosfär.
Biljetter 250 kr, köps på plats.
Föranmälan till contact@shinrinyokusweden.se. Samling i naturum,
Nationalparkernas hus, Tyresta by.
Arr: Peder Curman
NATURGUIDNING
Lördagen den 15 juni kl 10.30–
14.30. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls
öppna med traditionell lieslåtter.
Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en
vacker innerskärgårdsnatur. Cirka
4 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 6 km. Gratis. Busshållplats
Solstigen kl. 10.30 Avslut,
busshållplats Ällmora.
Arr: Tyresö kommun
SAGOSTUND
Fredagen den 31 maj kl 10–10.30.
Mysig sagostund på biblioteket!
Högläsning på olika teman för barn
2–6 år med vuxna. Gratis. Biblioteket i Tyresö centrum.
Arr: Tyresö kommun
ALLSÅNG
Lördagen den 15 juni kl 13- 14. En
allsångsföreställning med de kära,
klassiska sångerna av Bengt Ernryd
från TV-succén Fem myror är fler än
fyra elefanter. För alla från 4–104
år. Allsången är utomhus, vid Alby
friluftsgård. Fri entré. Alby friluftsgård. Arr: Tyresö kommun

Båtsudd för båtnördar

I den nya serien BÅTSUDD diskuterar båtnördarna Bosse Andersson och Björn Andersson
en mängd frågor som berör båtentusiaster.
Det första programmet handlar om hur det är
att vara båtägare just på våren. Det andra pro-

grammet handlar om hur man kan vara miljövänlig när regler för båtbottenfärger hela tiden
ändras. Fler ämnen under sommaren kommer
vara Säkerhet ombord och Hur man får alla i
familjen att gilla båtlivet.

Förstahands
kontrakt till
nyanlända?

Trafiksäkerhets
dagen 2019

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Anki Svensson (M) oppositionsråd berättar om
Moderaternas syn på förslaget om att nyanländas andrahandsavtal ska kunna omvandlas till
förstahandskontrakt. Hon samtalar med Catarina Johansson Nyman och berättar också om
slutsatserna som partiet dragit av valresultatet
gällande stadsbyggnadsfrågorna.

Blomsterhandel
– en livsstil

Lördagen den 25 maj är det åter dags för den
årliga och populära Trafiksäkerhetsdagen i
Tyresö. Följ med Jerker Pettersson till Tyresö
Brandstation och hör om allt som kommer att
erbjudas. Dessutom får du lyssna till en helt
unik dramatisering av hur det är och låter inne
i en kraschad bil när Räddningstjänsten kommer och klipper bort taket.

Vi behöver ett
kulturhus

Principal eller
rörflöjt?
Valentin (Valle) Kerttu
14 år har spelat piano
i fyra år och orgel
i ett halvår, gör sin
prao i Trollbäckens
kyrka där han spelar
vid mässor och andra
sammankomster. Vi
talar om olika musikstilar och om Valles
ambition att bli organist. Han berättar
också om kyrkorgelns
olika reglage och möjligheter för Gunnel
Agrell Lundgren.

Vi går och fiskar …

Peter Dicke från Tyresö Fiskevårdsförening
presenterar vårens och sommarens program.
Första metardagen på Notholmen torsdagen
den 30 maj, strömmingsfiske i juni, kräftfiske
i augusti och mycket annat. Programledare:
Ann Sandin-Lindgren.

Hur tänker banken
vid bostadsköp?

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.

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

Om livet som blomsterhandlare berättar tyresöbon Kenth Andersson för programmakare
Lena Hjelmérus. Långa dagar, levande varor
som ska behandlas som primadonnor men det
bästa av allt är kundkontakten. Ett program
om trender, växter och en livsstil.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Barbro Lavett och Conny Nordberg samtalar
med Leif Bratt om processen att få till stånd ett
kulturhus värt namnet i kommunen. Ett kulturaktivitetshus där olika kulturyttringar kan
mötas och inte vara spridda som idag så att en
berikande korsbefruktning kan ske men också
en träffpunkt för mental stimulans.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Anki Lenksjö, kontorschef på Handelsbanken
berättar om finansinspektionens regler och
hur banken resonerar kring belåning när man
ska köpa bostad. Hon samtalar med Catarina
Johansson Nyman om hur en boendekalkyl
kan se ut och vad som gäller vid byggnadskreditiv.

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

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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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 4”
och skicka senast
den 20 augusti 2019
till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Färgsprak i Norrby Trädgårdar.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Grattis Barbro!

Tyresöbilden

Förra bildgåtan föreställde
Tyresö Bostäders nya
garage på Bollmoravägen,
vilket Barbro Forsberg på
Silkesvägen lyckades lista
ut.

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 den 19 maj.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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KONSTRUKTÖR:

GRÄNS

1:a: Aina Larsson, Slåttervägen 24.
2–5: Ulla Backlund, Höglidsv 5 B.
Lars Ericsson, Borevägen 4 B.
Arne Wirdahl, Granängsringen 64.
Anita Burman, Bollmoravägen 110.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 3, 2019
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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Kryss nr 4
Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
20 augusti 2019 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4, 2019”.
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Rätta lösningen på kryss nr 3, 2019.

MATHIAS TEGNÉR
Riksdagsledamot

VI RÖSTAR I EU-VALET,
FÖR DEMOKRATI,
FÖR KLIMATET
OCH FÖR TRYGGA JOBB

ANITA MATTSSON

Kommunstyrelsens
ordförande

TA STÄLLNING DU OCKSÅ!
RÖSTA DEN 26:E MAJ!

Passa på att skaffa
nya däck och fälgar
till sommaren!

l Vi utför service
av alla bilar – även
företagsbilar, USA
och transportbilar
l Vi släcker
besiktnings-2:or
l MC-däck och
service
l AC-service

Checka in på
vårt däckhotell
– säker och bekväm
förvaring av din hjul

BILVERKSTAD

Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

