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Behov behöver tillgodoses
n Med en Socialdemokratisk politik får Tyresö ett nytt modernt 
kommunalt drivet äldreboende i Fårdala. Moderaternas styre 
under 20 år har utarmat mångfalden och medfört att det bara 
finns ett kommunalt boende kvar. En situation som varken är bra 
för de äldre eller för ekonomin. Ledare, sid 2

Nedläggning skapar problem
n Långtgående negativa effekter för äldreomsorgen kommer 
nedläggningen av Björkbackens äldreboende att ge. Dessutom 
försvinner det enda kommunalt drivna boendet i Tyresö. Valfriheten 
för de äldre minskar och värdefull kommunal kompetens kommer 
att förloras. PRO och SPF är mycket oroade. Debatt, sid 4

”Det är ett 
andnings hål för 
oss efter corona 
att träffas och 
umgås.”
Mirja Gestblom, sid 7

Platsbrist
n En majoritet bestående av 
MP, L, C, M, SD och KD har 
beslutat att lägga ner Björk-
backens äldreboende. När 
det sker blir det brist på kort-
tidsplatser och dagverksam-
het. Sid 3

Nollvision
n Inga elever ska vara frånva-
rande från skolan under lång 
tid, så kallad problematisk 
skolfrånvaro, enligt en vision 
som är införd i Tyresös sko-
lor. Sid 6

En ettåring
n Tyresös först träffpunkt för 
äldre slog upp portarna för 
ett år sedan. Det är i botten-
våningen på Bollmoradalens 
kyrka, mot Stadsparken, som 
träffpunkten finns. Sid 7

Miljonbidrag
n SPF Tyresö har beviljats ett 
bidrag på närmare tre mil-
joner kronor från Allmänna 
arvsfonden. Pengarna ska 
användas i ett projekt som 
handlar om att motverka 
ålderism. Sid 8

Mästarna  
på gaffeln 
n Fin insats av Tyresö i mötet 
mot Sävehofs i Svenska 
Cupen. Tyresö spelar i en 
lägre division men lyckades 
gå till halvtidsvila i led-
ning. Sid 9

Isabell har börjat skolan
n Efter ett långt sommarlov star-
tade skolorna upp igen med upprop 
den 18 augusti.

En av de hundratals barn som 
gick till skolan för allra första gång-
en är Isabell som precis har börjat 

förskoleklass i Sofiebergsskolan i 
Trollbäcken.

– Jag ser mest fram emot att leka 
och få nya vänner, säger Isabell.

Det senare har också varit det 
bästa med att börja skolan och hon 

har redan hunnit få två nya kom-
pisar. Inomhus finns barbiedockor 
och enhörningar. Utomhus har de 
cyklat och rockat med rockringar. 
Och så har hon fått en egen hylla. 
 Sid 5

Isabell kände flera när hon började Sofiebergsskolan men har också hunnit få nya kompisar. FOTO: PRIVAT

NÖDROP FÖR UKRAINA
PG 90 01 22-3    BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

Ge en gåva 
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Noterat

I närheten av Tyresö centrum ligger Träff-
punkten. En samlingsplats för den som 
passerat 65 år. Där kan du umgås, fika, 

lyssna på föreläsningar eller pröva sittgympa. 
Kropp och själ är i fokus.

För fyra år sedan, när Socialdemokraterna 
tog över styret av Tyresö var en samlingsplats 
för äldre, ett av de första besluten som fattades. 
Ett bra beslut därför att det bryter ensamhet 
och ger gemenskap. Precis så ska det vara. Att 
bli äldre i Tyresö ska vara glädjande, värdigt och 
med möjlighet att fortsätta leva ett gott liv.

Antalet äldre i vår kommun växer och då ökar 
betydelsen för den politik som förs och vilka pri-
oriteringar som görs inom området. Den dagen 
då vi behöver vård, ska vi känna oss trygga och 
veta att den finns där. Här går en tydlig skilje-
linje i politiken. Socialdemokraterna satsar på 
en god äldreomsorg medan Moderaterna föror-
dar skattesänkningar. Socialdemokraterna vill 
ha ett nytt kommunalt äldreboende och vill att 
våra skattepengar ska gå till vården och inte till 
riskkapitalister i utlandet.

Men det finns också en annan väldigt viktig 
skiljelinje. Socialdemokraterna vill inte tillbaka 
till tiden när Tyresö tvingades att placera äldre 
i andra kommuner på grund av platsbrist. På 
den tiden var det Moderaterna som styrde och 

bristerna inom omsorgen var tydliga. Ingen bra 
situation för många anhöriga som då tvingas att 
resa långt för att träffa sin andra hälft eller sin 
far eller mor. Det behövs fler trygghetsboende 
och äldreboendeplatser i Tyresö och de behövs 
i fler kommundelar.

Den som tror att det inte spelar någon 
roll vem som styr vår kommun, tror fel. 
Den som vill att våra skattepengar ska gå 
tillbaka till omsorgen och inte till vinster 
för riskkapitalister borde tänka till.

Den 20 år långa period fram till 2018 som 
Moderaterna styrde Tyresö var förödande för 
omsorgens utveckling. Den medförde att alla 
boenden utom ett drivs av privata aktörer. Och 
Björkbackens boende är också snart historia på 
grund av Moderaternas politik.

Därför är ett av Socialdemokraternas löften 
ett nytt kommunalt drivet äldreboende i Fårda-
la. Ett viktigt löfte för att tillgodose platsbeho-
vet men också för att inte få en helt privatiserad 
omsorg i Tyresö.

Om mindre än två veckor är det val. För den 
som tycker att äldrefrågorna är viktiga borde 
valet vara enkelt.

ooo

Äldreomsorgen kom lite i fokus under pandemin. Det blev tydligt att det 
fanns många brister. Det återstår fortfarande mycket att göra för att säkra 
omsorgen. Det gäller inte bara platsbehovet utan också samlingsplatser 
och måltider. I Tyresö kommer det på grund av den Moderata politiken 
under 20 år kommer att saknas ett kommunalt drivet äldreboende.

Inför valet 2018 lovade Ulf Kristersson att han inte skulle 
samarbeta med Sverigedemokraterna. En som fick löftet 
var förintelseöverlevaren Heidi Fried.

Nu samarbetar han oproblematiskt med det parti som 
nyligen själv medgivit att de uppstod ur nazistiska och 
rasistiska miljöer.

Nu säger han att han inte ska ge partiet plats i regeringen 
men varför ska man lita på honom nu?

Hur vet vi att nästa utrikesminister inte är en som inte 
kan välja mellan Putin och Biden?

Och vad vill Moderaterna och Sverigedemokraterna i 
Tyresö? Kan man lita på dem?

De som vill vara på den säkra demokratiska sidan får 
nog rösta på partier man kan lita på …

ooo
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Glöm inte löftena
till de äldre

Konst i Tyresö

Ett av motiven på Eva Bergenwalls 
väggfris Thyrisedhe. Konstverket 
som består av 17 bilder tryckta på 
plåt, finns på fasaden till Stads
parken och tillkom 2014. Motivet 
denna gång är Tyresö Slott.

Kommunfakta: Tyresöpolitiker populära
Tyresö Nyheter har låtit Novus mäta vilken inställning tyresöborna har till våra ledan-
de lokala politiker. I mediaskuggans Stockholm var det i början på året (då under-
sökningen gjordes) många väljare som inte kände igen kandidaterna. Den som flest 
kände igen var kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Kanske är även 
de andra mer igenkända nu när valrörelsen är igång och valaffischerna uppe. Det 
finns dock en bra nyhet. De politiker som kommer från Tyresö får ett högt betyg. 
När man mäter hur många som är positiva jämfört med hur många som är negativa 
landar alla de tre undersökta tyresöpolitikerna på plus. Det är alltså fler som har 
förtroende än som inte har det. Ett undantag finns dock och det är regionstyrelsens 
ordförande Irene Svenonius (M). Hon får minusbetyg. Tyresöborna är direkt negativa 
till henne. Det kanske inte är så förvånande att hon inte syns på någon valaffisch i 
Tyresö. Men man ska inte luras – hon är fortfarande Moderaternas toppkandidat i 
regionvalet och får nuvarande majoritet bestående av M, L, C, KD och MP majoritet 
riskerar vi att hon är kvar även efter valet.

Källa: Novus
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Barnavdelningen 
öppnar åter i 
september
BIBLIOTEK Tyresö bibliotek med-
delar att barn- och ungdomsav-
delningen på biblioteket i Tyresö 
centrum tillfälligt kommer att 
stängas av för renovering. Avdel-
ningen beräknas vara stängd fram 
till och med slutet av september. 
Biblioteket hänvisar under tiden 
till biblioteken i Tyresö strand 
och Trollbäcken för den som vill 
låna barn- och ungdomsböcker.

ooo

Anhöriggrupper 
startar upp
SOCIALT Tyresö kommun startar 
under hösten tre anhöriggrup-
per för anhöriga till äldre med 
demenssjukdom, med en partner 
på vård- och omsorgsboende och 
unga vuxna med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Grupperna 
leds av kommunens anhörigkon-
sulent och syftar till att anhöriga 
ska få träffa andra i liknande situ-
ationer för råd och stöd.

ooo

Tyresö kommuns 
krisberedskap
KRIS Konsultföretaget WSP har 
mätt hur robust och resilient Sve-
riges kommuner är för att stå emot 
kriser inom klimat, infrastruktur 
och förändrat omvärldsläge. I en 
jämförelse mellan Sveriges kom-
muner hamnar Tyresö kommun 
på en 15 plats tillsammans med 
Stockholms kommun.

ooo
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– Att kommunen inte ska ha ett 
enda kommunalt äldreboende 
är inte ett alternativ för oss. När 
det nu inte finns politiskt stöd 
för att rädda Björkbackens äld-
reboende så behöver vi istället 
så snabbt som möjligt få ett nytt, 
modernt kommunalt äldreboende 
på plats i kommunen. Vi har tagit 
ett sådant initiativ och idag finns 
det ett stöd för ett sådant, säger 
kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson.

Tanken är att det nya äldrebo-
endet ska kunna ersätta platserna 
på Björkbackens äldreboende 
samt ha kapacitet för att tillgo-
dose ett ökat behov av platser. I 
uppdraget ingår även att se över 
möjlighet att låta hemtjänsten 
inrymmas i samma lokaler samt 
parkeringsyta.

– Vi anser fortfarande att Björk-
backen borde ha renoverats men 
kommer nu istället att göra allt vi 
kan för att få ett nytt, kommunalt 
äldreboende i kommunen, säger 
hon. Det är nödvändigt att vi har 
kommunala alternativ för att 
värna om valfriheten för de äldre 
samt att om kommunen driver äld-
reboendet kan vi arbeta för trygga 
arbetsvillkor och en god arbets-
miljö. På sikt behöver vi även fler 
kommunala boenden för en bra 
balans, avslutar Mattsson (S).

När beslut om detaljplan för 
ett nytt kommunalt äldreboende 
är inte helt klart än. Enligt en 
preliminär tidplan räknar Tyresö 
kommun med att kunna ha en ny 
detaljplan på plats tidigast i bör-
jan på 2024.

ooo

Nytt kommunalt äldreboende 
föreslås vid Bondevägen i Fårdala

Björkbackens äldreboende har 58 boendeplatser som ska ersättas efter 
nedläggningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

OMSORG Stadsbyggnadsutskottet har gett i uppdrag att ta fram 
detaljplan för ett nytt kommunalt äldreboende vid Bondevägen i Får-
dala. Preliminärt räknar Tyresö kommun att det nya äldreboendet ska 
kunna stå klart tidigast i början på 2024. I uppdraget ingår även att 
titta på nya lokaler för hemtjänsten samt parkeringsyta.

När Björkbacken läggs ner:

Brist på platser till korttids-
boenden och dagverksamhet

Enligt kommunens plan för 
omsorgsplatser framgår det att 
förutom ett nytt äldreboende 
för att hantera de nedlagda plat-
serna på Björkbacken kommer 
det också att behövas en ny lokal 
och utökade platser för den dag-
verksamhet för personer med 
demenssjukdom som idag ligger 
i lokaler i Björkbacken.

Verksamheter måste flytta
Även den kommunala hemtjäns-
ten utgår från lokaler i Björk-
backen.

– Det pågår mycket verksam-
het i Björkbacken som kommer 
att behöva omlokaliseras i och 

med Tyresö Bostäders beslut att 
inte renovera lokalerna, säger 
kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson (S).

– Tyresö kommun kommer 
givetvis att hitta alternativa lös-
ningar, men det är olyckligt på 
många sätt.

Stadsbyggnadsutskottet har 
nyligen lagt ett uppdrag om att ta 
fram en ny detaljplan för ett nytt 
kommunalt äldreboende vid Bon-
devägen i Fårdala.

Nytt äldreboende önskvärt
Tanken är att det nya äldreboen-
det ska kunna ersätta platserna 
på Björkbackens äldreboende 
samt ha kapacitet för att tillgo-
dose ett ökat behov av platser. I 
uppdraget ingår även att se över 
möjlighet att låta hemtjänsten 
inrymmas i samma lokaler samt 
parkeringsyta.

– Att kommunen inte ska ha ett 
enda kommunalt äldreboende är 
inte ett alternativ för oss. När det 
nu inte finns politiskt stöd för att 
rädda Björkbackens äldreboende 
så behöver vi istället så snabbt 
som möjligt få ett nytt, modernt 
kommunalt äldreboende på 
plats i kommunen, avslutar Anita 
Mattsson.

ooo

ÄLDRE Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om hur Tyresö riskerar att 
helt stå utan kommunal äldreomsorg efter sommaren 2023 efter att 
en politisk majoritet bestående av MP, L, C, M, SD och KD beslutat att 
lägga ner det sista kommunala äldreboendet, Björkbacken. En kart-
läggning av befintliga platser och kommande behov inom äldreomsor-
gen visar dock att Björkbackens nedläggning påverkar fler områden 
än platser på äldreboende. Nedläggningen av Björkbacken påverkar 
även behoven av nya platser för korttidsboende och dagverksamhet.

Björkbacken
n Björkbacken vård- och 

omsorgsboende drivs i kom-
munal regi och har 58 boende-
platser.

n Lägenheterna är fördelade på 
boendeenheter som var och 
ett gemensamt kök, matplats 
och allrum.

n Verksamheten är Silviahem-
certifierad, vilket innebär att 
medarbetarna genomgått stif-
telsen Silviahemmets gedigna 
utbildning inom demensvård.
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Dagens ros … 
… till sommarens nyinvigda mini-
golfbana i Ringen vilken är verk-
ligen en höjdare! Tack till Tyresö 
Bostäder och Tyresö kommun för 
detta roliga initiativ.
Spiken

Efter flera års förberedelser beslutade kommun-
fullmäktige i april 2021 att utveckla Björkbackens 
äldreboende till ett modernt äldrecentrum. Vid den 

tidpunkten fanns 63 vård- och omsorgsplatser på Björk-
backen. Efter ombyggnad och modernisering skulle anta-
let platser minska till ett 40-tal samt innehålla lokaler för 
bland annat korttidsvård och dagverksamhet.

Tyresö Bostäder som äger fastigheten fick i uppdrag att 
förbereda och genomföra upphandling av projektet. I mars 
2022 beslutade majoriteten i styrelsen att avbryta projektet.

Beslutet om att avbryta ombyggnaden av Björkbacken 
kommer att få mycket långtgående negativa effekter för 
äldreomsorgen i Tyresö kommun.
1. Ett 40-tal personer som idag bor på Björkbacken kom-

mer att flytta över till det nybyggda Villa Sköndal under 
2022 i enlighet med det avtal som kommunen tecknat 
med Sköndalsstiftelsen. För ett 20-tal personer kommer 
platser att saknas den dag verksamheten vid Björkback-
en upphör.

2. Nerläggningen av Björkbacken innebär att endast pri-
vat eller stiftelsedrivet äldreboende kommer att kunna 
erbjudas i Tyresö. Valfriheten för de äldre som sökt och 
beviljas boende kan inte längre tillgodoses. Kommunen 
kommer inte längre att ha rådighet och styrning och 
verksamheten som ett eget drivet vård och omsorgsbo-
ende skulle medföra. En nerläggning innebär också att 
värdefull kompetens kommer att förloras.

3. I och med att Björkbacken läggs ner saknas konkreta pla-
ner för de kommande tio åren. I och med att Villa Sköndal 
tagits i bruk under 2022 saknas konkreta planer för fram-
tida boenden under den närmaste 5–10-årsperioden. I 
kommunens lokalförsörjningsplan 2021–2031 nämns om 
att ett boende skulle kunna uppföras i Wättingebacken. 
Om de planerna förverkligas skulle ett ytterligare boende 
kunna vara färdigt i bästa fall om 5–7 år.

4. Samtidigt ökar antalet äldre – särskilt de över 80 år – 
varje år under den kommande tioårsperioden. Antal 
personer 80 år eller äldre kommer att öka från idag 3 200 
till 3 400 år 2030. Vårdbehovet kommer att öka utan att 
kommunen kan motsvara behov och önskemål. De 
vårdbehövande riskerar att bli anvisade platser utanför 
kommunen långt borta från släkt och vänner. Det finns 
för övrigt ingen garanti för att de idag privata boendena 
ska känna något speciellt ansvar för att bedriva verk-
samhet i Tyresö i de boenden som finns idag.

5. Björkbacken är uppfört att användas som äldreboende. 
Fastigheten är i behov av upprustning oavsett framtida 
användning. Om renoveringsarbetena läggs på is saknas 
idéer om ett mer långsiktigt utnyttjande av de omfat-
tande lokalerna. Dit hör förutom äldreboende behov av 

utrymmen för dagverksamhet och korttidsboende går 
förlorade. Det innebär att lokaler i ett av de geografiskt 
sett mest attraktiva lägena i kommunen inte blir ända-
målsenligt använda. Närheten till centrum och dess 
utbud av tjänster och service är viktigt för de äldre, en 
tillgång som kommer att gå förlorad.

6. Vissa delar av fastigheten bedöms vara svåra att bygga 
om och en rivning kan bli aktuell. Om så skulle bli fal-
let med resten av området blir det fråga om en kapital-
förstörelse av stora mått som kommunen/TYBO får ta 
ansvar för.

7. Beslutet om en total ombyggnad av Björkbackens 
äldreboende var väl underbyggt. Kommunens pensio-
närsorganisationer har gett ett kraftfullt stöd till detta 
beslut. Genom KPR har pensionärsorganisationerna 
fortlöpande kunnat följa förberedelserna av projektet 
och deltagit i en seriös dialog. Konsekvenserna av en 
avveckling är helt okända förutom att kommunens äld-
reomsorg åter kommer att råka i kris.

8. Det finns uppenbarligen inget tillräckligt politiskt stöd 
för att genomföra planerna för Björkbackens moder-
nisering. Ett alternativ är att kommunen satsar på att 
bygga ett helt nytt boende i kommunal regi. Men vad 
slutnotan för ett sådant byggande skulle sluta är idag 
oklart. Dessutom ligger ett sådant projekt långt fram i 
tiden. Och kommer de partier som hittills motsatt sig 
en ombyggnad av Björkbacken att stå upp för ett nytt 
boende i kommunal regi. Det mesta är oklart och osä-
kert, inte minst för kommunens äldre.

9. Vi kräver därför att kommunfullmäktige håller fast vid 
sitt tidigare beslut om en ombyggnad och renovering av 
Björkbacken och snarast ger de nödvändiga direktiven 
till TYBO.

Bo Fururgård, PRO
Ewa Kardell, SPF

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Riv upp beslutet om Björkbackens avveckling

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64

Tyresöeken står vid centralköket 
och vi följer trädet under året. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Augustieken

Vi kräver att 
kommunfullmäktige håller 
fast vid sitt tidigare beslut.
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i Ukraina.

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.

Människor i Ukraina flyr för sina liv. 
De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till

Människor i Ukraina flyr för sina liv. 
De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till

Oklar insamlareRösta!
Själva valdagen är söndagen den 
11 september, men redan nu kan 
du förtidsrösta, på en tid som pas-
sar dig!
Ivrig demokrat

Heta bussresor

Dagens ris …
… till de som förstör. Vet hut ni 
som ägnar er åt att riva ned par-
tiernas valaffischer! Det finns 
människor i andra delar av värl-
den som är beredda att dö för att 
få möjligheten att rösta i fria, all-
männa val såsom vi kan göra här i 
Sverige. Därför ska vi vara rädda 
om vår demokrati.
Tacksam väljare

En näckros

Häromdagen när jag skulle lämna 
några klädesplagg till återvinning 
i Trollbäckens centrum fick jag se 
något mycket märkligt.

Förutom Frälsningsarmens 
och Emmaus återvinningsstatio-
ner fanns nu också en grå plåt-
låda märkt endast ”Klädinsam-

ling”. Ingenting om vem som är 
insamlare, inga kontaktuppgifter 
och inget om var de insamlade 
gåvorna tar vägen.

Kan vem som helst ställa upp 
en klädinsamlingslåda? Detta 
känns inte bra!
Fundersam återvinnare

Vi är många som åker buss inom 
kommunen eller till och från Tyre-
sö. Inte minst alla de som dagli-
gen pendlar till jobbet. Under den 
varma perioden av året har det 
varit skönt att ibland kunna sätta 
sig på en sval buss. Men tyvärr är 

det inte alltid så att ventilationen 
fungerar och bussresan blir då 
istället en plåga – inte minst för 
oss som är lite äldre. Borde det 
inte gå att få ventilationen att 
fungera på ALLA bussar?
807-resenär

 FOTO: PRIVAT Snart ett minne blott. FOTO: PRIVAT

 FOTO: PRIVAT

 FOTO: PRIVAT

 FOTO: PRIVAT
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Förra statsministern Ingvar Carls-
son och riksdagsledamot Mathias 
Tegnér delar ut rosor till förbipasse-
rande väljare. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Camilla och Nova Möller, 
Granängsvägen 
– Bra om det rustades upp. Det är 
bra med fler mötesplatser.

Samirah Sarham, 
Granängsringen 
– Jag vill hellre ha en lite lugnare 
och tryggare miljö. Innan Hemköp 
öppnade var det lugnare här.

Almas Abbasova, 
Granängsringen 
– Jag tycker det är ett bra förslag.

Ingela Larsson, 
Granbacksvägen 
– Jag tycker det låter som ett bra 
förslag.

Muktar Achmed, 
Granängsringen 
– Ett bra förslag. Det borde bli 
bättre för barnen och mera liv och 
rörelse.

?
Socialdemokraterna 
vill rusta torget vid 

Granängsringen med 
nya mötesplatser 

och bostäder. Andra 
partier säger nej. 

Vad tycker du?
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nya program invigda 
på Tyresö gymnasium
SKOLA För första gången sedan 
90-talet började fler elever på 
Tyresö gymnasium än vad som 
tog studenten tidigare under 
året. Det beror dels på att fler 
elever söker till de program 
innan men också på att det star-
tades två helt nya yrkesprogram 
på gymnasiet.

Under den senaste mandatpe-
rioden har ett utvecklingsarbete 
inletts på Tyresö gymnasium och 
programutbudet har setts över.

Två nya yrkesprogram
Det resulterar i att vård- och 
omsorgsprogrammet och för-
säljnings- och serviceprogram-
met öppnades till skolstarten i 
augusti.

– Precis så, Tyresö gymnasi-
um har kontinuerligt utvecklats 
under mandatperioden, säger 
Christoffer Holmström (S), ord-
förande i gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden. Vi har bland 
annat öppnat resursskolan, infört 
elbilsprofil på fordonsprogram-
met och nu öppnade de två nya 
programmen.

Budget i balans
Tyresö gymnasium har under 
många år haft en dålig ekonomi 
men efter valet 2018 förändrades 
det och det nya styret Tillsam-
mans för Tyresö vände under-

skotten på nästan 10 miljoner 
till en budget i balans på bara två 
år. Det har enligt Holmström (S) 
möjliggjort att man nu också kan 
utveckla gymnasiet.

– Det har varit en förutsätt-
ning, menar han. Först var vi 

tvungna att få ordning och reda i 
ekonomin, sedan kunde vi börja 
utveckla.

Positiv trend
– Det finns en positiv trend på 
gymnasiet vilket är väldigt, väl-

digt roligt. Ekonomin går ihop, 
fler elever söker till våra program 
och tyresöborna ha ren väldigt 
mycket mer positiv bild av vårt 
gymnasium, som jag tycker att vi 
nu kan vara stolta över.

ooo

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, träffar de nya eleverna på för-
säljnings- och serviceprogrammet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Första stegen in i skolan
START Efter ett långt sommarlov 
startade skolorna upp igen med 
upprop den 18 augusti. En av 
de hundratals barn som gick till 
skolan för allra första gången 
är Isabell som precis har börjat 
förskoleklass i Sofiebergsskolan. 
Hon ser mest fram emot att leka 
och få nya vänner.

Vad är det bästa med skolan?
– Att man får lära sig nya saker. 
Och att få nya kompisar.

Isabell berättar att hon kände 
några kompisar när hon började 
skolan, men att hon också fått 
två nya kompisar efter de första 
dagarna i skolan.

Vad får ni göra på en skoldag? 
Vad är det första som händer?
– Först sätter man sig ner på mat-
tan och så får man berättar saker.

Isabell berättar vidare att de 
mest har lekt och att det också har 
varit det bästa med att börja sko-
lan. Inomhus finns barbiedockor 
och enhörningar. Utomhus har 
hon cyklat och rockat med rock-
ringar.

Har du fått någon hylla?
– Ja, den är ganska stor. Jag har 
ryggsäck, vattenflaska och min 
fleece

Varför går man i skolan?

– Jag vet inte, kanske så man får 
börja läsa.

Vi pratar om att man i skolan 
får lära sig både siffror och bok-
stäver. Siffror är lite roligare än 

bokstäver men på frågan vad Isa-
bell ser mest fram emot att lära 
sig blir svaret något annat:

– Massa nya vänner!
ooo

Det bästa med skolan är alla nya vänner säger Isabell som börjat förskole-
klass i Sofiebergsskolan. FOTO: PRIVAT

Valarbete
VAL Att valet närmar sig märks. 
Valaffischer ropar ut politiska 
budskap. I valstugorna hörs par-
tiernas olika argument.

Många är de som vill dra sitt strå 
till stacken. Sveriges förra stats-
minister Ingvar Carlsson är i Tyre-
sö centrum och kampanjar för de 
lokala socialdemokraterna.

ooo
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Jag vet inte om det var dagisfröknarna på Sagan eller 
min lärarinna på Stimmet som lärde mig och de andra 
barnen det banala i att värdera vikten av att tala san-

ning. Att inte ljuga kan tyckas som något oviktigt i en 
cynisk värld, men jag tror inte man ska underskatta det vi 
barn lärde oss när vi växte upp i Tyresö på 80-talet.

Denna valrörelse känns smutsigare än tidigare och det 
finns säkert behov av självrannsakan från alla partier. 
Samtidigt är min frustration extra stor kring Moderaterna 
i Tyresö, som verkar ha gjort det till en konst att påstå 
eller ge sken av vad vi Socialdemokrater vill.

Ett exempel är fastighetsskatten. I tre valrörelser har 
Moderaterna i bland annat Tyresö kampanjat och varnat 
för att vi Socialdemokrater vill återinföra fastighetsskat-
ten. Detta är hittepå, men det stoppar inte våra lokala 
Moderater från att damma av skyltarna också i årets 

valrörelse. De brukar motivera 
denna lögn med att det finns 
socialdemokrater som vill åter-
införa skatten. Det är korrekt, 
men lika sant är det att partiet 
som helhet beslutat, på parti-
kongress, att inte återinföra 
skatten. Det kan jämföras med 
om vi i Socialdemokraterna 
skulle hävda att Moderaterna 
vill införa fastighetsskatten, då 

Anders Borg nu förespråkar den.
Ett annat mycket märkligt exempel är frågan om en bro 

över Drevviken till Skogås. Frågan har utretts under 2021 
och sedan slängts i papperskorgen. Det finns inga partier 
i Tyresö som står bakom ett brobygge längre, men ändå 
har moderaterna i Tyresö kampanjat mot bron. De för-
svarar sig såklart med att de bara ger uttryck för sin åsikt, 

men det de avsiktligt gör är att 
ge sken av att någon vill bygga 
bron till Skogås, vilket som sagt 
inte är korrekt.

Lögnerna fortsätter i flera 
utskick till hushåll i Tyresö, där 
fokus i stor utsträckning ligger 
på Socialdemokraternas politik. 
Där ger de bland annat en fel-

aktig bild av att vi socialdemokrater inte vill säkra goda 
svenskkunskaper hos de anställda i äldreomsorgen?

Listan kan göras längre, men detta är ett par exempel. 
Egentligen bär det mig emot att behöva använda min krö-
nika till att reflektera över dessa lögner i valrörelsen, men 
samtidigt kan de inte stå oemotsagda.

Även om jag inte minns om det var Christina på Sagan 
eller Anita på Stimmet som lärde mig vikten av att tala 
sanning, så är det en av de viktigaste lärdomarna under 
min uppväxt. Synd att Moderaterna i Tyresös kampanjge-
neraler inte gick på dagis och grundskola i Tyresö och fick 
lära sig värdet av denna dygd.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är 
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. 
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är 
uppväxt i Öringe. Innan riksdagsarbetet arbetade han 
på Hennes & Mauritz som ekonomichef och var med 
när företaget expanderade i Malaysia och Australien. 
På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig 
till civilekonom  och i Sveriges riksdag är han ledamot 
i näringsutskottet, samt sitter i riksbanksfullmäktige. 
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande 
i både Stockholms ishockeyförbund och Hanvikens SK.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

”Inga partier i Tyresö 
står bakom ett brobygge 
till Skogås. Men ändå 
ger Moderaterna sken 
av att någon vill …”

”Moderaterna 
varnar för att 
Socialdemokraterna 
vill återinföra  
fastighetsskatten. 
Detta är hittepå.”

Planen för bostäder vid Amaryllis antagen
BOSTAD Vid Tyresös kom-
munfullmäktiges möte den 25 
augusti antogs detaljplanen för 
Amaryllis.

Detaljplanen syftar till att möjlig-
göra byggnation av flerbostads-
hus om 3–5 våningar med cirka 
170–200 bostäder. Byggnaderna 
är framtagen för att samspela med 
närliggande område. Fasaderna 
kommer därför få en varierande 

utformning genom upprepande 
förskjutningar i byggnadskrop-
parna.

Till bostäderna kommer detalj-
planen att möjliggöra en utbyggd 
förskola samt ett allmänt park- 
och grönområde för allmänheten 
inklusive hantering av dagvatten.

Vid sammanträdet proteste-
rade några närboende mot detalj-
planen.

ooo

Tänkta bostäder vid Amaryllis.
 ILLUSTRATION: LINK ARKITEKTUR/

TYRESÖ KOMMUN

Nu införs nollvision mot 
problematisk skolfrånvaro

Konsekvenserna kan bli att elev-
erna inte lär sig i den utsträckning 
de har rätt och att de mår dåligt.

– Det är en utveckling som är 
oacceptabel – alla elever ska ha 
rätt att klara utbildningsmålen 

och nå sin fulla potential, säger 
Klara Watmani.

En rad olika satsningar har 
gjorts den senaste mandatperio-
den. Bland annat har kommunen 
nu en heltidsanställd som jobbar 

med att främja närvaro, alla kom-
munala skolor erbjuder möjlighet 
till undervisning i ett litet sam-
manhang och två centrala lär-
studios har startat som erbjuder 
kommunövergripande undervis-
ningsgrupp för de elever som har 
det största behovet av extraordi-
närt stöd. Samtidigt har ett syste-
matiskt kvalitetsarbete kring pro-
blematisk skolfrånvaro inletts.

– Elever som har problematisk 
skolfrånvaro kräver extra stöd och 
hjälp för att komma tillbaka till en 
normal skolgång. I flera fall behövs 
det ofta många och tidskrävande 
åtgärder för att skolan ska lyckas 
vända en omfattande skolfrånva-
ro, oavsett vilka orsaker som lig-
ger bakom, säger Klara Watmani.

Det mobila teamet som vänder 
sig till familjer med barn och ung-
domar som går i grundskolan, och 
som av olika anledningar har svå-
righeter i skolan har utökats för att 
tidigare fånga upp elever och ett 
anhörigstöd är infört för att tidi-
gare fånga upp föräldrars oro och 
stötta familjen med rätt insatser.

Uppdraget som nu lagts inne-
bär att nämnden löpande ska få 
uppdateringar i hur arbetet mot 
den problematiska frånvaron går.

Varje elev som lider av pro-
blematisk skolfrånvaro är prio-
riterad och därför inför vi nu en 
nollvision för problematisk skol-
frånvaro.

– Det är viktigt att nämnden 
tydligare får uppdateringar i arbe-
tet för att veta hur vi kan utveckla 
arbetet vidare, säger Klara Wat-
mani.

ooo

SKOLA Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Klara Watmani 
införde genom ett ordförandeuppdrag i maj en nollvision mot proble-
matisk skolfrånvaro. Problematisk skolfrånvaro kan definieras på flera 
olika sätt, men syftar på barn som är frånvarande från skolan under 
en längre tid och ofta upplever oro eller stress av att gå tillbaka till 
skolan.

– Alla elever ska ha rätt att klara utbildningsmålen och nå sin fulla poten-
tial, säger Klara Watmani (S). FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA
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VÅRT TYRESÖ 
KAN BÄTTRE

BYGG ETT NYTT 
KOMMUNALT ÄLDREBOENDE

FLER LÄRARE 
ISTÄLLET FÖR VINSTER

FLER POLISER
KAMEROR OCH FÄLTASSISTENTER 
Anita Mattsson
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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S-KANDIDATER I TYRESÖ
Anita Mattsson

Anders Linder

Maria Alves Persson

Alfonso Morales

Jerry Svensson

Maria Rey

Mikael Fallmo

Karin Ljung

Eija Räty

Mathias Tegnér

Petra Reinholdsson

Christoffer Holmström

Susann Ronström

David Westius

Jannice Rockstroh

Maria Karlsson

Kristjan Vaigur

Anna Pasini Frängsmyr

Christoffer Svahn

Dragan Boban

Ulrika Runsala

Odd Wiking

Klara Watmani

Niklas Wennergren

Katarina Helling

Martin Nilsson

Carl-Johan Karlson

Annika Höglund

Kurt-Erik Thorild

Sara Granestrand

Mari Schaub-Iggström

Tomas Forsberg

Malin Holmberg

Mattias Andersson

Anna Flemsten
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VÅRT TYRESÖ 
KAN BÄTTRE

#8 Mathias Tegnér, Riksdagskandidat

KLIMATOMSTÄLLNING
FÖR FRAMTIDENS JOBB 

DET RÄCKER NU!
VI SKA TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER 

SJUKVÅRDEN I REGION STOCKHOLM
VI VILL HA:

KVÄLLSÖPPET PÅ VÅRDCENTRALER
GYN-MOTTAGNING I HANDEN
STÄRKT FÖRLOSSNINGSVÅRD

#4 Martin Nilsson

#11 Maria Karlsson#8 Anders Linder #16 Annika Höglund #21 Eija Räty #24 Sophie Edström#13 Mikael Fallmo

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



KULTUR/NÖJE

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började 
byggas i början av 1960-talet 
Då hade kommunen bara cirka 
6 000 invånare. De flesta bodde 
i villorna i Trollbäcken. Tio år 
senare var invånarantalet över 
27 000 och staden i skogen, 
som Bollmora kallades, hade 
vuxit fram med sina många 
bostadsområden. Med denna 
artikelserie presenteras ett 
antal av dessa.

Idegransgången
Idegransgången i Trollbäcken 
byggdes av det kommunägda 
företaget Tyresö bostäder i 
slutet av 1980-talet. Radhus-
området som är mycket barn-
vänligt är högt beläget mitt 
på Fornudden. Att det ligger 
högt kan man ana av att innan 
området byggdes var adressen 
Örnstigen. Under 2008 skedde 
ombildning och bostäderna 
blev bostadsrätter.

Byggår 1989
Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder  53, ettor 
 till femmor
Antal hus 14
Våningar 2

Jazzkryssningarna till Åland
med Tyresö Hafsband är tillbaka!

Dansa-spisa-njut och handla taxfree!

Söndagarna 18 september och 20 november 2022

Direktbussar från Tyresö:

Alléplan, Trollbäcken kl 12.00, via Tyresö C

Krusboda Torg kl 12.00, via Tyresö C

Tyresö C, Regnbågsgatan 8, utanför Bollmora

Vårdcentral kl 12.15. (Obs! Ny avgångsplats)

Åter Tyresö cirka 21.45

Pris för båt och buss tor: 100 kr
Uppgifter om anmälan m.m. ej klart.
Mer info: Peter Inghe, 073-043 64 23

peteringhe@gmail.com

Hur blev det?

Träffpunkten fyller ett år
I skuggan, med fötterna i ett fot-
bad sitter Birgitta Pärnestad med 
en sval sommardrink. 

– Träffpunkten är helt under-
bar. Jag har nyligen blivit ensam, 
min man gick bort nyligen, säger 
Birgitta.

– Jag är här nästan varje dag 
och pratar med de andra tanterna, 
dricker kaffe och gör lite sittgym-
nastik. De tar så väl hand om oss 
här. Snart början bion också på 
torsdag.

Vid ett bord sitter Zaida, Seija, 
Mirja, Kerstin och Inga-Britt. De 
är eniga om att träffpunkten är 
jättebra. 5 stjärnor säger den ena. 
Den andra påpekar att vi snart 
inte får plats i lokalen längre.

– Detta är min räddning att 
komma nånstans på dagarna och 
få sällskap, säger Zaida Timmer-
man.

Mirja fyller på:
– Det är ett andningshål för oss 

efter corona att träffa varandra 

och umgås. Här kan man också 
sittgympa flera gånger i veckan.

ooo

Från vänster: Zaida Timmerman, Seija Tuulik, Mirja Gestblom, Kerstin Haglund och Inga-Britt Rådeström. FOTO: TN

Framtida aktiviteter
Träffpunkten kommer framöver 
kommer att arrangera spel på 
måndagar, filmkvällar på torsda-
gar och evenemang på fredagar. 
Kopp och Själs program kan 
man hitta på kommunens hem-
sida: https://www.tyreso.se/
omsorg--stod/stod-for-aldre/
aktiv-vardag/kopp-och-sjal.
html#h-Aktivitetsschema-
vecka33

MÖTE För ett år sedan öppnades Tyresös första träffpunkt, Kopp och 
Själ, i Tyresö centrum. Tyresö Nyheter besökte träffpunkter för att 
prata med besökarna om hur det blev.
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Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Döden, döden, döden. Detta känsliga ämne. Eller? Börjar 
det bli mindre känsligt att prata om den? I och med pan-
demin började vi prata mer om döden. För att vi blev så 

illa tvungna. Döden blev mer närvarande i våra liv vare sig vi ville 
det eller inte – i vissas liv högst påtagligt närvarande.

Till vardags uppfattar jag det som att döden är något många 
blir illa berörda av. Av goda skäl förstås. Döden är ju oftast något 
ovälkommet. Ett avslut, som vi oftast inte kan förbereda oss för 
eller planera in i våra hektiska kalendrar.

När jag själv drabbades av dödens oresonlighet första gången 
var det ofattbart och chockartat. Min mamma var bara 62 år och 
ville inte alls dö. Jag minns att jag tänkte: ja men sjukvården kla-
rar av att behandla så många sjukdomar, det är väl bara att byta ut 
det som inte fungerar? Men så enkelt var det inte, fick jag erfara. 
Döden kom in i hennes liv, i våra liv, och den gav sig inte förrän 
den tagit min mamma med sig. Det var oerhört och förfärligt. 
Den första tiden kunde jag inte ta in eller förstå vad som faktiskt 
hade hänt. Den fullfjädrade sorgen dök upp en tid senare i mitt 
liv. Då var det som att en grå filt lade sig över min tillvaro. När jag 

försökte hantera min sorg fun-
derade jag mycket på varför vi i 
Sverige pratar så lite om döden. 
Som att vi försöker förtränga 
att den existerar. Att den för-
modligen är en naturlig, ibland 
inte alls naturlig utan fruktans-
värd, oväntad och orättvis, men 

ändå en avslutning på det vi kallar livet. Min önskan då var nog 
att försöka förstå. Att som så många gånger i livet när något är 
svårt, försöka hantera och göra begripligt det som drabbar oss. 
Jag tycker ofta att det är en bra metod att göra det obegripliga 
begripligt, att lätta sin egen börda genom att se att någon annan 
också varit med om det jobbiga, kanske få tips på hur en kan gå 
vidare eller se på det som skett i ett annat ljus. Får en inte med 
sig någon vän eller bekant att föra dessa samtal när det gäller 
döden, missar en chansen att förstå, att minska sin börda, att 
hitta vägen ut. Det är synd tycker jag, för vi drabbas alla någon 
gång av dödens käftsmäll.

Ibland kanske döden kommer som en vän, en befriare. Har en 
levt ett långt och innehållsrikt liv, sett barn och barnbarn växa 
upp, fått uppleva krämpor och att livet också innehåller många 
vardagar med inte alltid så roligt innehåll, kanske en känner sig 
nöjd när åren har blivit många?

I sommar har flera betydelsefulla personer för mig lämnat det 
här livet. En person som var nära vän till mina föräldrar och som 
har spelat stor roll i det nätverk de umgicks i, och därmed alltså 
i mitt liv. Den senaste stora förlusten var när jag fick veta att min 
dotters farmor lämnat oss. Hon, som blivit som en mammafigur 
för mig. Som alltid fanns där med en varm och mjuk kram, med 
en god, hembakt bulle. Som lekte kurragömma med min dotter 
och knölade in sig i vår garderob, trots att hon uppnått en akt-
ningsvärd ålder. Det finns så många stunder som jag känt hen-
nes värme och omtanke, till exempel när vi umgåtts och ibland 
avnjutit en god måltid tillsammans. Jag har nog ännu inte fullt ut 
förstått vilken stor förlust jag drabbats av.
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Vi borde börja tala 
mer om slutet

Ursula Rundin, utbildad journalist och tyresöbo 
sedan 20 år. Ursulas stora intresse för män-
niskor och det mänskliga mötet, kombinerat 
med hennes nyfikenhet, gör att hon gärna 
berättar om det vardagliga livet i Tyresö.

”Jag funderade på 
varför vi i Sverige 
pratar så lite om 
döden.”

SPORT/FRITID

Trappan och bryggan vid 
Klövberget är reparerade
NATUR Sedan en tid tillbaka har 
trappan och bryggan i Klövber-
gets naturreservat varit trasiga. 
Nu är arbetat klart och både 
trappan och bryggan går nu att 
använda igen.

Klövberget invigdes som naturre-
servat 2017 och är idag ett popu-
lärt utflyktsmål för tyresöbor. 
Syftet med reservatklassningen 

var att bevara det för regionen 
ovanliga landskapet med dess 
höga naturvärden och dess stora 
biologiska mångfald.

På bergets hjässa finns karga 
hällmarker med många knotiga 
tallar med inslag av ek, björk, 
rönn och gran. I branterna växer 
frodig ädellövskog bestående ek, 
hassel, lind, ask, lönn och enstaka 
exemplar av skogsalm.

I området finns också ovanliga 
växter, djur och svampar. Alla 
med högt naturvärde.

I Klövberget finns även finns 
även ett blockgrottesystem. Grott-
systemet är stockholmstraktens 
bäst utvecklade förkastningsgrot-
ta och mäter närmare 300 meter, 
därmed är den också en av Sveri-
ges längsta kända urbergsgrottor.

ooo

Nytt och fint både i bryggan och trappan vid Klövberget. FOTO: ESTHER ÖSTIN

SPF Tyresö beviljas miljonbidrag 
för projekt mot ålderism
PROJEKT SPF Tyresö har bevil-
jats 2 816 500 miljoner från All-
männa Arvsfonden för ett projekt 
som handlar om att motverka 
ålderism. Målgruppen är äldre 
personer över 65 år.

På Allmänna arvsfondens hem-
sida står att ”Projektet ska ta 
fram verktyg och strategier för 
att identifiera, reagera och agera 
mot ålderism. Projektet ska också 
arbeta med påverkansarbete 
kring ålderism och samverka för 
att nå ut och motverka ålderism 
brett i samhället.” Det är inte helt 
vanligt att en lokalförening bevil-
jas så stora projektbidrag. Ewa 
Kardell som är ordförande i SPF 
Tyresö berättar mer.

Hur fick ni idén till projektet?
– Idén till projektet har nog del-
vis funnits hos oss i föreningen, 
jag har ett antal gånger tagit upp 
exempel på ålderismen i samhäl-
let och mött många som har blivit 
upprörda vid olika tillfällen för 
hur det blivit bemötta.

– Eftersom min bakgrund är 
väldigt många år inom äldrebran-
schen på många olika positioner 
så ligger frågan mig varmt om 
hjärtat. Det som fick oss att slut-
ligen gå så långt som att starta ett 
projekt var en förfrågan från en 
enskild medlem, Lisbeth Crabo, 
som också var engagerad i frågan 
och som dessutom kunde tänka 
sig att vara projektledare och i 
huvudsak arbeta ideellt med frå-
gan.

Varför är det viktigt att motverka 
ålderism?
– Ålderismen är viktig att mot-
verka därför att den dels medver-
kar till att samhället går miste om 
både kompetens och arbetskraft 
samt passiviserar många seniorer 
eftersom tilltron och tilliten till 
våra förmågor är så liten

Vad tänkte ni när ni förstått att 
ni blivit beviljade stödet?

– När vi hade blivit beviljade stö-
det till projektet blev vi natur-
ligtvis jätteglada och jublade, 
men också lite skrämda av att 
vi tagit på oss en så stor uppgift 
i en lokal förening. Vi ska ändå i 
slutändan få fram ett utbildnings- 
och utvecklingsprogram som ska 
kunna användas nationellt. Ett 
uppfordrande men ack så roligt 
arbete!!!

ooo

Ewa Kardell, ordförande SPF Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresö Nyheter jubilerar

JUBILEUM Vi bläddrar tillbaka 
till Tyresö Nyheter 1982.

Tyresö hade Svenska 
Mästarna på gaffeln

Kaufmann räddade 
en poäng åt TFF

Vid matchstart undrade förstås 
de flesta hur länge Tyresö skulle 
orka stå emot detta stjärnlag. Väl-
digt länge skulle det visa sig. Visst 
satte Sävehof det första spelmå-
let men sedan var det Tyresö som 
gjorde de nästa tre och hade efter 
fyra minuter 6–1!

Frida i högform
Ett inspirerat Tyresö anförda av 
en Frida Höglund i, ja vi säger väl 
högform, slet fullkomligt sönder 
göteborgarna.

– Det är inte ofta som man 
tvingar de regerande Svenska 

Mästarna till två time outer efter 
tio minuter, säger Christopher 
Karlsson, tränare i Tyresö.

Timeouterna hjälpte föga. Det 
var Tyresö som var i ledning och 
de tänkte inte alls visa någon 
respekt för gästerna. Två minu-
ter före halvtidsvilan ledde man 
15–9, men en olycklig utvisning 
gav Sävehof en chans att snygga 
till paussiffrorna till 15–11.

Hade kontroll
Tyresö hade kontroll och behöll 
ledningen även efter paus, men 
någonstans började Sävehof att 

krympa avståndet något. Snart 
var ledningen nere på två mål men 
det tog ändå 47 minuter och 39 
sekunder innan göteborgskorna 
var i ledning för första gången.

En bra insats
Kanske var det de fem utvisning-
arna som var utslagsgivande, men 
oavsett det så ska hela laget ha en 
stor eloge för sin insats. Att luften 
sedan går ur laget och Sävehof 
springer iväg med några extra bol-
lar på slutet får man förstå.

– Vi gjorde en väldigt bra insats 
idag, som vi ska vara nöjda med, 
säger Christopher Karlsson till 
TN. Sävehf bytte till och med ut 
landslagsmålvakten Johanna 
Bundsen. Vi gjorde också en bra 
match i den första omgången av 
gruppspelet, där vi slog AIK med 
två mål. Det låter kanske lite men 
vi hade full kontroll på matchen.

Främsta målskytt blev Tyre-
sös Frida Höglund med sex mål 
medan Sävehofs Mai Kragballe 
Nielsen satte fem.

En sista bortamatch
Nu väntar en sista bortamatch i 
Lerum mot Baltichov. En klurig 
uppgift som helt avgör om Tyresö 
går vidare till utslagsomgångarna.

Herrlagets framfart i den nyin-
stiftade Svenska Cupen slutade 
på tre förluster men tre mycket 
bra insatser. Man hade Ligalaget 
Önnered på fallrepet och förlorade 
med uddamålet mot Kärra. Stor-
förlusten mot Ligalaget Malmö HK 
kan vi lägga därhän och i stället se 
fram emot en spännande Allsvens-
ka om ett par veckor.
Niklas Wennergren

Matchen startade med en officiell 
hyllning till Solem men också en 
till Kevin Salomonssons mamma 
som nyligen gick bort. Båda lagen 
spelade givetvis med sorgband.

Att påstå att spelet var kramp-
aktigt är att överdriva men TFF 
spelade inledningsvis väldigt 
mycket långa bollar. Idén att hitta 
in bakom Hanvikens backlinje 
fungerade inte speciellt bra och 
i stället var det HSK som gjorde 
exakt detsamma. Vikens kapten 
Robin Westman Söderstedts käns-
liga högerfot slog en svepande 
frispark bakom hemmalagets för-
svarslinje och Filip Nelson löpte 
obehindrat igenom och satte bol-
len i mål med en iskall touch.

Det saknades inte lägen
Tyresö gav inte tappt utan samla-
de sig och gav sig ut på jakt efter 
en kvittering. Det saknades inte 
lägen men det var i avsluten som 
precisionen saknades. 32 minuter 
in i matchen visade rättskiparen 
Joel Wessman det röda kortet 
för Emil Ståhl som fick duscha 
lite tidigare än sina lagkamrater. 
Solklart ansåg tyresöpubliken, 
mycket tveksamt ansåg den part 
som stödde Hanviken.

De som såg vårens derby minns 
också att det var exakt det som 
hände där och i ungefär samma 
skede av matchen. Vi minns också 
att Hanviken redde ut det och spe-
lade bra med tio man på banan.

Det var rätt mycket av samma 
vara denna gång. Övertaget märk-

tes föga, och två minuter före 
pausvilan kom gästerna fram i ett 
mönsteranfall. Amadou Junior 
Tandia avslutade med att sätta 
bollen i nät intill stolproten med 
kirurgisk precision.

0–2 i paus och väldigt lite talade 
för att Roffe Solem skulle få fira sin 
40 årsdag som materialare, med 
några poäng. Ett byte i paus blev 
dock räddningen för hemmalaget. 
Lucas Brikell togs ut och Oskar 
Kaufmann plockades in från bän-
ken. Redan fem minuter senare 
hade Kaufmann reducerat för TFF 
och gjutit nytt liv i matchen.

Ville mer
Men Kaufmann ville mer fem 
minuter senare rusade han ige-
nom på vänsterkanten och serve-
rade Anton Fornstedt bollen på 
ett silverfat och Fornstedt gjorde 
inget misstag. 2–2 och ett TFF på 
frammarsch men där stannade 
det liksom av. Att påstå att det var 
som på västfronten 1916 är att ta 
i men det var väldigt få anfall som 
mynnade ut i farliga chanser.

I 93:e minuten hade dock Pon-
tus Moro ett gyllene tillfälle att 
sätta segermålet. Fritt läge fram-
för Edvin Hall i HSK-målet men 
skottet hamnade en bit utanför 
målramen.

Hursomhelst en trevlig efter-
middag och poäng till båda tyre-
sölagen. Poäng som de båda verk-
ligen kommer att behöva i den 
jämna serien.
Niklas Wennergren

Frida Hölund i högform, flyger in i Sävehofs straffområde. FOTO: MICKE GÖTHE

Oskar Kaufmann och Anton Fortstedt satte varsitt mål och räddade TFF 
från en ny förlust. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Amadou Tandia Junior och Filip Nelson blev sånär matchvinnare för Hanvi-
kens SK. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

HANDBOLL Det höll på att skrivas en episk hjältesaga i Tyresöhal-
len på lördagen när Tyresö och Sävehof drabbade samman i Svenka 
Cupen. Då Tyresö spelar i en lägre serie startade man med tre shoot 
outs som man satte bakom landslagsmålvakten Johanna Bundsen.

Liksom i år var det val för 40 år sedan. Tyresö 
Nyheter var då med när först målet sattes på 
Bollmoravallen, numera Tyresövallen. Det nya 
idrottsområdet var ett av fyra vallöften som 
Socialdemokraterna  hade i valet 1979. Dessa 
var bostäder i Farmarstigen, ett gymnasium 
till Tyresö, 310 nya förskoleplatser och ett nytt 
idrottsområde i Bollmora. Allt kunde bockas av 
och S fick fortsatt förtroende.

FOTBOLL Förutsättningarna för ett tätt och spännande derby var 
väldigt goda. Molnfritt på himmelen och termometern visade uppe-
mot 25 sköna grader. Tyresövallen var full av aktivitet och det var 
bortåt 400 besökare på matchen. Tyresös materialförvaltare Roffe 
Solem firade sin första 40 år som ”matris” med att bjuda in publiken 
i omklädningsrummet på en odyssé över de gångna åren. Ett mycket 
uppskattat inslag.
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk 
medlemsavgift  på 300 kronor  

eller mer om du vill.

Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07  

Ange ditt namn och din adress.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema.

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

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/

SKRÄPBLOMMOR
21/8–4/9, 13.00–16.00 Alby 
Friluftsgård, elljusspåret. Skogen 
blommar av skräp, ett sätt att ta 
vara på det som inte ska vara i 
skogen. Alla barn är välkomna att 
skapa sin egen blomma av skräp, 
efter den 20 augusti! Skräp finns 
på plats hos mig, men plocka gärna 
det du hittar och ta med. Kom, kom 
och ha kul! Arrangemanget pågår 
inom Konstrundans utställning i 
skogen vid Alby gård. Arr: Konstrun-
dan, Lisa Malmgren Biljetter: Gratis 
Kontakt: Lisa@lisasilver.se.

TYRESÖFESTIVALEN
3/9, 11.00–16.00, Stadsparken/
Wättinge gårdsväg. Äntligen dags 
för Tyresöfestivalen igen! Tyresö-
festivalen är en mötesplats för 
tyresöbor, föreningar, lokalpolitiker 
och kommunala verksamheter. 
Under en dag fylls centrumområdet 
av aktiviteter, underhållning och 
samtal. Nytt för i år är att vi har ett 
område för barn. På grund av pan-
demin har Tyresöfestivalen ställts 
in de senaste två åren. Arr: Tyresö 
kommun Biljetter: Gratis.

SKRIVTRÄFFAR FÖR UNGA
6/9, 15.30–16.30, Biblioteket i 
Tyresö centrum. Vi träffas en gång 
i månaden för att utbyta tips och 
göra roliga skrivövningar tillsam-
mans. Gillar du att skriva eller är du 
nyfiken på att testa? På bibliotekets 
skrivträffar är du välkommen oav-
sett om du skriver mycket eller inte 
alls. Vi testar olika skrivövningar 
tillsammans för att väcka kreativi-
teten. Det kommer finnas pennor, 
block och datorer att låna. Arr: Tyres 
kommun Biljetter: Gratis, ingen för-
anmälan krävs.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

En ungdomsgård  
för äldre!

På träffpunkten Kopp och Själ vid Stadsparken 
i Tyresö centrum är alla äldre välkomna på en 
kopp kaffe och olika aktiviteter vardagar 9–16. 
Lyssna på besökarna Gösta, Gun-Britt, Nils, 
Yvonne, Berit, Sune med flera varför de går hit. 
Eva-Kajsa och Sickan som har jobbat på Träff-
punkten under sommaren berättar för Ann 
Sandin-Lindgren hur viktig denna träffpunkt är.

El-tjänst  
– en lysande affär

Annelie Wallman samtalar med Ann Sandin-
Lindgren om hur viktigt det är med rätt ljus och 
hur det är att ha tagit över Tyresös berömda 
lampaffär El-tjänst i Trollbäcken. Hon berät-
tar om hur företaget grundades på 60-talet av 
Allan Eriksson och sedan drevs vidare av dot-
tern Marie och hennes man Tobbe. Man fort-
sätter att erbjuda elektrikertjänster, konsulta-
tion och har en utbyggd verkstad.

Möte i natten – 
Nattpatrullen Tyresö

Ett möte en helgnatt mellan hemsjukvården 
och Nattpatrullen i Tyresö blev ett radiopro-
gram. Här berättar Monica Thörne och Eva 
Sabato om hur deras lite undanskymda arbete 
fungerar. Nattarbete är ganska anonymt och 
här får lyssnaren en inblick i det viktiga jobb 
som kommunens Nattpatrull gör varje natt 365 
dagar om året.

Allt du vill veta  
om drönare

Alla flygare, fotoentusiaster, IT-nördar och 
andra nördar som sett fotograf Lars Ternblads 
läckra vyer från ovan har nog undrat hur man 
kan manövrera den kamerabärande lilla flyg-
farkosten. Här kommer ni att få ert lystmäte 
i Lars Ternblads detaljerade beskrivning. Pro-
grammakare Gunnel Agrell Lundgren.

Hur får man en 
vårdplats i Tyresö?

Inga-Britt Rådeström undrar hur det ska fung-
era för henne och hennes dementa man. Han 
klarar sig inte längre själv. Hon orkar inte 
sköta honom. Under sommaren hamnade han 
på ett korttidsboende i Jordbro. Nu är han 
hemma med hemtjänst men Inga-Britt vill att 
han ska få komma till ett demensboende i Boll-
mora. Ann Sandin-Lindgren ställer frågorna 
till Susann Ronström (S).

Varför lägger de  
ner Björkbacken?

Socialdemokraterna lovade inför valet 2018 
att se till att Björkbackens äldreboende skulle 
få vara kvar. Nu läggs det ner hux flux. Hur är 
det möjligt? Har socialdemokraterna i TYBOs 
styrelse ändrat åsikt? Svaren på detta ger 
riksdagsledamoten Mathias Tegnér och kom-
munstyrelsens ordförande Anita Mattsson. 
Programledare: Niklas Wennergren.

Vad det snackats 
om i sommar

Carina Högberg, Lelle Wiborgh och Louise 
Amunder diskuterar med Ann Sandin-Lind-
gren vad det har pratats om i Tyresös stora 
och aktiva Facebook-grupper under somma-
ren. Förutom bortsprungna hundar och katter, 
vackra sommarbilder, olika aktiviteter vad är 
det för frågor som kommer upp? Pratas det 
kommunpolitik? Finns det ryska troll?

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Välkommen till en ny höst 
på Tyresöradion 91,4 MHz

 

Radiomakarna Niklas Wenner-
gren och Ann Sandin-Lindgren 
hälsar alla lyssnare till en ny 
radiohöst på Tyresöradion 91,4 
MHz. De tipsar om vilka program 
som är på gång, om Live-sänd-
ningar från Tyresöfestivalen 3/9 
och varje torsdagskväll 22-24. 
Särskilt tipsar de om de program 
som handlar om valet till kom-
munfullmäktige.
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Kryss nr 5  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
2 september 2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5, 2022”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2022
1:a: Claes Bäcklin, Diamantgången.
2–5: Kjell Möller, Sikvägen.
Sven-Åke Nilsson, Koriandergränd.
Anita Burman, Bollmoravägen.
Monica Svensson, Gudöterassen.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 5” 
och skicka senast 
den 2 september 
2022 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Pernilla!
Förra bild gåtan föreställde 
Bollmoradalens kyrka. Det 
visste Pernilla i Krusboda: 
”Åhh, det är ju Bollmora 
kyrka som kommer om 
man går gångvägen från 
Tyresö centrum/Coop-
ingången. Där har barnen 
haft Luciamorgon några 
gånger. Fin och modern 
kyrka. Har gått till centrum 
många gånger och gått 
förbi här …”

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen 
den 28 augusti.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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MINISTERBESÖK Under brinnan-
de valkampanj besökte utrikes-
minister Ann Linde Tyresö för att 
ta del av kommunens satsning 
med att få kvinnor långt ifrån 
arbetsmarknaden i arbete.

Tyresö kommun har tagit flera ini-
tiativ för att få in nyanlända i arbe-
te. Som resultat har etableringen 
av nyanlända förbättrats under 
mandatperioden, men mycket 
kvarstår. Framför allt gäller det 
nyanlända kvinnors möjlighet att 
komma i arbete.

Den kommunala satsningen 
Trappsteget handlar om att anstäl-
la kvinnor med lokal förankring i 
sitt eget bostadsområde, Gran-
ängsringen, genom lokalvård i 

trapphus och andra gemensamma 
utrymmen.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande:

– Jag är stolt över att utrikes-
ministern väljer att komma till 
Tyresö och uppmärksamma vårt 
arbete för jämställdhet, trygg-
het och jobb. Denna satsning är 
en viktig del i vårt breda arbete 
att öka tryggheten i Tyresö och i 
Granängsringen samt att under-
lätta för människor som har en 
svag ställning på arbetsmarkna-
den.

Ann Linde om besöket:
– Trappsteget är ett fantastiskt 

exempel där man kan få in kvin-
nor som står långt från arbets-
marknaden i arbete samtidigt 

som man ger dessa kvinnor större 
delaktighet i sitt närområde. Efter 
att ha lyssnat in deltagarnas erfa-
renhet tycks det som att Tyresös 
satsning har fallit väl ut.

Tyresö kommun har arbetsgi-
varansvaret och anställer medar-
betarna. Kommunen ordnar också 
introduktion och handledning i 
yrket, stöd i svenska språket, kun-
skaper i jämställdhet, friskvård, 
hantering av hot och våld samt 
hjärt- och lungräddning. Tyresö 
Bostäder står för arbetsuppgifter 
och kontor, arbetskläder, städma-
terial och utbildning.

Projektet startade i november 
2021 och är en del av initiativet 
Ett Tryggare Granängsringen.

ooo

Ann Linde och Anita Mattsson tillsammans med anställda på Trappsteget. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Utrikesminister Ann Linde 
besökte Trappsteget i Tyresö

Vad som nu händer med projektet är osäkert. 
 ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN / PE TEKNIK & ARKITEKTUR

Hård kritik mot  
stoppade planer  
i Granängsringen

Arbetet med att utveckla Gran-
ängstorget och Wättingebacken 
startades upp av den dåvarande 
moderatledda Alliansen, men 
stöddes också av Socialdemo-
kraterna som under den här man-
datperioden arbetat vidare med 
planerna tillsammans med Libe-
ralerna och Miljöpartiet.

Projektet stoppas
Projektet ser dock ut att stoppas 
sedan flera partier ändrat uppfatt-
ning. När detaljplanen var uppe 
för beslut på senaste kommunsty-
relsen valde en majoritet bestå-
ende av M, KD, SD och L att avslå 
detaljplanen.

– Att en majoritet nu stoppar 
detaljplanen innebär att den ange-
lägna upprustningen av området 
drar ut ännu mer på tiden. Vi ris-
kerar ett ökat missnöje bland de 
boende eftersom kommunen kon-
tinuerligt informerat om projek-
tet, genomfört medborgardialog 
som nu och inte leder till någon 
förändring, säger kommunstyrel-
sens ordförande Anita Matsson 
(S).

Osäker framtid
Detaljplanen syftar till att möjlig-
göra för 70–100 nya hyresrätter, 
en ny unik förskola, en ny gång-
väg med trappa som kopplar sam-
man Granängsringen och Farmar-
stigen och att Farmarstigen bred-
das och förlängs. Detaljplanen 
innehåller även viktiga satsningar 
på infrastruktur för hela området. 
Vad som nu händer med projektet 
är dock högst osäkert.

– Det är mycket allvarligt hur 
de partier som röstar avslag så 
fundamentalt misslyckas med att 
ta ansvar för Tyresö kommuns 
anseende och kommunens eko-
nomi, säger Anita Matsson.

Förlorade pengar
Projektet har hittills kostat cirka 
30 miljoner under 8 års tid, vilket 
kommunen inte skulle få täckning 
för om projektet läggs ner.

– Vi vet att infrastrukturen 
ändå kommer att behöva rustas 
upp i området, men med utebliv-
na intäkter nu när detaljplanen 
inte blir av, avslutar Mattsson (S).

ooo

PROJEKT En majoritet bestående av M, KD, SD och L har beslutat 
att stoppa planerna på nya bostäder i Wättinge och upprustning av 
Granängstorget . Beskedet kommer efter att detaljplanen röstats ner 
på kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Nu riktas hård kritik 
mot de partier som stoppat planen för att de riskerar kommunens 
ekonomi och anseende.

Det räcker nu:

S vill byta ut Svenonius för 
att kunna satsa på vården

– 16 år av moderatstyre i Region 
Stockholm har inneburit goda 
år för konsulter och vårdbolag. 
Samtidigt går vårdpersonalen 
på knäna och köerna på akuten 
växer. Vårdens pengar ska gå till 
vården. Den ekonomiska miss-
skötseln måste få ett slut, säger 
Martin Nilsson (S)

Men det är inte primärt därför 
han, efter många år i kommun-
fullmäktige, nu riktar fokus mot 
regionen. Det är hotet om ett sys-
temskifte i vården som gör att han 
känner ett ansvar att ställa upp i 
valet.

– Moderaterna har lovat att pri-
vatisera regionens sjukhus. Det 
tillsammans med de försäkrings-
lösningar som Iréne Svenonius 
vill se kommer göra vården till 
en fråga om man har pengar eller 
inte. Redan idag är klyftorna för 
stora när det gäller hälsa och till-
gång till vård. Vi borde alla vara 
oroade för den amerikanisering 
av vården som stockholmsmo-

deraterna nu vill genomföra med 
stöd av Sverigedemokraterna.

Det är en tacksam uppgift att 
ifrågasätta nuvarande styre efter 
regionens misslyckanden med för-
lossningskris och landets längsta 
akutköer, men vad kommer bli 
största skillnaden om Socialdemo-
kraterna styr regionen efter valet?
– Den första åtgärder måste vara 
att dra tillbaka varsel på sjukhu-
sen. Det är absurt att säga upp 
anställda samtidigt som vården 
skriker efter mer personal. Vi vill 
tvärtom göra en historisk sjuk-
hussatsning på 3 miljarder över 
mandatperioden. Det möjliggör 
både mer personal, fler vårdplat-
ser och kortade köer på akuten.

Sedan behövs en långsiktig 
satsning på vårdcentralerna med 
fast läkarkontakt och att perso-
nalens villkor i vården förbättras.

Ni vill inte höja skatten. Hur ska 
era löften finansieras?

– Trots att vi är landets rikaste 
region har vi högsta skatten av 
alla regioner. Det visar att vi 
måste minska byråkratin som 
uppstått kring vårdvalssystemet. 
Det väckte med rätta ilska när det 
visade sig att regionen anställt 
fler byråkrater än sjuksköterskor. 
Det är resultatet av en privatise-
ring med närmare 4 000 vårdavtal 
som ska skrivas och följas upp. Vi 
måste vända den utvecklingen.

ooo

Martin Nilsson (S) kandiderar i 
regionvalet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

POLITIK Martin Nilsson är den lokala toppkandidaten i regionvalet för 
Socialdemokraterna och när Tyresö Nyheter möter honom inför valet 
handlar samtalet om hur viktigt det är att byta majoritet i regionen.
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