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Julmarknaderna är här
n Tyresö Nyheter har bevakat fyra 
olika julmarknader. En av de äldsta 
är den vid Ahlstorp, som Hem-
bygdsföreningen arrangerar årli-
gen sedan 1983.

Många kommer för att handla 
olika hantverksprodukter. Allt från 
honung och julänglar till mössor 
och marmelad. På marknaderna 
kan man grilla korv över öppen 

eld, köpa julkakor eller äta en god 
skinksmörgås inne i själva båts-
manstorpet.

På Ahlstorp bär tre barn stolt på 
varsin julklapp, som en snäll pappa 
köpt för 20 kronor styck. Jasmine 
Gumplowicz, sex år, är en av dem.

– Jag tror att det är en iPad, 
säger Jasmine Gumplovicz först, 
sedan ändrar hon sig när hon kläm-

mer lite på paketet. Det är nog en 
bok, konstaterar hon.

Julmarknadens höjdpunkt är när 
högstadieelever från Tyresö Musik-
klasser under ledning av Anna 
Karin Jernberg sjunger traditio-
nella julsånger såsom Bereden väg 
för Herran, Lusse Lelle och Staffan 
var en stalledräng. 
 Sid 8–9

… ger sig in i 
klimatdebatten .
     Sid 2

Bollmoran …
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Jasmine Gumplowicz, Tindra Andersson och Liam Gumplowicz är lyckliga över att ha fått den första julklappen för i år. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Stora brister i planeringen
n Planeringen av platser inom skolan och omsorgerna måste bli 
bättre. Den har sedan många år tillbaka varit bristfällig. Idag ser 
vi konsekvenserna med stora barngrupper, placeringar i andra 
kommuner och miljontals kronor i böter. Hur svårt kan det vara 
att förstå att behoven växer. Ledare, sid 2

Brist på kulturlokaler
n Trots 46 000 invånare saknas bra lokaler för kulturaktiviteter. 
Visst finns lokaler men det är oftast trångt och därmed föga 
inspirerande för de som med iver och engagemang vill utveckla 
sina intressen för egen del eller tillsammans med andra. Kvarn-
hjulet kan bara tillgodose en bråkdel. Debatt, sid 4

”I Tyresö handlade 
det enbart om att 
springa sönder 
motståndaren och 
gnugga.”
Rickard Frisk, sid 13

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Johan med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och snön lär komma snart.  
Det nya året betyder bland 
annat nya nummer av Tyresö 
Nyheter . Det stöd tidningen 
fått från er tyresö bor under 
året har betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och annon-
sörer. Utan Er blev det 
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Missar målet
n Det är stor risk att kom-
munens ekonomi inte klarar 
överskottsmålet. I så fall 
sjätte året i rad. Sid 5

Platsbrist för barn
n Barnen i förskoleåldern 
ökar och platserna räcker 
inte till. Sid 6

Herrgård kan säljas
n Det nya planförslaget för 
Kumla herrgård möter pro-
tester. Med hotellbyggnad 
och utökad parkeringsplats 
minskar parkytan. Sid 7

Lagbrott?
n Partistödet ska användas 
lokalt för att stärka den kom-
munala demokratin. Men 
flera partier skickar kanske 
olagligt vidare stora delar av 
stödet. Sid 12



Antal med grundskoleutbildning

Antal med gymnasieutbildning

Antal med akademisk utbildning

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Många tyresöbor börjar snart sin julledig-
het. Några som absolut inte borde ta 
ledigt är de som politiskt leder kommu-

nen. Företrädarna för de borgerliga partierna, 
som suttit vid makten i 17 år, har stora uppgifter 
för att rätta till alla brister i verksamheterna. I 
skolan och förskolan ser vi alltför stora grup-
per och för låg personaltäthet. Dessutom räcker 
platserna inte till. Nya förskolor byggs men net-
totillskottet blir noll genom alla nedläggningar. 
Konsekvensen blir trängsel i lokalerna och långa 
resor för föräldrarna för att lämna och hämta.

Grundskolorna har debatterats mycket de 
senaste åren. Just nu ligger Sofiebergsskolan 
och Dalskolan under lupp. Risken är stor att de 
borgerliga partierna fattar beslutet att lägga ner 
skolorna. Föräldrarnas protester lär inte hjälpa. 
Skulle inte förvåna om moderaterna i fallet 
Sofiebergsskolan omvandlar den till en förskola 
och hävdar att den inte alls är nedlagd. Ett trix 
som nog ingen går på. Brist på framförhållning 
och politisk oförmåga får tillskrivas turbulen-
sen inom skolområdet.

I stort sett samma situation ser vi inom äld-
reomsorgen. Kommunen tvingas köpa fler och 
fler platser i andra kommuner vilket fördyrar 
omsorgen och ofta försvårar anhörigas besök.

Tyvärr är planeringen inom andra delar av 
omsorgerna också ett sorgligt kapitel. Under-

skottet av platser för särskilda boenden är väl-
digt stora. Det går inte i tid att ge boenden till de 
som bedömts behöva särskilt boende. För detta 
tillkortakommande har kommunen fått böta 
miljonbelopp.

Risken är stor att samma situation uppstår 
inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna 
har länge krävt att det ska byggas nya äld-
reboenden i kommunen men det har varit 
som att ropa i mörkret.

Senaste tillskottet av platser skedde för ett 
tiotal år sedan när äldreboendet Krusmyntan på 
Farmarstigen byggdes. Sedan dess har antalet 
pensionärer i kommunen ökat med över 50 pro-
cent. De som är 80 år eller äldre har bara sen 
2009 ökat med över 500 personer. Det är alltså 
inte särskilt svårt att räkna ut att det är omsorg-
sproblem.

De bästa julklapparna till tyresöborna som 
den borgerliga majoriteten kan komma med är 
alltså förbättringar i verksamheterna. På öns-
kelistan står följande: Fler platser i förskolan. 
Högre personaltäthet i skolan. Nya äldreboen-
den i Tyresö. Fler platser i särskilda boenden. 
Att leverera är att göra rätt för väljarnas för-
troende. Även i år har det tyvärr varit allvarliga 
leveransstörningar.

ooo

Den politiska ledningen i Tyresö borde inte ta någon julledighet alls. Det är 
hög tid att börja leverera det man lovade i valet. Idag är det faktiskt tvärt 
om. Det som skulle bli bättre blir sämre. Platsbristen inom barnomsorgen 
växer. Äldreomsorgen köps i andra kommuner till höga kostnader. Kom-
munen har fått betala viten i för att det inte finns platser inom särskilda 
boendeformer och det protesteras väldigt kring olika förslag om nedlägg-
ningar och omvandlingar av grundskolan. Nu får det räcka. Nu är det dags 
att kavla upp ärmarna.

På nytt gör barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki 
Svensson (M) ett underligt uttalande. Det skedde på kom-
munfullmäktiges novembersammanträde. Oppositionen 
menade att det inte går att skylla på någon annan än mode-
raterna och allianspartierna för platsbristen inom förskolan. 
Efter snart 20 år vid makten i Tyresö har de borgerliga parti-
erna allt ansvar för misslyckandet. Jag har inte suttit med så 
länge, var Anki Svenssons försvar. Känns argumentationen 
igen. När Greklands långivare ville ha tillbaka sina pengar 
var svaret från de styrande att det var andra politiker som 
fattade beslutet att låna pengar, så det kan inte dagen ledare 
ta ansvar för.

ooo
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Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2016 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Södertälje.
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 16–21 feb 2016
Manusstopp 7 februari 2016
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Utebliven planering
ger miljonböter

Livets pussel och livskaruseller
vi snurrar runt i allt varmare rondeller
värmen stiger, isar på glid
och vi snurrar runt i rondellernas tid.
Men innan isarna smälter
och land försvinner
kanske vi ändå hinner
att sätta stopp.
Alternativet – att fly till arken på Telegrafbergets topp.

S.

Allt fler med allt högre utbildning i Tyresö
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Siv vann 1 000 000:-

”Jag har blivit miljonär! Jag trodde 

aldrig jag skulle få uppleva den här 

känslan och få så mycket pengar.  

Det är nu livet börjar!” Siv,  Västerås

KOMBISPEL

SVARSPOST
Kundnummer 20409149
110 06 Stockholm

Du kan även anmäla dig på www.dromreselotteriet.se/trolley

Jag vill vara med i Drömreselotteriet och provar 
en lott för 200 kr*, jag får dessutom den eleganta 
weekendväskan utan extra kostnad (värde 800 kr).

Frankeras ej.
Kombispel  

betalar portot.

Ja tack!

Jag får min bekräftelse inom 7 arbetsdagar och är sen med en dragning 
i veckan i 4 veckor. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr.  
Ingen bindningstid – jag väljer själv när jag vill avsluta möjligheten till 
miljonvinster. Erbjudandet gäller t o m 151231. 

* 25 kr i fakturaavgift tillkom
m

er.

Namn

Adress

Postnr   Ort

Telefon    E-post

Namnteckning

1511D
T

Y
R

Skicka in det portofria 
svarskortet redan idag!

*25 kr i fakturaavgift tillkommer.

Vinn resecheckar
och kontanter! 
Vinster värda 20 805 000 kr varje månad.

Beställ din Drömreselott för 

bara 200 kr* så får du den 

eleganta weekendväskan 

utan extra kostnad!

Antal   Vinstvärde

 4  1 000 000:- kontanter

 4 300 000:- kontanter+värdecheck Ving

 8 30 000:- värdecheck Ving

 16 10 000:- värdecheck Ving

 28 5 000:- värdecheck Ving

Du får en 

elegant trolley,  

som gjord för  

weekendresan,  

när du svarar  

inom 7 dagar.

Värde
800:-

Ta chansen och

vinn din drömresa i höst!

Värde
800:-

Din fina
svarspremie!

Fina vinster 
varje månad:

+ 67 300 andra vinster



Utrymmen behövs för alla tänkbara kulturella aktivi-
teter som teater, dans, bio. litteraturuppläsningar, 
seminarier, föredrag, konserter, konstutställningar, 

konstateljéer, studiecirklar, större och mindre mötesloka-
ler. Men det behövs också plats för spontana möten mellan 
människor i en spännande och inbjudande omgivning.

Vi saknar det allra mesta av detta i Tyresö, trots 46 000 
invånare. Visst har kommunens föreningsliv lyckats hitta 
skrymslen och vrår där de kan bedriva sin verksamhet. 
Det är oftast trångt och därmed föga inspirerande för de 
som med iver och engagemang vill utveckla sina intressen 
för egen del eller tillsammans med andra. Kvarnhjulet kan 
tillgodose en del önskemål om utrymmen, men bara en 
bråkdel.

Under de senaste åren har ett par arenor för kulturell 
aktivitet försvunnit. Vid Trollbäckens bibliotek var utbu-
det rikt vid sidan av bibliotekets vanliga verksamhet. Men 
för några år sedan togs en stor del av utrymmet i anspråk 
för förskoleverksamhet. Flera spännande kulturaktivite-
ter upphörde. Den mycket populära Träffpunkten i Tyresö 
centrum bjöd på sång, musik och andra aktiviteter för de 
förbipasserande eller för dem som stannade upp. När nya 
ägare till centrumanläggningen tog över försvann denna 
verksamhet. Förmodligen ansågs den inte lönsam, eller 
störande för den kommersiella inriktningen som nu skulle 
gälla.

Så står vi där och iakttar hur utrymme och mångfald i 

kommunens kulturliv krymps ihop, samtidigt som kommu-
nens invånarantal och behoven ökar.

Vi vill därför att ett nytt kulturcentrum skapas med 
utrymme för alla de aktiviteter som vi nämnt. Området vid 
Kvarnhjulet, som ligger på kommunägd mark, kan utveck-
las genom nybyggnation, eller genom om- och tillbyggnad 
av befintliga lokaler. På det sättet läggs tyngdpunkten för 
kulturaktiviteter till södra delen av centrum tillsammans 
med gymnasiet, kyrkan och stadsparken.

Ett nytt kulturcentrum är viktigt också för det lokala 

näringslivet. Företagen har också behov av att deras 
anställda kan utveckla sina intressen utöver de rent yrkes-
mässiga och trivas i Tyresö.

 I det detaljplaneförslag som nu är under behandling 
återfinns Multihuset där man tänkt sig vissa utrymmen för 
kulturella aktiviteter. Nu ägs inte marken av kommunen 
utan av fastighetsbolaget Hemsö. Vid en exploatering har 
företaget förstås intresse av att få högsta möjliga avkast-
ning på investeringen. Om det skisserade huset byggs och 
drivs i privat regi blir kommunens hyreskostnad enligt 
beräkningarna cirka 25 miljoner per år, en kvarts miljard 
på en tioårsperiod! Att denna byggnad skulle rymma bara 
en del av de behovs som skisserats här verkar verklighets-
främmande med hänsyn till de hyresnivåer som kommer 
att bli nödvändiga. Kulturella aktiviteter har sällan varit 
kommersiellt bärkraftiga. Kulturen blir fortsatt satt på 
undantag.

Bäst för alla intressen vore att södra delen av centrum 
utvecklas för utbildning och kultur medan idrott och kom-
mersiell verksamhet samlas i Tyresö Norra Centrum. Vi 
har bildat en arbetsgrupp inom ABF för att utveckla dessa 
tankar, fylla dem med konkreta förslag tillsammans med 
Tyresös föreningsliv och företag.
Arbetsgruppen för kulturcentrum i Tyresö
Greger Ahlberg (Tyresö konstförening) Kjell Andersson (ABF) Börje 
Eriksson (ABF) Anita Jonsson (Tyresö Föreningsråd) Barbro Lavett 
(Tyresö Teaterförening) Bror Perjus (ABF) Bo Toresson (PRO)

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Vi behöver ett kulturcentrum i Tyresö

Förbjud rökning
Många röker i Sverige, till och 
med ungdomar som inte får röka 
röker. Rök är inte bra för lungorna 
utan förstör dem. I Sverige börjar 
50 barn och ungdomar röka varje 
dag. 800 gravida kvinnor röker i 
Sverige varje år, och 20 människ-
or dör av rökning i Sverige varje 
dag, vilket är 140 per vecka, 620 
per månad och 7 300 per år.

Det skulle vara svårt att för-
bjuda rökning i hela Sverige, men 
att förbjuda rökning på offentliga 
platser är inte omöjligt. Det är 
bättre för alla. Barnen får inte i 
sig rök, och luften blir renare. Jag 
vill förbjuda rökning på offentliga 
platser.
Elliot, 12 år

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

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
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i Syrien
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Det segrande praktexemplaret. FOTO: LH KORIANDERN

Området vid 
Kvarnhjulet 
kan utvecklas.

På första advent var det som 
vanligt grantävling på Koriander-
gränd. Kvarterets sex gårdar täv-
lade om vilken som kunde pynta 
den vackraste granen. Det är en 
tradition sedan drygt tio år. Det är 

en sed som fler borde ta efter för 
ökad sammanhållning och trivsel 
i bostadsområdena. I år vann gård 
C omröstningen.
Hyresgästföreningen  
Koriandern

Grannaste granngranVad händer med 
temperaturen?
Den 2a advent i år var tempera-
turen lika hög (eller låg) som på 
midsommarafton tidigare i år. 
Håller skillnaderna mellan som-
mar och vinter på att försvinna? 
Vart är på vi väg? Jag saknar årsti-
derna och deras skillnader.
Väderflickan

Dagens ros
till alla volontärer som ställer upp 
och jobbar ideellt på kommunens 
evakueringsboende för flykting-
boende. Ni är fantastiska! Tack!

Dagens ris
till dig som fipplar med mobilte-
lefonen när du kör bil. Lägg ifrån 
dig mobilen och koncentrera dig 
på bilkörningen istället!

En riktigt julklapp
Det lackar mot jul och som van-
ligt går vi väl mot ett rekord i 
hur mycket pengar som läggs på 
julklappar. Men behöver vi alla 
dessa saker, vi som redan har 
allt? I år blir min julklapp en gåva 

till någon av de hjälporganisatio-
ner som arbetar för att alla barn 
i världen ska få mat och trygghet, 
utbildning och sjukvård. Världens 
viktigaste julklapp.
Tomtemor
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NYHETER

Inför snöröjningen
TRAFIK I Tyresö Nyheters förra nummer kunde vi berätta, att det inte 
blir gratis broddar för äldre i Tyresö, och frågan om halkbekämpning 
under vintern brukar följas noggrant av tyresöborna. Snöröjning och 
halkbekämpning är bland de kommunala tjänster som kommunen får 
mest frågor och synpunkter på.

I skrivandets stund är ännu 
ingen snö att vänta och mildväd-
ret tycks fortsätta. Men det kan 
vända snabbt och drastiskt. Det 
visar erfarenheterna från Skåne 
runt den 20 november.

Kommunen börjar nu förbere-
da ”snösvängen” för de åtaganden 
man har ställt upp för att tyresö-
borna ska klara vintern så pro-
blemfritt som möjligt. Senast 15 
timmar efter det att snöandet har 
upphört ska det vara framkomligt 
på vägarna.

Huvudgator, branta backar och 
gång- och cykelvägar i de centrala 

delarna, prioriteras, när snöfal-
let är ymnigt. Snöröjningen ska 
påbörjas när det kommit 5 centi-
meter snö.

Kostnader för snöröjningen 
gick med ett överskott 2014 tack 
vare den milda vintern. Om ingen 
snö kommer under detta år, så det 
ett överskott i år också. De peng-
ar som finns avsatta ska emeller-
tid också bekosta upptagningen 
av grus som strötts ut för att för-
hindra halkolyckor. Hur det kom-
mer att bli är helt upp till vädrets 
makter.

ooo

Snön kan plötsligt komma. FOTO: TYRESÖ NYHETER

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
 250 kr/tim
 800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

– Det behövs mer ekonomiskt ansvarstagande, säger Anita Mattsson, (S) oppositionsråd. FOTO: GUNNAR FRISELL

Stora risker i 
kommunens  ekonomi

Nämnderna håller inte budget-
arna. I år förväntas underskottet 
i verksamheterna uppgå till 32 
miljoner kronor. Inför 2016 har 
den borgerliga alliansen beslu-
tat att verksamheterna inte får 
någon ekonomisk kompensation 
för pris- eller löneökningar, vilket 
innebär effektiviseringskrav på 
sammanlagt 40 miljoner kronor.

– Om effektiviseringar och 
anpassningar inte genomförs i till-
räcklig omfattning finns risk för 
ekonomiska obalanser, skriver 
ekonomichefen Sigbrith Martins-
son i sin månadsrapport.

Stora investeringsprojekt
En annan risk i ekonomin är att 
det planeras för flera nya stora 
investeringsprojekt.

– De olika nämndordförandena 
sitter alla vid ratten och försöker 
styra. Problemet är att alla gasar. 
Ingen vågar prioritera, och ingen 
vill bromsa. Det behövs mer styr-
ning och ekonomiskt ansvarsta-
gande, säger Anita Mattsson, (S) 
oppositionsråd.

Krävs ett överskott
För att kommunens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar och 

klara av investeringar, underhåll 
och pensionsåtaganden krävs ett 
resultat på 2 procent överskott, 
definitionen är god ekonomisk 
hushållning.

Oacceptabelt enligt (L)
Kommunen riskerar nu att inte 
uppnå det målet för sjätte året i 
följd. Även Liberalerna har vid 
senaste sammanträdet med kom-
munfullmäktige tydligt deklarerat 
att det inte är acceptabelt.

– Vi vill ha mer frekvent resul-
tatuppföljning under nästa år för 
att i ett tidigt skede identifiera 
verksamheter som riskerar avvika 
mot budgeten, sa Mats Lindblom, 
(L) vice ordförande i kommunsty-
relsen. Det är inte aktuellt att över 
lag sänka ambitionsnivån, förtyd-
ligade han.

ooo

Önskar God Jul!
Bli medlem på ssu.se

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

Välkomna till
JULGRANS PLUNDRING
Lördagen den 9 januari 2016 kl 15.00–16.30.

”Kulturkaféet” i hus C, Kulturcentrum Kvarn hjulet, 
Pluggvägen 6 C (i närheten av Tyresö centrum)

Det blir ringdans,
tipspromenad,
lotterier, kaffe,
saft och bullar.

Tomten är också
inbjuden!

Inträde 20 kronor för vuxen,
gratis för medföljande barn.

Bollmora Socialdemokratiska 
Förening och  
Socialdemokraterna i Tyresö

EKONOMI Kommunens ekonomi har inte nått målet om god ekono-
misk hushållning sedan 2012. Inte heller för 2015 kommer målet att 
nås, trots historiskt låga räntor och en relativt låg arbetslöshet. Med 
ständigt tillkommande budgetposter skjuts möjligheterna att nå en 
god ekonomisk hushållning fram i tiden. I bästa fall kan det uppnås 
2019.

Dags för skolval
SKOLA Under januari är det dags 
för skolval och 1 282 elever ska 
välja vilken skola för hösten 2016. 
Inbjudan kommer i brevlådan i 
slutet av december och valet görs 
via kommunens e-tjänstportal 
och vårdnadshavares Bank-ID.

ooo
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För inte allt för länge sedan vandrade jag förbi Tyre-
sö Slott och kom att tänka på minnesmärket vid 
slottet som nämner alla ägare sedan det uppfördes. 

Det här med minnesmärken är ju allt lite speciellt och 
innefattar allt ifrån gigantiska statyer över gamla kungar 
till monument över okända fallna soldater. Den gemen-
samma nämnaren är förstås ett förhärligande av den eller 
de som låtit uppföra minnesmärket.

Det slumpade sig också så att jag 
samma vecka lyssnade på en podd 
om minnesmärken. Innehållet i pod-
den var väldigt mångfacetterat och 
därmed också svårt att samman-
fatta, men en del handlade om min-
nesmärken som ännu inte är uppför-
da. Oväntat nog var det någon som 
föreslog att Sverige borde uppföra 
ett monument över dem som dödats 
av svenska vapen, det vill säga ett 
monument över bristerna i svensk 
vapenexport. Förslaget är kanske 
lite krasst och jag kan inte säga att 

jag direkt tycker att förslaget är bra, men ska Sverige vara 
en tydlig röst i världen för demokrati och mänskliga rät-
tigheter, vilket jag tycker Sverige ska vara, borde vi kan-
ske också erkänna våra historiska felsteg och tillkorta-
kommanden. Det är långt ifrån alla svenskar som känner 
till att Sverige är ett av de länder med störst vapenexport 
i världen per person räknat i kronor.

En del tyder på att det till exempel skulle vara enklare 
att kräva av Turkiet att erkänna folkmordet i det sönder-
fallande Osmanska riket år 1915, där omkring en miljon 
armenier och hundratusentals assyrier, syrianer, kaldéer 
och greker mördades, om Sverige också erkänner bris-

terna i svensk exportpolitik eller för 
den delen erkänna hur Sverige har 
behandlat romer genom historien.

Ett sätt att erkänna sina brister 
skulle kunna vara att uppföra ett 
minnesmärke över dem. Det är för-
stås inte vad traditionen bjuder, men 
skulle inte ett minnesmärke över de 
egna bristerna både vara insiktsfullt 
och modernt?

Med tanke på hur starka Tyresö 
Ulands- och fredsförening (TUFF) 
har varit genom åren skulle det till 

och med kunna vara lämpligt att uppföra ett minnesmär-
ke i Tyresö över dem som ”dödats av svenska vapen” i just 
Tyresö som heder åt TUFFs fredsarbete genom åren, men 
också för att minnas effekterna av svensk vapenexport 
genom åren.

Avslutningsvis när vi ändå är inne på fred vill jag ta 
chansen att önska alla tyresöbor och läsare av Tyresö 
Nyheter en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
Mathias Tegnér

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

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Det är förstås inte 
vad traditionen 
bjuder, men skulle 
inte ett minnes-
märke över de egna 
bristerna både vara 
insiktsfullt och 
modernt?”

Inga nya förskole
avdelningar på sju år
FÖRSKOLA De senaste sju åren 
har inga fler förskoleavdelningar 
tillkommit i kommunen. Nya 
har byggts men lika många har 
stängts. Trots att antal försko-
lebarn i kommunen ökat. Konse-
kvensen är större barngrupper. 
Vallöftet var det motsatta.

Allt fler flyttar till Tyresö och antal 
barn i åldern 1–5 år har ökat de 
senaste åren och beräknas kom-
mande år öka ytterligare med 
över 600 barn. I Tyresö går idag 
2 839 barn i förskolan, varav 1 725 
inom den kommunala förskolan. 
Störst behov av förskoleplatser 
återfinns i kommundelarna Troll-
bäcken och Centrumområdet.

Söker lösningar
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen letar efter lösningar för 
bland annat de 60 barn som står 
i kö i februari. I sin kommunika-
tion meddelar förvaltningen att 
bristen på förskoleplatser kan 
innebära att man som förälder 
inte ges plats på de förskolor 
man önskat och får vara beredd 
att åka längre från hemmet till 
den förskola barnet placeras på. 
Föräldrar som kontaktat Tyresö 
Nyheter uttrycker oro om erbju-
danden långt ifrån hemmet, men 
att de måste tacka ja för att inte 
förlora sin plats i kön.

– Det är inte trovärdigt att från 
Tyresömoderaterna tala om en 
fortsatt investering och utökning 
av antal förskolor, säger Jannice 
Rockstroh (S) vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Det kan det aldrig bli när man de 
senaste sju åren stängt lika många 
förskoleavdelningar som man 
öppnat.

Anmärkningsvärt
Tyresö Nyheter har tidigare berät-
tat hur barngruppernas storlek på 
förskolan i Tyresö fortsätter att 
öka och antalet barn per pedagog 
likaså. Dessutom stiger sjukskriv-
ningarna inom förskola och skola.

Två av nämndens viktigaste 
mål för förskolan är minskade 

barngrupper och ökad lärartäthet.
– Målen fanns med som löften 

från den borgerliga alliansen i 
valrörelsen, säger Jannice Rocks-
troh. Att i en valrörelse lova mins-
kade barngrupper och ökad per-
sonaltäthet för att året efter göra 
kraftiga nedskärningar är högst 
anmärkningsvärt. 2016 lämnas 
förskolan helt utan politiska sats-
ningar, vilket krasst innebär ytter-
ligare besparingskrav på samtliga 
enheter.

ooo

Jannice Rockstroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden är 
orolig  för hur alliansen hanterar förskolan. FOTO: GUNNAR FRISELL

Vårdplanering via videolänk

När en patient inom slutenvård 
skrivs ut till annan vårdgivare 
sker en vårdplanering mellan 
flera olika aktörer som vårdare, 
anhöriga och kommun. Genom 
ett samarbete mellan Tyresö, 
Haninge kommun och Handenge-
riatriken tas nu metoder fram för 
att genomföra och effektivisera 
vårdplaneringen via videolänk.

Fram till september 2016 ska 
projektet fortgå och i ett första 

skede är det personer som är 
inskrivna på Handengeriatri-
ken som ingår i projektet. Auli 
Metsänsalo är avdelningschef 
för biståndsavdelningen för äldre 
ingår i styrgruppen för projektet.

– Videotekniken möjliggör för 
fler aktörer att medverka i sam-
band med hemgång, vilket är posi-
tivt, säger Auli Metsänsalo. Ingen 
kommer att tvingas till att delta, 
utan videolänken är inledningsvis 

ett alternativ. Kommunen tillsam-
mans med geriatriken måste alltid 
göra en bedömning om vad som 
är lämpligt.

På sikt ser man från Tyresö 
kommun en samhällsvinst då 
vårdkedjan mellan kommun och 
landsting effektiviseras och hand-
läggarresurserna används till att 
kunna besöka brukare, istället för 
resor till och från sjukhus.

– I framtiden tror jag att vård-
planering genom videolänk kom-
mer att vara den naturliga mötes-
formen, avslutar Auli.

ooo

”Innehållet var 
väldigt mångfacet-
terat och därmed 
också svårt att 
sammanfatta , men 
en del handlade 
om minnesmärken 
som ännu inte är 
uppförda .”

TEKNIK För att påskynda vårdplanering och frigöra tid för handläg-
gare att besöka äldre i hemmen ska en ny metod testas i Tyresö kom-
mun – vårdplanering via videolänk.

Ökad äldreomsorgsbemanning

Personalkostnaderna får bara 
avse de personalkategorier som 
arbetar nära de äldre. Medlen är 
inte avsedda att täcka arbetsgi-
varens kostnader för introduk-
tion, handledning eller planering 
för utbildning av nyanställda 
som saknar adekvat utbildning 
och inte heller för att anställa 
biståndshandläggare. De kan 

användas för att anställa enhets-
chefer om dessa tillhör en perso-
nalkategori som arbetar nära de 
äldre.

På detta sätt vill regeringen 
uppnå att det verkligen reellt 
tillkommer ”fler händer” i äldre-
omsorgen och att de här förbätt-
ringarna kommer de äldre till del. 

Kommunerna kan rekvirera 

medel upp till ett belopp som 
framräknas utifrån en särskild 
fördelningsnyckel för varje kom-
mun. För Tyresös del innebär 
det att kommunen har rekvirerat 
drygt 3,5 miljoner kronor från 
staten avseende 2015 för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen.

– Det här är en mycket bra 
och välkommen satsning från 
regeringens sida avseende ökad 
bemanning i äldreomsorgen säger 
Carl Johan Karlson, socialdemo-
kraternas gruppledare i social-
nämnden i Tyresö kommun.

ooo

STIMULANS Regeringen fattade den 25 juni i år beslut om satsning 
på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015–2018. 
Dessa så kallade stimulansmedel får användas endast till personal-
kostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kom-
munen finansierade vården och omsorgen om äldre.
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PLAN Kumla herrgård kan 
komma att säljas av kommunen. 
En ny hotellbyggnad och par-
kering minskar parken och får 
närboende att rasa. Om en ny 
ägare inte vill driva restaurang 
utan istället kontor kommer det 
att vara fullt möjligt, enligt den 
nya planen.

Kommunstyrelsen väntas anta 
en ny detaljplan för Kumla Herr-
gård med ändrad användning, 
skyddsbestämmelser för huvud-
byggnaden samt ny byggnadsrätt 
för en hotellbyggnad. Planen idag 
medger endast bostadsändamål. 
Framtagandet av en ny detaljplan 
är nödvändig vid en eventuell 
försäljning av herrgården. Själva 
ägarförhållandet regleras inte i 
detaljplanen, och omnämns där-
för inte, men i tidigare handlingar 

har angetts att kommunen inte 
självklart ska vara ägaren. Inför 
en framtida försäljning av herr-
gården ändras därför nu använd-
ningsområdet från bostäder till 
service, handel, kontor, konfe-
rens och tillfällig övernattning.

Socialdemokraterna är kritiska 
till den nya byggrätten, ny reserv-
parkering och användningen kon-
tor. De menar att en ny ägare som 
inte vill driva restaurangverksam-
het istället kan använda både 
herrgården och den nya byggrät-
ten till kontor, och att därmed är 
tyresöbornas tillgång till Kumla 
herrgård starkt begränsad.

Riskerades att rivas
Kumla herrgård köptes av kom-
munen 1969. Den var då i dåligt 
skick efter att ha tjänstgjort som 
militärförläggning under andra 

världskriget, och därefter flyk-
tingförläggning. Kommunen hade 
planer på att riva herrgården, men 
istället renoverades byggnaden 
av Kumla Herrgård bygdegårds-
förening med frivilliginsatser. 
Därefter förvaltade föreningen 
herrgården fram till 2006. Herr-
gården återlämnades till kommu-
nal förvaltning, med löftet om att 
herrgården, som ett kulturarv, nu 
skulle bevaras i kommunal regi.

– Vår uppfattning är att Kumla 
herrgård har goda förutsättningar 
och möjligheter att fungera som 
mötesplats. Kommunen ska vara 
ytterst ansvarig för fastigheten 
och vi förväntar oss att det skapas 
en långsiktighet att på ett ansvars-
fullt sätt förvalta och utveckla 
detta vårt kulturarv, säger Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

ooo

Marcin Wolnt, Bollmora
– Jag saknar mycket! Man måste 
åka in till Stockholm för att 
göra något kulturellt på annat 
språk än svenska. Bion i Tyresö 
visar inga filmer med engelskt 
textning. Jag behöver lära mig 
svenska och vänja mig vi det.

Pia Ahlgren, Hanviken
– Jag har inte tagit del av kultur-
livet så mycket. Det finns ju en 
biograf med Folketsbio-känsla, 
som är charmig och barnen har 
varit där. Jag har inget behov av 
ökat kulturutbud.

Ann Eklund, Bollmora
– Jag har flyttat hit för ett år 
sedan. Det känns som att inget 
fattas!

Gun-Britt Videgren, Bollmora
– Tyresö har ett ganska rikt 
kulturliv. Jag har nyss varit på 
Konstrundan. Jag brukar gå på 
biblioteket och se konstutställ-
ningarna där och jag går så ofta 
jag kan på Bio Forellen. Men det 
jag kan sakna är ett riktigt mark-
nadstorg.

Andres Bendeck, Tyresö
– Jag saknar enklare information 
om det kulturliv som finns.

?Vad saknar 
du i Tyresös 

kulturutbud ?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Anita Mattsson (S) oppositionsråd. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Protester mot kontor och 
hotell i Kumla herrgård
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Ska ni ha fest eller?

40-årskris? 
- En dörröppnare

Tyresökören fyller jämnt och ställer 
till med en jubileumsshow. 
Välkommen att vara med!

Fredag den 12 februari kl 19.00
Söndag den 14 februari kl 15.00 och 18.00 
Fredag den 19 februari kl 19.00 
Söndag den 21 februari kl 15.00 och 18.00
 

Dirigent: Francesco Acquista
Regi: Eva Hansson 
Mer information: tyresokoren.se

TYRESÖKÖRENS

Biljetter à 300 kronor inklusive förtäring. 
Bokas på tyresokoren.se 

Restaurang Spis och Vin, Bäverbäcksvägen 14 i Tyresö.
Precis intill Tyresö golfbana, busshållplats Bäverbäcken.

NÄR
Fre 12 feb, kl 19
Sön 14 feb, kl 15 och 18
Fre 19 feb, kl 19
Sön 21 feb, kl 15 och 18

VAR
Restaurang Spis & Vin
Bäverbäcksvägen 14
Intill Tyresö golfbana

HUR
Biljetter á 300 kronor 

inklusive förtäring  
bokas på tyresokoren.se

VEM
Dirigent:  

Francesco Acquista
Regi: Eva Hansson

Mer info: tyresokoren.se

Kommunpolis

POLIS Kenny Bungss är Tyresös 
nyinrättade kommunpolis. Han 
har jobbat i Nacka polisdistrikt, 
som inkluderar Tyresö, sedan 
2006. Kenny berättar att han ser 
fram emot att bli den samord-
nande personen mellan polis och 
Tyresös invånare. Samarbetet 
med kommunen, BRÅ och företa-
gen är viktigt för att få en bild av 
hur polisens arbete ska bedrivas. 
Det är viktigt att ta till vara all den 
kunskap som finns.

ooo

Dalskolan 
avvecklas 
SKOLA Som Tyresö Nyheter 
berättade i november kommer 
Dalskolan inte längre vara kvar 
som grundskola om den styrande 
alliansen får som den vill. Nu vill 
barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Anki Svensson (M) 
flytta verksamheten till Tyresö 
gymnasium. Det ska utredas om 
Dalskolans lokaler istället ska bli 
en förskola. Orsaken torde vara 
ett länge eftersatt byggande av 
nya förskolelokaler som nu lett 
till en stor brist på förskoleplatser 
i Tyresö.

ooo

Ytterligare ”straff” 
för Tyresö
AVGIFT Tyresö kommun har 
fått ytterligare 500 000 kronor i 
”straffavgift” inom socialnämn-
dens politikområde för att man 
dröjt oskäligt länge med att till-
handahålla gruppbostad/särskilt 
boende för funktionshindrad. 
Den totala ”straffavgiften” är nu 
uppe i 2 400 000 kronor.

ooo
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Bigge  
Niklassons   
egenhändigt tillverkade  julkrans.

TYRESÖ RUNT

Varmt välkomna! Vintervägen 10, tel. 798 20 77

Pizzor
Glutenfria pizzor
Hamburgare
Kebab•Falafel
Pasta•Kycklingrulle
Fläsknoisette
Nachotallrik

Utkörning från 30:-

Alléplans Pizzeria
Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab/kyckling med ris, bröd 
och pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppet: Må–lö 11–22. Sö 12–22

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

CATERING & HYRESGODS Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

etablerat 1997

Ska ni ha fest eller?

Vi önskar alla våra kunder
God Jul & Gott Nytt År

Att julen närmar sig med stormsteg märktes tydligt redan 
under helgen vid första advent. Trots regn och ruskväder 
arrangerades årets julmarknad på Lilla Tyresö vid Prinsvil-
lan, för 23:e året i rad.

Tyresö julmarknad
JULMARKNADSFOTO:

KAIJSA KEUSCH

Bengt Lundin har varit med i 20 år 
av dessa och han tycker att det är 
roligt att prata med de som besö-
ker julmarknaden:

– Tyresöborna trivs verkligen 
med sitt Tyresö och de är lättpra-
tade. Tidigare har jag haft med mig 
en resegrammofon med 40 sten-
kakor till. Då har jag spelat White 
Christmas med Bing Crossby. Men 

idag när det regnar för mycket så 
serverar jag varm choklad från 
mitt eget hembygge, en motor-
cykel med inbyggd diskbänk och 
fältkök.

Therese Wallen från Sköndal 
besöker julmarknaden med sin 
familj. Hon köper en tomte av 
Bigge Niklasson, från Lindalen. 
Bigge har varit med på julmarkna-
den i flera år. Hon tycker att det 
är lite tråkigt med vädret, men 
ser ändå att kunderna kommer i 
en jämn ström. Nytt för i år är att 
kunderna kan betala för julkran-
sar och tomtar med betalningsap-
pen swish.

Bland knallar som säljer, kor-
var, renkött, fårskinn och kvastar, 
finns även de som säljer julpynt 
och hemslöjd. Flera föreningar, 
bland andra Röda Korset, lockar 
med fina vinster till sitt lotteri. 
Nya för året är Svenska Turistför-
eningen genom STF Södertörn, 
som informerar om sin verksam-
het och samarbetet med Lilla 
Tyresö.

– Vi vill värva fler medlemmar 
och berättar gärna om vandring 
i Kungsleden eller olika föreläs-
ningar som vi arrangerar för de 

som är intresserade, säger Inger 
Johansson från STF Södertörn.

Tuva Backlund har följt med 
sin mormor till Lilla Tyresö och 
ser genast hästarna från Runde-
mars Gård, som arrangerar turrid-
ningen vid marknaden. Snart blir 
Tuva upplyft på ponnyn Piffen och 
lyckan är gjord.

För den som ville pyssla har 
tomteverkstaden öppet i Lakejvil-
lan. Från övervåningen till Prins-
villans café finns alla möjligheter 
skyla sig från regnet och att njuta 
av skinksmörgås, saffransbräck, 
knäck och utsikt över en av Tyre-
sös äldsta julmarknader.

ooo

Julig utsikt från Prinsvillans café.

Det nystartade företaget 135 Äpplen som kommer att bedriva äppelmuste-
ri i verkstaden intill Prinsvillan, sålde  varm äppelmust, senap och chutney.

Stjärnbagaren Linnea Andrae, känd 
från TVs Hela Sverige bakar, säljer 
sina egna bakverk och choklad till-
sammans med mamma Sylvia.

Ritva-Leena Ratilainen, Raili Lund-
qvist, Kerstin Järndal och Barbro 
Karlsson från Hantverksgårdens 
vänner.
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TYRESÖ RUNT

Syjuntan i Bollmoradalens kyrka 
brukar årligen ha försäljning av 
sjalar, vantar och annat handar-
bete som de skapar tillsammans. 
Alla intäkter går till diakonin i för-
samlingen.

Men för andra året i rad ord-
nas nu en julmarknad inne i för-
samlingshuset tillsammans med 
bland andra det sociala företaget 
Café Himlagott och Hantverks-
gårdens vänner.

I entrén till Bollmoradalens 
kyrka dignar borden under olika 
sorters hantverk, konstverk och 
bakverk. Flera medlemmar från 
Hantverksgårdens vänner säljer 

hemvävda löpare, mattor, plädar, 
sjalar och väskor.

– Hantverksgårdens vänner är 
de enda som finns kvar i Tyresö, 
som för det vävda hantverkets 
traditioner vidare. Vuxenskolan 
och Medborgarskolan har lagt ner 
sina vävutbildningar, säger Raili 
Lundqvist.

– Det vi säljer går till hyran för 
våra lokaler. Vi har golvytan emot 
oss, då vi måste få plats med alla 
vävstolar, menar Kerstin Järndahl.

Vid bordet intill står Jane Berg-
gren från Haninge, som driver 
företaget Lady of Sweden. Det är 
första gången som hon medver-

kar i julmarknaden i Bollmora-
dalens kyrka. Jane säljer indiska 
tunikor, smycken och väskor där 
10 procent av försäljningen går till 
indiska flickors utbildning i Bija-
pur i provinsen Karnataka.

– Jag vill gynna kvinnor och 
deras familjer som syr de kläder 
jag säljer. Två gånger om år åker 
jag ner till Indien och träffar då 
bland andra de två flickor som jag 
stöttar på det här viset. De går i 
skolan, men syr på fritiden, säger 
Jane Berggren som gärna kom-
mer tillbaka till julmarknaden i 
Bollmoradalens kyrka.

ooo

Jobbverket är Tyresös första 
sociala företag, som hjälper 
människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att komma i 
sysselsättning och bli anställ-
ningsbara på nytt. Bland annat 
driver Jobbverket en restaurang, 
café och bageri i lokalerna på 
Industrivägen. Men man har även 
andra olika typer av verksamhet 
som Textilt & Återbruk, Elektro-
nikåtervinning och Alby Café.

Under helgen vid andra advent 
ordnar Jobbverket en julmarknad 
i Alby friluftsgård. Både utanför 
och inne i Naturums lokaler säljer 
de produkter från de olika verk-
samheter som Jobbverket bedri-
ver. Handledare och deltagare 
från Jobbverket hjälps åt med 
julkommersen. Michael Bomark 
och Joachim Westin säljer, skär-
brädor, adventsstakar och smyck-
en för verksamheten Snickeri & 
Återbruks räkning.

Några av julmarknadens besö-
kare är Ilva Moen Pålsson och Bo 
Pålsson, som handlar friskt. Ilva 
är också grundaren till Jobbver-
ket och tidigare verksamhetschef. 
Hon medverkar även i en film om 
sociala företag i Södertörn som 
Samordningsförbundet Östra 
Södertörn har gjort. I filmen säger 
hon bland annat att det är viktigt 
med inflytande och delaktighet:

– Delaktigheten försöker vi 
få till på så sätt att vi hittar olika 

former där man ska kunna dis-
kutera hur ett sådant här företag 
ska drivas. De som står långt ifrån 
arbetsmarknaden ska få en chans. 
menar Ilva Moen Pålsson.

Utanför Naturum har Agneta 
Jansson och Maria Schoeneck 
dukat upp bordet med allehanda 
textila hantverk, allt från Lovikka-
vantar och sjalar till sittunderlag 
och necessärer.

Att ordna julstämning i gråmu-
let och plusgradigt väder är inte 
det lättaste, men röda marschal-
ler och öppen eld i eldkorgar ger 
ändå en mysig stämning.

Jobbverket driver även Alby 
Café i Alby friluftsgård, för de som 
behöver arbetsträna. Där inne 
doftar det gott av en av de juli-
gaste dofterna som finns, den från 
glöggkryddorna. Vid spisen har 
Lena Kamrin och Linda Matsson 
försäljning av goda saker att äta.

– Mats, en arbetskompis har 
varit ute och plockat nypon runt 
om i Alby, som vi sedan har kokat 
gelé av. Men jag har också varit 
med och gjort allt från början med 
Lingonsåsen, Lingonketchupen 
och Flädersaften, som vi säljer 
här, säger Lena Kamrin glatt.

På friluftsgårdens ovanvåning 
sitter Jobbverkets egen jultomte i 
ett hörn och myser medan barnen 
pysslar med tomtemor. Tomten 
önskar alla en Riktigt God Jul!

ooo

Tyresö julmarknad
JULMARKNADSFOTO:

KAIJSA KEUSCH

En strid ström av Tyresöbor besö-

ker  Julmarknaden på Lilla Tyresö.

Tuva Backlund från Vendelsö rider 
på ponnyn PiffenPB280493.

Jane Berggren säljer kläder som sytts av kvinnor från den indiska byn Bijapur.

Julmarknad i Bollmoradalens kyrka. Ny tradition.

Jobbverket lockar till julmarknad

Pysseldags i Tomteverkstaden i 
Lakejvillan.

Jobbverkets egen jultomte myste och önskade alla en Riktigt God Jul!
Lena Kamrin och Linda Matson 
säljer egenproducerade godsaker.

Julmarknad på Lilla Tyresö, en tradition sedan 23 år.
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

TYRESÖ RUNT

I december äter jag tomtegröt. Ni vet vad jag menar, len, vit, i 
plastslang, bara lustfyllt sanda med kanel och låtsas att det 
är julsnö. I vår familj finns även begreppet ”mammagröt” dvs 

mannagrynsgröt. Vid ordet kroppkakor slog emellertid barnen 
bakut. Nej nåt sånt finns inte, så de bytte namn till ”krockkakor”. 
Sylten blev blod och det skirade smöret halkan en vinterkväll. 
På 80-talet bodde vi på Söder och hämtningsrundan fritids-dagis-
hem passerade charkboden Johanssons Kött och fläsk. Ägaren 
Erik hade ett lysande marknadsföringsknep. Trötta barn fick en 
kall prinskorv att tugga på. Onsdag hade de gudomliga kroppka-
kor. Tisdagen var pytt i panna dag tills grannarna klagade över 
lukten och pytten försvann. Sen fick vi skaffa pytt på annat vis.

På Magnus Ladulåsgatan låg KF:s charkfabrik och vägg i vägg 
en Konsumhall som sålde ett stort sortiment av korvsnuttar, som 
vi sedan gjorde pytt av. Butiken hade även hemsändning till låg 
avgift. Man ringde in en beställningslista, leverans direkt hem. 
Ljuvligt i småbarnsfamiljen. Ett år fick stamkunden erbjudande 
om en halv gris. Jag drabbades då av sjukdomen ”måste till varje 
pris göra som min mor” och slog till. Jag minns mormor som bor-

stade tänderna i ett halvt grishuvud 
för att sedan skära det i strimlor till 
julsyltan.

Min mamma hade rationaliserat 
bort grishuvudet men tillagade gris-
halvan efter det gamla hushållets tra-

dition. Mormor hade 2 vuxna och 9 barn att föda, mamma hade 
3 vuxna och 3 barn. Vi var småbarnsföräldrar med två förskole-
barn och beställde en halv gris!

Grisen anlände! Det var mycket mat, frysen var redan full så 
jag saltade in de delar som gick att salta. Hinkar med fläsk på bal-
kongen. Var det 20 kotletter? Vi gjorde julkorv med grannarna.

Vid grisfötterna uppstod problem. Jag hade ingen aning, 
maken inte heller, hur gör man och vill vi ha dem? Det löstes 
genom en sjuksköterska vars man älskade grisfötter. Hon lyck-
liggjorde honom genom att ta hand om mina, en win–win situa-
tion som man säger idag.

Sen dess har jag aldrig impulsköpt en halv gris! Julskinka till-
lagade jag själv till 1997. Det året inköptes dagarna före jul en ny 
dator med tillgång till internet. På morgonen satte jag in skin-
kan i ugnen. Återstod att packa upp datorn när skinkan skötte 
sig själv. Det var svårt att få igång datorn, när det hela äntligen 
började fungera var nätet så spännande.

Efter 11 timmar sa barnen: ”Ska du inte ta ut skinkan?” Jisses! 
Den hade förvandlats till torra smulor, hela skinkan. Jag stirrade 
och grät. Inte ens katten ville ha det. En mindre del förvandlades 
till lapskojs. Resten slängdes. Numer köps färdigkokt skinka. 
Kropp/krock-kakorna förresten. Vilken lycka när vi flyttat till 
Tyresö och upptäckte att Mickes Fisk hade samma recept på 
dem som Johanssons på Söder.

God Jul önskar Lena Hjelmérus med familj!
ooo

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

TN-doktorn:

Decembertankar

1962 … FOTO: LARS TERNBLAD … i dag. FOTO: LARS TERNBLAD

Tyresö då och nu

FOTO Tyresö har förvandlats 
sedan vi flyttade hit 1961, berät-
tar fotografen Lars Ternblad med 
sina bilder.

1962 så var Bollmora centrum inte 
påbörjad, här låg det kvar rester 
av de gamla ladorna, men nu hade 
i alla fall en grävmaskin och en 

beredskapsbod kommit. Husen 
i bakgrunden är Bollmoravägen 
12–10 på bildens högersida, lite 
skymt syns Bollmoravägen 8–6 
till vänster. På den nya bilden är 
det inte husen på Bollmoravägen 
12–10 som syns utan kommunhu-
set i nuvarande Tyresö centrum.

ooo

”Sen dess har jag 
aldrig impulsköpt 
en halv gris!”

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

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

Räddnings-
aktion för 
lindallén

TRÄD De som passerat eller 
besökt Kumla Herrgård de senas-
te veckorna, har mötts av en helt 
ny uppfart till herrgården. Den 
gamla lindallén har kapats rätt 
rejält på höjden!

Av den gamla allén med sina stora 
och lummiga lindar har nu blivit 
en allé av nakna stammar, med 
kala träd där bara stammarna 
och kanske de kraftigaste nedre 
grenstumparna finns kvar.

Förklaringen till det, som vid 
första anblicken ser ut som ett 
kalhygge, är att den extremt kraf-
tiga beskärningen behövdes för 
att rädda lindarna för framtiden. 
Trädexpertis kunde konstatera 
att lindarna har drabbats av röt-
svampen stubbdyna och att det 
behövdes en kraftig beskärning 
för att kunna bevara träden ytter-
ligare en tid till.

Beskärningen skulle göras ned 
till den nivå som en gång, enligt 
uppgift, gjorts på 1960-talet och 
som nu misstänks ligga bakom 
de rötskador som utvecklats på 
träden.

Efter beskärningen liknar lind-
allén idag mest av allt en skånsk 
pilevall! Förhoppningsvis repar 
sig lindarna och får med tiden till-
baka sin gamla form och höjd!

ooo

Den kraftiga beskärningen ska ge 
lindarna hopp om framtiden. 
 FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Ny delikatessbutik
MAT Den ene är polis och den 
andre som har en bakgrund som 
elektriker. Nu ”sadlar de om” 
och satsar på ny karriär inom 
livsmedelsbranschen. I decem-
ber öppnar Thomas Martinsson 
och Nils Nygren en delikatessbu-
tik i Tyresö.

Det betyder inte, att man saknar 
den kompetens som behövs för en 
sådan satsning. Nils Nygren ”sad-
lade om” tidigare och har haft en 
liknande butik i Umeå. Kristina 
Pettersson med flera, som kom-
mer att arbeta i livsmedelsbutiken 
har lång erfarenhet av att driva 
verksamhet med delikatesser som 
specialitet och är välbekant med 
branschen. Det blir en fullskalig 
butik med kött, viltkött, fisk, fågel, 
skaldjur och ett hundratal olika 
ostar, nybakat bröd, kex, marme-
lader, såser, choklader, äppelcider 
och färskpressade juicer.

I butiken kommer man också 
att ordna vinprovning där man tar 
med eget vin, samt ost- och chok-
ladprovning.

– Vi kommer givetvis att satsa 
på ekologiska och närproduce-
rade livsmedel så långt det är 

möjligt, säger Thomas Martins-
son som tidigare bott i Tyresö. 
Och priserna kommer att ligga 
lite under de priser man tar på lik-
nande hallar i Stockholm.

Butiken, som öppnade i tors-
dags förra veckan, ligger på 
Bollmora Allé, under Swedbank. 
Namnet är Gourmethallen Deli 
Gastro och har karaktären av en 
minisaluhall.

ooo

 FOTO: GUNNAR FRISELL

Årets 
ungdomsstipendiat 

JAZZ Tyresö Jazz & Blues Club 
utsåg som Årets ungdomsstipen-
diat sångerskan Emma Berglund 
från Tyresö.
Priset utdelades av ordföranden 
Leif Löf i samband med årets 
sista jazzkonsert med Anna Pau-
lin Stockholm Jazz Quartet på 
restaurang Spis och Vin den 23 
november. Emma utgjorde för-
band tillsammans med gitarris-
ten Tim Rustas, också han från 
Tyresö.

ooo
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Nybyggnad
Åvägen 35 komplementbyggnad
Fiskarrovägen 4 enbostadshus och komplementbyggnad
Skälsätravägen 34 enbostadshus, garage och stödmurar
Stubbvretsvägen 25 fritidshus
Torparevägen 20 A enbostadshus och komplementbyggnad

Malmstigen 9, 11 parhus

Finborgsvägen 11 garage

Tillbyggnad
Vårliden 20 enbostadshus
Öringevägen 15 enbostadshus
Herkulesvägen 10 A enbostadshus
Radiovägen 20 industribyggnad och lagerbyggnad

Rivningslov
Mokärrsvägen 11 uterum
Strandvägen 127 fritidshus samt komplementbyggnad
Granängsvägen 2 rivning av restaurang (f d Curres Corner)
Radiovägen 20 del av industribyggnad

Marklov
Strandvägen 43 marklov/mur
Svartbäcksvägen 9 anläggande/ändring av grundvattentäkt
Strandallén 51 A mur/plank

Utvändig ändring
Björkbacksvägen 85 flerbostadshus
Långsjövägen 125 enbostadshus
Bollmoravägen 104 flerbostadshus
Resedavägen 7 enbostadshus
Orrnäsvägen 9 enbostadshus
Bergfotensvängen 2 skola
Snövits väg 10 enbostadshus

Nybyggnad av attefallshus
Badstigen 3
Granvägen 14 B
Utsiktsvägen 9
Strandvägen 51

Tillbyggnad/ombyggnad av bostads-/fritidshus enligt attefallsreglerna
Älgstigen 2 enbostadshus
Tegvägen 10 A enbostadshus
Fiskarrovägen 4 enbostadshus + nybyggnad av komplementbyggnad 

samt inredning av ytterligare lägenhet
Fiskarrovägen 2 enbostadshus + nybyggnad av komplementbyggnad 

samt inredning av ytterligare lägenhet
Ullbergsvägen 73 fritidshus
Långsjövägen 125 enbostadshus
Stallvägen 33 radhus
Trångsundsvägen 56 A enbostadshus
Kråkvägen 8 enbostadshus
Mokärrsvägen 11 fritidshus

Inredning av ytterligare en bostad enligt attefallsreglerna
Strandvägen 65 A
Strandvägen 65 B

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FOTO: LENNART JÖNSSON

TYRESÖ RUNT

Sommarjobben 2015
ARBETE Tyresö kommun erbjöd 
2015 en ny modell för kom-
munens ungdomar att få som-
marjobb, efter ett upplägg som 
hämtas från Sollentuna. Den som 
ville ha ett sommarjobb fick själv 
leta fram ett jobb och komma 
överens med arbetsgivaren 
om jobbet. Kommunens insats 
bestod i att ersätta arbetsgiva-
ren med halva lönekostnaden.

Tidigare skaffade kommunen 
fram ett antal jobb varje år, dels 
inom den egna verksamheten och 
utöver det också i kontakter med 
lokala företag och arbetsgivare. 
Varje år sökte mellan 400 och 500 
elever sommarjobb via kommu-
nen och i bästa fall kunde kanske 
25–30 procent av dem få ett som-
marjobb.

Ny modell för sommarjobb
Förra året beslutade den borger-
liga majoriteten att införa in ny 
modell för sommarjobben. Nu ska 
varje elev själv leta upp ett som-
marjobb till sig och kommunen 
går in och betalar halva lönekost-
naden i max tre veckor.

För att nå ut med informatio-
nen till ungdomarna, spreds den 
dels via kommunens hemsida, i 
skolorna och på fritidsgårdarna 
mm. Dessutom erbjöds vid fyra 
tillfällen extra stöd i hur man 
söker jobb.

110 hittade ett jobb i Tyresö
Den gångna sommaren lyckades 
sammanlagt 110 ungdomar få ett 
sommarjobb den vägen. Av dessa 
110 jobb var 32 kommunala plat-
ser och resten, 78 jobb fanns hos 
privata eller andra arbetsgivare. 
Hur många ungdomar som sökte 
jobb, finns det inga uppgifter på.

Stor skillnad
– Det är väldigt stor skillnad mel-
lan kommunerna när det gäller att 
få fram sommarjobb, konstaterar 
Kristjan Vaigur, gruppledare för 
socialdemokraterna i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
den nämnd som ansvarar för 
arbetsmarknadsfrågorna.

– I Nynäshamn erbjuds samt-
liga ungdomar sommarjobb via 
kommunen, vilket betyder att alla 
som vill ha ett sommarjobb också 

får det. Jobben i Nynäshamn finns 
både inom kommunens verksam-
heter och i det privata näringsli-
vet.

Sedan starten 2008 har cirka 
500–800 ungdomar i Nynäshamn 
fått jobb varje sommar. I Tyresö 
låter man ungdomarna söka själv 
och resultatet blev i år alltså 110 
jobb!

ooo

Kristjan Vaigur. FOTO: GUNNAR FRISELL

Guldläge för gymnasieområdet

För kvarteret med vårdcentralen 
har kommunen kommit överens 
med fastighetsbolaget Hemsö 
att bolaget uppför ett kultur- och 
kunskapshus där kommunen ska 
hyra in sig med plats för bibliotek, 
olika kulturverksamheter och en 
del av gymnasiet.

Från gymnasiet till centrum
Tanken är att det på några av 
våningsplanen i det nya huset 
ska skapas plats för de högsko-
leförberedande programmen på 
Tyresö gymnasium. Dessa ska 
alltså om några år flyttas från det 
nuvarande gymnasiet och ham-
nar då tätt intill Tyresö centrum. 
Förutom den teoretiska delen av 
gymnasiet ska även vuxenutbild-
ningen C3L flytta samma väg till 
det nya huset i centrum.

Starka protester mot flytten
Planen att flytta hälften av gymna-
siet till centrum har mött starka 
protester från den politiska oppo-
sitionen. Socialdemokraterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet 
har gemensamt kritiserat hela 
tanken, både för kraftigt ökade 
kostnader och en splittring av 
verksamheten.

Mycket högre kostnader
Den ekonomiska kalkylen visar 
att det kommer att behövas ett 
ständigt tillskott på mellan 12 och 
24 miljoner varje år för Tyresö 
gymnasium. För att få ekonomin 
att gå ihop måste gymnasiet få fler 
elever än vad som får plats i det 
nya huset!

– En mycket stor och tung 
skillnad, där kommunen alltså 
kommer att tvingas betala många 

extra miljoner varje år för att 
få ihop gymnasiets budget. En 
huvudlös satsning, konstaterar 
Kristjan Vaigur, gruppledare för S 
i gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden.

Många nackdelar
– I diskussionen om gymnasiets 
delning och flytt har vi från oppo-
sitionen även pekat på en rad 
konkreta nackdelar med att pla-
cera gymnasiet i Tyresö centrum, 
påpekar Kristjan Vaigur. Vi ser till 
exempel att det inte kommer att 
finnas en skolrestaurang, med 
påföljd att eleverna får ge sig ut 
i centrum för att äta på sin lunch-
rast.

– I Nacka har skolpersonalen 
ifrågasatt planerna på att flytta 
Nacka gymnasium till en fastig-
het med en tunnelbanestation vid 
Nacka Forum. Vi har ingen tun-
nelbana, men i övrigt är argumen-
tet detsamma med placering intill 
ett centrum.

Wättingestråket binder ihop
I ett kommande skede i kommu-
nens byggplanering kommer det 
att byggas nya bostadsområden 
längs Wättingestråket, från Stads-
parken och fram till gymnasieom-
rådet. Inbjudna arkitektfirmor har 
redan presenterat idéskisser till 
hur stråket kan utformas och hur 
gymnasiebyggnaden kan utveck-
las i framtiden.

Campus Tyresö kommer igen
– I dessa skisser hittar vi för gym-
nasieområdet en hel del av de 
förslag och idéer som vi från soci-
aldemokraterna lanserade för 
fyra–fem år sedan som ett Cam-

pus Tyresö, konstaterar Kristjan 
Vaigur. Och vi ser också inslag 
som till exempel miljöpartiet fört 
fram under resans gång.

Wättingestråket ger guld-
läge för gymnasieområdet
I samband med den presentation 
som för någon tid sedan gjordes 
beträffande det framtida plane-
rade Wättingestråket, konstate-
rade de ansvariga tjänstemännen 
bland annat att gymnasieområdet 
genom utvecklingen av Wätting-
estråket hamnar i ett ”guldläge”, 
med stora möjligheter och poten-
tial att bli kommunens nästa 
utvecklingsområde. Hur och på 
vilket sätt behöver studeras vida-
re i ett helhetsperspektiv tillsam-
mans med Wättingestråket.

– Det ser vi som en mycket 
realistisk och klok bedömning av 
utvecklingen, säger Kristjan Vai-
gur. Vi hoppas att den politiska 
majoriteten lyssnar och tänker 
om, då kan vi faktiskt få till en 
klok lösning och en stabil och bra 
utveckling för vårt gymnasium!

ooo

GYMNASIUM Det pågår en hel del byggplanering och byggprojekt i 
centrala Tyresö idag. Först ut är Norra Tyresö centrum, där det ska 
byggas nya bostadskvarter från centrum och upp till Tyresövallen och 
Aquarena. I direkt anslutning till Bollmorahallen ska även ett nytt 
höghus, med 16 våningar, få plats.

Wättingestråket blir fokus för de hus som förläggs öster om Granängsringen. ILLUSTRATION: ALMA ARKITEKTER AB
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DEMOKRATI Varje år får parti-
erna i fullmäktige pengar för att 
informera tyresöborna om politi-
ken. Men mycket pengar försvin-
ner åt annat håll.

Sedan valet 2014 gäller nya regler 
för partistödet. Lagen har ändrats 
för att tydliggöra att pengarna 
som betalas ut i kommunen ska 
”användas för att stärka partier-
nas ställning i den kommunala 
demokratin”. I ett cirkulär från 
Sveriges kommuner och landsting 
görs detta än tydligare – ”Lokalt 
partistöd är, enligt lagstiftarens 
mening, avsett för det lokala par-
tiarbetet som riktar sig till kom-
munmedlemmarna.”

För att kunna följa upp lagen 
måste numera partierna redovisa 
för kommunfullmäktige hur de 
använt pengarna. Och när Tyresös 
partier redovisade sin ekonomi i 
november för slutet på 2014 blev 
det tydligt att en hel del pengar 
inte använts i verksamhet i Tyresö.

Moderaterna i Tyresö har 
skickat 97 000 kronor och Folk-
partiet har skickat vidare närma-
re 25 000 kronor till sina respek-
tive centrala partiorganisationer. 
I båda fallen utgör det ungefär 10 
procent av vad partierna fått från 
kommunen.

Eftersom redovisningen bara 
måste omfatta en del av året 2014, 
lagen gäller från och med oktober, 
kan även andra partier ha skickat 
över pengar tidigare på året.

Redan nu är dock Socialde-
mokraterna i Tyresö tydliga med 
att de inte skickar vidare några 
pengar – och inte tänker göra det 
heller.

– För oss är det självklart att 
det som Tyresös skattebetalare 
betalar för att få information om 
lokala frågor också ska användas 
i Tyresö, säger Martin Nilsson, 
gruppledare i fullmäktigegruppen.

Varför reagerade då inte Social-
demokraterna på hur andra parti-
er använt sitt partistöd när frågan 
hanterades i fullmäktige?

– Det är en ny lagstiftning och 
vi kan förstå om det tar tid för en 
del partier att ställa om och avslu-
ta gamla system. Men till nästa år 
förutsätter vi att alla partier följer 
intentionerna i lagen, säger Mar-
tin Nilsson till Tyresö Nyheter.

När ärendet redovisas i full-
mäktige nästa höst kommer det 
synas hur partierna använt sina 
medel under 2015.

ooo

Rickard är bäst i Sverige

En nöjd Rickard Frisk. 
 FOTO: RASMUS TYNANDER

– För oss är det självklart att det som Tyresös skattebetalare betalar också 
ska användas i Tyresö, säger Martin Nilsson (S). FOTO: GUNNAR FRISELL

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16,  
lör 10-14 (17/10-28/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

HANDBOLL För tre säsonger 
sedan lämnade Rickard Frisk 
Tyresö Handboll för att pröva 
lyckan i IFK Tumba som spelade 
i Allsvenskan, en serie över Tyre-
sö. Det gick så pass bra att ett 
av Sveriges bästa lag fick upp 
ögonen för honom.

Tyresöpartier bryter 
mot lagen?

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

Naturreservat
MILJÖ Telegrafbersområdet på 
Tyresö Brevikshalvön blir natur-
reservat.Tyresö kommun inle-
der nu processen för bildande 
av Telegrafbergets naturreser-
vat. Området har pekats ut som 
ett ekologiskt särskilt känsligt 
område och ha regionalt värde för 
naturvården.

ooo

Parkourpark
HOPP Tyresö kan få en ny par-
kourpark i anslutning till skate 
135 bakom Tyresö centrum. Pla-
nerna på en ny park är en del av 
kultur- och fritidsnämndens verk-
samhetsplan för nästa år. Utred-
ningen för den nya parken ska 
särskilt fokusera på hur man kan 
locka olika personer utifrån kön, 
ålder och fysiska förutsättningar 
till platsen med hjälp av utsmyck-
ning och utformning.

ooo

Arkan Asaad om 
mod, smärta och 
vägen till försoning
MÄNSKLIGHET I förra veckan 
besökte Arkan Asaad Tyresö, en 
öppen föreläsning arrangerad av 
SSU och Socialdemokraterna i 
Tyresö. Föreläsningen var väl-
besökt och Arkan berättade om 
hans fars flykt från krigets Irak, 
hur han som 19-åring blev bortgift 
och vikten av stå upp för alla män-
niskors lika värde.

ooo
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Rickard är bäst i Sverige
Efter en säsong med Tumba gick 
flyttlasset till den lilla staden 
Alingsås. Staden är väl mest känd 
för att Jonas Alströmmer, man-
nen som introducerade potatis i 
Sverige kommer därifrån. Den är 
ungefär lika stor som Tyresö och 
ligger en halvtimme från storstan 
Göteborg så omställningen kan-
ske inte blev så enormt stor för 
Rickard. Om man ska se till hans 
framfart i handbollsmålet så ver-
kar det som att det inte spelar så 
stor roll var han står för tillfället. 
Värvad som reserv till den ruti-
nerade Mikael Aggefors fick han 
inledningsvis ganska lite speltid. 
Efter den lite trevande inledning-
en fick Rickard allt mer speltid 
och snart så visade han att han var 
redo för att spela i Elitserien. När 
den första säsongen var avklarad 
hade han både spelat SM-final 
inför 12 500 åskådare i Scandina-
vium och blivit utsedd till Sveri-
ges bästa målvakt.

Säsongen 15/16 började med 
att Aggefors blev långtidsskadad, 
något som gav Rickard Frisk fri 
tillgång till målvaktssysslan och 
det har gått storstilat. Rickard 
toppar Elitseriens målvaktsliga 
och var med i månadens lag för 
oktober.

Blev du vald till Sveriges bästa 
handbollsmålvakt förra året?
– Ja men hade det varit en jury så 

hade nog någon av de målvakter 
som spelat mer än mig blivit det, 
men statistiskt sett så stämmer 
det väl.

Den här säsongen har börjat 
otroligt bra du har landets hög-
sta räddningsprocent och spelar 
hela matcherna.
– Jag spelar i ett otroligt bra lag. 
Om man spelar i ett lag som är 
sämre så får man sämre rädd-
ningsprocent, men jag är rätt nöjd 
med inledningen. Nu, de senaste 
matcherna har det väl inte gått 
lika bra. Det är inte innan jul man 
ska vara som bäst utan det ska 
man vara i vår.

Berätta lite hur det är att ta ste-
get från Division 1 till elitserien 
på bara två år?
– Ja det gick ganska snabbt, 
snabbare än jag trodde. Om man 
jämför Tumba och Alingsås så är 
skillnaden rätt stor då vi har ett 
väldigt mycket bättre försvar. I 
Tyresö var det ännu mera påtag-
ligt. Där handlade det enbart om 
att springa sönder motståndaren 
och gnugga.

Hur var det att spela SM-final?
– Det var rätt konstigt faktiskt. 
Det var rätt häftigt när man kol-
lade runt lite på läktaren, men när 
matchen väl var igång så tänkte 
man inte så mycket på det.

Elitseriefinalen var en mycket 
jämn historia där lagen följdes åt 
till 18–18, men där sedan Kristi-
anstad kopplade greppet och höll 
tillbaka AHK

Hur var matchen som sådan?
– Underbar att spela men om jag 
minns rätt så var de hela tiden lite 
före och de vann ju till slut med 
tre bollar. Vi får hoppas på en 
revansch i vår istället.

När jag googlar ditt namn så 
dyker det upp ord som ”playboy”, 
”lyxbåtar”, ”10 miljonersvilla”, 
är det dyrt att bo i Alingsås eller 
är det en annan person.
– Det där är nog någon helt annan, 
säger Rickard och skrattar gene-
rat.

För de som spelat med honom 
och känner honom så är den 
delen ganska främmande. Då jag 
talar med andra personer om 
Rickard Frisk får jag en bild av en 
avspänd, nästan bohemisk person 
som ibland kan ha svårt att hinna 
med bussen till bortamatcherna.

Det måste väl ändå bli en hel del 
fritid. Vad gör man då som ny i 
en stad?
– Större delen av den lediga tiden 
spenderar jag med min nyblivna 
sambo Emelina men det är rätt 
mycket träning och så, mestadels 
känner ju jag handbollsfolk men 

nu när träffat henne så blir ju 
bekantskapskretsen större.

När du stod i Tyresö så var du 
i princip aldrig skadad. Har det 
fortsatt?
– Jag har haft tur. När jag spelade 
i Tumba tror jag att jag missade en 
match för att jag var förkyld, men 
sedan jag kom till Alingsås har jag 
inte missat en match.

Men du har missat en borta-
match för att du inte kunde 
passa tiden, stämmer det?
– Ja det är faktiskt sant. Jag var 
urusel på att passa tider när jag 

var yngre och när vi skulle spela 
borta mot Nyköping så blev det så 
att de åkte innan jag hunnit fram. 
Jag tror att det var vår materialare 
Lasse Larsson som tyckte att det 
fick vara nog och sa till chauffö-
ren att åka. Jag var reservmålvakt 
på den tiden och om jag minns 
rätt så fick vi stryk så det hade 
inte så mycket med matchutgång-
en att göra. Numera brukar jag 
passa tiden.

Ett späckat spelschema och 
julhandel med Emelina står på 
programmet och Rickard måste 
snart hasta vidare.

ooo

Rickard Frisk missar sällan en match. FOTO: RASMUS TYNANDER

JULKONSERT
MED

ERIK LINDER

Förköp biljetter: www.platsbokning.se
21 DEC 19:00 KULTURCAFÉET

Mysigt,
roligt och

stämnings-
fullt

Årets upplaga av julkonserten ”Röda dagar” är mer avskalad och akustisk än tidigare år.
Erik Linder sprider julstämning tillsammans med instrumentalisterna Fredrik Wide & Ludvig Jerner.

Kulturcaféet har endast ca 90 platser, vilket ger mer närhet och gör kvällen mer exklusiv.

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG. 
MED ÖVER 12 000 MEDLEMMAR ÄR SSU EN BETYDANDE 
FAKTOR FÖR ATT FÖRÄNDRA SVERIGE.

Inbjudan till Internationellt seminarium om

HUR GÅR DET I
PRESIDENTVALET I USA?
   
Elizabeth Walentin, Maria Hjelm,
PR-konsult och omvärldsanalytiker  
Amerika-expert  och amerikakännare

Lördagen den 30 januari 2016, klockan 10–12.

Frukost serveras från 09.30 i Kulturcaféet, Kvarnhjulet,  
Pluggvägen 6 C. Lunch för 50 kronor per person serveras.

Välkommen att anmäla dig på 712 80 30 eller  
e-post sap.tyreso@telia.com senast den 28 januari 2016.

Arrangörer:
Socialdemokraternas internationella utskott och ABF
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

JULMARKNAD
11/12, kl 13–18. På Strandtorget. 
Ridning för barn. Försäljning av jul-
pynt, hantverk, mat, godis mm. Ser-
vering, fiskdamm, tipsrunda, pyssel 
på biblioteket. 
Arr: Företagare runt Strandtorget. 
Tyresö bibliotek. Strandskolan och 
Tyresö skola.

VERNISAGE
12/12, kl 12–14. Anita Hildén 
ställer ut akvarellmålningar på bib-
lioteket i Trollbäcken. Utställningen 
pågår till 21/1. Arr: Tyresö kommun.

LUCIA TILL HÄST
13/12, kl 13–16. Julmarknad med 
fiskdamm och cafeteria. Luciashow 
till häst kl 15. Plats: Tyresö ridskola. 
Entré: 20 kr. 
Arr: Tyresö ryttarförening.

BIO
13/12, kl 18–19.20. Filmen Det vita 
folket visas på Bio Forellen. I filmen 
grips Alex på gatan utanför mataf-
fären och förs till ett underjordiskt 
fängelse där människor hålls inlåsta 
i väntan på deportation. Från 15 år. 
Biljetter 80 kr. 
Arr Tyresö filmförening.

ÖPPET HUS
14/12, kl 17–19. Hantverksgården 
öppnar dörrarna med luciakaffe och 
planering av kommande vävar. Plats: 
Bollmoravägen 95, gaveln. 
Arr: Hantverksgården och ABF.

KONSERT
15/12, kl 18–20. Kulturskolan bju-
der på julkonsert i Tyresö gymnasi-
ums aula. Fri entré. 
Arr Tyresö kulturskola.

JULMARKNAD
18–20/12, kl 10–17. Marknad i 
Tyresö centrum med lotteri, choklad-
hjul, hemslöjd mm. Överskottet går 
till hjälpverksamhet. 
Arr: Lions Club Tyresö.

JULSHOW PÅ IS
20/12, kl 12–14. Tyresö konståk-
ningsklubb ger sin årliga isshow i 
Tyresö ishall vid Tyresövallen. Singel- 
och tävlingsåkare tillsammans med 
skridskoskolan visar upp sig. Det 
bjuds på fika. Entré: 100 kr, barn 
gratis. Arr: Tyresö KK.

Väder, vind och klimathot
Pär Holmgren lämnade SVT för 
sju år sedan för att istället skriva 
böcker, hålla 100-tals föredrag 
om vädret och klimathotet och är 
numera anställd på Länsförsäk-
ringar för att jobba med klimat-
frågan och skadeförebyggande 
arbete.

– Ett sätt att förklara det här 
med den nuvarande klimatför-
ändringen är att koppla det till en 
annan definition av klimat nämli-
gen att vi tittar på vegetationen, 
menar Pär Holmgren.

Han förklarar att allting som 
växer vilt i till exempel östra 
Svealand trivs ju här primärt på 
grund av klimatet. Klimatföränd-
ringen är en långsam process 
där vi förskjuter klimatförutsätt-

ningarna och vegetationszonerna 
vidare norrut.

– Förändringen sker i en has-
tighet av en halvmil per år vilket 
innebär att vi i Stockholmsområ-
det snart kommer få Skånes kli-
mat och rullar det vidare kommer 
vi får Tysklands eller Frankrikes 
klimat och därmed de djur och 
växter som finns där.

I programmet dammar de av 
Bondepraktikan och lyssnarna 
får veta vad det är för skillnad på 
väder och klimat.

– Följer man vädret här i Tyresö 
under 30 år får man en bild av hur 
klimatet i Tyresö under höstarna 
har varit och från det analyserar 
man vädret, berättar Pär Holm-
gren.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Jul på Tyresöradion 

Gläntan ger värme, trygghet och ljus

Blåljus i 
Tyresö

Polisen Tommy Hansson som bor 
i Trollbäcken intervjuas på Tyre-
söradion om det svåra läge som 
polisen har med flyktingkris och 
terrorhot. Den nyligen genomför-
da omorganiseringen har gjort att 
polismyndigheten nu befinner sig 
i en akut kris med många poliser 
som funderar på att lämna yrket.

– Idag kan en polis i Stockholm 
som har jobbat i åtta år tjäna 
25 000 kronor vilket inte är bra. 
Den dåliga lönen i kombination 
med ökad arbetsbelastning har 
utlöst en polisprotest, berättar 
Tommy i programmet.

Efter att ha arbetat som kvar-
terspolis jobbar han numera fack-
ligt på Blåljus.nu där han på hem-
sidan lägger ut aktuella händelser 
och nyheter som berör polisens 
verksamhet. Där har man även 
uppmärksammat programmen i 
serien ”Uppdrag Tyresö”.

Före detta TV-meteorologen Pär 
Holmgren intervjuas av Tyresöradi-
ons reporter Leif Bratt om klimat-
förändringen.

Till Gunnar
De stora orden behövdes inte
men fokuset var klart
och bilden blir varm
i minnenas album.

S.

Tyresö Nyheters medarbetare 
Gunnar Frisell är död. Det var 
i en mycket tragisk olycka 
i fredags som det ofattba-
ra inträffade. Gunnar har 
genom sin kameralins under 
13 år fångat Tyresö och tyre-
söborna och med sina bilder 
lyst upp tidningen. Gunnars 
engagemang har under alla år 
inspirerat och varit ett stort 
stöd i produktionen av Tyresö 
Nyheter. Aldrig har det varit 
för sent att ringa Gunnar för 
bildhjälp i sista stund, vilket 
ofta räddat tidningen. Gun-
nar hade också förmågan att 
se det stora i det lilla. Sådant 
som gör en riktig lokaltidning. 
En buss i diket, vad har hänt? 
Smultron i november, är de 
goda? Saknaden efter Gunnar 
både som vän och medarbe-
tare är väldigt stor. Tankarna 
går till Gunnars familj.
Anders Linder
chefredaktör Tyresö Nyheter

Tyresöradions reporter Ann San-
din-Lindgren hängde med Anki 
Svensson till RSMH:s verksamhet 
på Gläntan invid vårdcentralen i 
Tyresö. Där pratade hon med Ker-
stin Carlsson, Åsne Liedén, Ebbe 
Larsson och många andra om de 
aktiviteter man har på måndagar 
och i föreningen.

Hos RSMH kan den som lever 
med psykisk ohälsa och ensamhet 
hitta stöd i umgänget med andra i 
samma situation. I programmet 
hörs den värme och omtanke som 
omger RSMH i Tyresö samtidigt 
som det skapar förståelse för den 
påtagliga nytta som RSMH gör.

Lions president Robert Engström 
berättar tillsammans med Kerstin 
Hallgren och Stig Renman från 
Lions Tyresö för Tyresöradions 
Carl-Olof Strand om Lions aktivi-
teter inför årets julhelg. Det hand-
lar om Lions adventskonsert i 
Bollmoradalens kyrka, den årliga 
julmarknaden i Tyresö centrum 
och julgransförsäljningen i Tyresö 
centrum och Krusboda.

Kyrkoherden Mikael Öjermo 

sänder en särskild hälsning inför 
advent. Han pratar om kärleksfull 
skötsel om praktfulla amaryllisar 
och gör kopplingar till dagens 
situation, om människor i nöd, 
stress och om hur man får männ-
iskor att också blomma och få 
näring.

Tyresöradion spelar även 
julmusik av Tyresös egen Erik 
Linder från hans julskiva ”Röda 
dagar”.
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Rätta lösningen på kryss nr 7, 2015.
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Kryss nr 8  
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  
24 november 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2015
1:a: Britt Hellström, Myggdalsvägen.
2–5: Kristina Lund, Bollmoravägen.
IngaLill Rickan, Flåhackebacken.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Anders Huszar, Grenvägen.

KULTUR/NÖJE

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 8” 
och skicka senast 
den 24 november 
2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Christina!
Bildgåta nr 7 löstes 
av Christina Fränzel, 
Stadsparken, som såg att 
det vi skymtade genom 
nyckelhålet var vita och 
svarta schackpjäser från 
Stadsparken.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Tyresö får eget ”melodikryss”

MUSIK Den som gillar att lösa Melodikrysset på lörda-
garna får nu chansen att även lösa Tyresös eget musik-
kryss. Och alla andra är förstås också välkomna!

Björn Malmberg kommer varje månad att göra ett speciellt 
Tyresökryss på Tyresöradion 91,4 MHz. Aktuell kryssruta 
publiceras här i Tyresö Nyheter och på radions hemsida 
www.tyresoradion.se.

– Poängen är att de som bor i Tyresö kommer att ha lätt-
are att hitta svaren eftersom många av svaren har Tyresö-
anknytning, säger Björn Malmberg.

Detta musikkryss hörs från och med söndagen 6 decem-
ber och ligger ute på slingan i sex veckor. Det går också att 
lyssna via webben eller via Tyresöradions appar på smarta 
telefoner.

Första pris är tre ”Trisslotter” där du kan vinna upp till  
5 miljoner kronor direkt på skrapet och vidare upp till 
100 000 kronor i månaden i 25 år i en offentlig dragning. 
Andra till tredje pris är en lott var.

Svaren kan antingen skickas elektroniskt till  
info@tyresoradion.se eller med vanlig post till:
Björn Malmberg
Gudöterassen 622
135 53 Tyresö

ooo

Björn Malmberg. FOTO: TYRESÖRADION

S-MÄRKT
Nu sätter vi punkt
ett kapitel är till ända
hon flög en tid
som en lysande slända,
bland böcker och blad som gav perspektiv.
Visst lyste hon upp, Ekmans Siv.

S.

(Siv Ekman, chef för Trollbäckens bibliotek  
under en expansiv period, har gått ur tiden)
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Köp ett presentkort! 
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Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14

Öppet må–to 11–23, fre–sö 10–23
Vintervägen 2  tel. 798 42 50
www.godissvampen.com
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Nya och gamla patienter välkomna
God Jul och Gott Nytt År

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

www.farg-design.com   www.sveafireworks.com

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret

Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkomna hälsar Thomas och Roger med personal

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År     

RHTRYCK
  Tel 742 00 60  faktorn@rhtryck.se  www.rhtryck.se 
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www.hildeshalsokost.se

info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Banderoller
Skyltar
Dekaltryck
Bildekor

TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00 Öppet: mån-sön 9–21 • Tel 08-448 73 60

Nya och gamla patienter  
hälsas välkomna

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Kassagirot
Video

Leksaker

Öppet: Må-to 10-22, fre-sö 10-23
Vintervägen 2, tel. 798 42 50
www.godissvampen.se

Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna!

Industrivägen 14 B, Tel 08-798 90 94
www.samglas.se

Välkommen hälsar Roger med personal

God Jul och
Gott Nytt År

önskar Andreas med personal
Öppet: mån–fre 8–21, lör–sön 9–20

Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se


  

 

www.fontana.se  •  tel 08-448 71 00

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

Välkomna
önskar Tobbe 
med personal

Öppet alla dagar 8–21

God Jul och 
Gott Nytt År

önskar sina läsare  
och annonsörer

en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Din servicebutik i Tyresö
Paket

Betal-

tjänst

Massor av 

Godis &

LeksakerFilm

Öppettider Mån-Tor 10-22 Fre-Lör 10-23 Sön 10-22
Gilla oss på

Facebook


