
Nyboda skola 
invigd
n Den nya skolan är invigd. 
Elever och personal får en fin 
miljö att vistas i. Nu gäller det 
att få elever att välja skolan 
så att lokalerna fylls. Framti-
den för musikklasserna som 
har sin hemvist på Nyboda är 
ännu oklar. Sid 3

Informationsfel
n Kommunen har räknat fel 
när informationen om hur 
den nya taxan inom äldre-
omsorgen slår. Det som fram-
står som en måttlig höjning 
blir i själva verket en mycket 
kraftig höjning när korrekta 
siffror används i beräkning-
en. Sid 5

Trafikundersökning
n Ett förslag på hur det opti-
mala busslinjenätet i Tyresö 
ska se ut ska tas fram. En 
konsult ska genomföra denna 
undersökning som till största 
del kommer att betalas av 
Tyresö kommun. Oppositio-
nen är kritisk till kostnadsför-
delningen och anser att det är 
SL som ska betala. Sid 6

Svårplacerade 
banor
n Rackethallen har under 
flera år haft önskemål om 
2-3 utomhusbanor för tennis. 
Tidigare förslag till placering 
har inte godkänts men nu 
har samhällsbyggnadsför-
valtningen listat tio möjliga 
platser. Sid 8

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel 08-712 02 45. Välkomna önskar Tobbe & Patrik med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Blöt Tyresöfestival
n Det var många tappra föreningar 
som trotsade regnet och visade 
upp sina verksamheter vid Tyresö-
festivalen.

Från scenen avlöste uppträdan-
dena varandra. När Janne Schaf-

fer spelade bildade paraplyerna 
ett tack över bollplanen. Janne 
bjöd på en kavalkad ur sitt rika 
musikliv med bland andra en rad 
Abba-hits. Trots att vädret inte var 
det bästa var det en strid ström av 

besökare under hela dagen. Den 
nya lekparken i Bollmoradalen 
invigdes också under festivalda-
gen. Här kan barn i alla åldrar 
hitta sina favoriter.
  Sid 7

… hyllar och 
önskar.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 5 H september 2012 H 1972–2012

Många plaskade omkring med viss tvekan, men Oliver njöt i fulla drag under Tyresöfestivalen. FoTo: GuNNar FrISell

Folket avgör alltid
n Tusentals var de protesterande tyresöbor som skrev på 
uppropet  om en folkomröstning mot de höjda avgifterna inom 
äldre- och handikappomsorgerna. Om alla dessa också går och 
röstar nej lär det bli en förändring. Den 23 september gäller 
det. Ledare, sid 2

akut brist på studentbostäder
n Var tredje stockholmsstudent har övervägt att lämna Stock-
holm beroende på boendesituationen. I Tyresö är antalet 
bostäder för studenter så litet att blivande akademiker får söka 
sig till andra orter. Ytterst ansvarig för detta förhållande är det 
styrande partiet Moderaterna. Debatt, sid 4

”Problemet är att 
jag börjar glömma 
mina kantarell-
ställen.”
Karl-Petter  
Thorwaldsson, sid 9



Noterat

Över 4 000 personer skrev på listorna. De 
satte sina namn på ett papper därför att 
de tyckte det var viktigt att tyresöborna 

skulle få säga sitt. Säga sitt om hur framtidens 
omsorgstaxa för äldre och funktionshindrade 
ska se. I valet för drygt två år sedan lovade 
samtliga partier att man inte skulle höja taxan. 
Det var innan valet. Då ville man ha folkets rös-
ter. När det var klart, kan tydligen de borger-
liga partierna strunta i sitt löfte och göra precis 
tvärtom. Men då sa faktiskt tusentals tyresö-
bor ifrån. Och nu har alla chansen att säga sitt 
i folkomröstningen den 23 september. Ett nej 
i omröstningen innebär att du vill att avgiften 
sänks till tidigare nivåer och att trygghetslarmet 
fortsätter att vara gratis.

Tyresö har under många år varit en väldigt 
barnrik kommun. Framöver kommer det säkert 
också att finnas många barn som växer upp 
här i Tyresö. Men de uppväxande barnen kom-
mer också att möta många gamla. Många av de 
som kommer att åldras i vår kommun, har varit 
med och byggt upp Tyresös och Sveriges väl-
färd. Många av dem fick inte del av ett utbyggt 
utbildningssystem eller barnbidrag under sin 
uppväxt. Men de var med och såg till att Tyresö 
omvandlades från jordbruksbygd till en modern 
förort till Stockholm. Den generation som arbe-
tat, betalat sin skatt och utvecklat kommunen 
ska nu betala mer. De har fått minst av skatte-
sänkningar men det räcker inte för den borger-
liga alliansen. Klassisk borgerlig politik får ett 
tydligt ansikte i Tyresö genom dessa avgiftshöj-
ningar.

Moderaterna har dessutom aviserat att tax-
orna kommer att behöva höjas mycket, mycket 

mer. Ja, så kan man se det om man är moderat. 
Det som varit framgången i Sverige är en annan 
modell. Den modellen kallas generell välfärd, 
där alla bidrar efter sin ekonomiska förmåga 
genom skatten.

Den nya taxan som nu drabbat pensionä-
rerna har i vissa fall inneburit ända upp 
till 999 kronor högre avgifter per månad.

Kommunen beräknas få en ökad intäkt på 1,5 
miljoner kronor. Som jämförelse motsvarar en 
dryg ettöring på skatten. Så frågan är hur vi ska 
ha det. Ska vi låta de som byggt upp vårt sam-
hälle få ta smällen eller ska vi hjälpas åt gemen-
samt? Den 23 september avgör du.

Ungdomar utan jobb kostar
Samtidigt som Tyresö nu går mot en folkom-
röstning om höjda avgifter för omsorgen om 
äldre och funktionshindrade, så finns det ett 
annat område och som kostar skattebetalarna 
och enskilda tyresöbor mycket mer. Tyresö 
är en kommun med generellt låg arbetslöshet. 
Tyvärr är fler tyresöungdomar arbetslösa i jäm-
förelse med resten av Stockholms län. I juli var 
sju procent av Tyresös unga arbetslösa. Det var 
en procent högre än resten av Stockholms län. 
Arbetslösa ungdomar mellan 18–24 år som är i 
behov av arbetsmarkandsåtgärder har ökat med 
50 procent från 200 till 296. Tänk om alla dessa 
ungdomar kom i utbildning och fick möjlighet 
att arbeta, vilka skatteintäkter skulle inte det 
ge. Säkert mer än de 1,5 miljoner kronor som 
moderaterna vill ta in genom avgiftshöjning för 
äldre och personer med funktionsnedsättning.

ooo

När tyresöborna nu går till folkomröstning handlar det om ett vägval mellan två 
modeller. Den ena bygger på solidaritet och går under namnet generell välfärd. I 
den andra modellen får var och en klara sig själv i mycket större omfattning. Valet 
borde vara enkelt. Den generella metoden har byggt Sverige till ett av världens 
bästa länder att växa upp och leva i. Det vet också tyresöborna som satte klack-
arna i backen och krävde denna omröstning. Att de styrande moderaterna då inte 
valde att backa är en gåta. För hur det än går i folkomröstningen har de ju förlorat.

Moderaterna i Tyresö tog härförleden det där med konkur-
rensutsättning till ytterligare en nivå. Inför Tyresöfestivalen 
fick föreningar och organisationer anmäla vilka aktiviteter 
man tänkte genomföra. Man ville undvika krockar. Denna 
ordning uppmärksammades inte av Moderaterna. Nattvand-
rarna, denna viktiga ideella förening, skulle sälja popcorn 
för att finansiera delar av sin verksamhet. Här såg Modera-
terna möjligen en chans att pröva marknadens krafter och 
gick in som en aggressiv konkurrent. Kunde en prisdump-
ning, 33 procent, få bort konkurrenten Nattvandrarna? Nej, 
de följde med och nu kunde besökarna, ovetande om det 
just avslutade priskriget, få ett billigare popcorn. Tyvärr 
blev det inget tillskott i Nattvandrarnas kassa. Det såg 
Moderaterna till. Konkurrensutsättning kan alltså inte lösa 
alla problem men lätt skapa nya.

ooo
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Folket har chans 
att säga sitt

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Åttiosju, ett bra år för kulturen
teaterföreningen bildas, jazzen blåser i luren
och startar med pukor och trumpeter.
Aktörer, skådespel och musikaliteter
har glatt oss på många estrader
i kyrkorum, på scener och mot slottsfasader.
Till slut en tanke så stilla
varför är dom så husvilla?
Ett hus för kulturen, ett eget hem
önskas för nästa tjugofem.

S. Teaterföreningen och Jazzklubben fyller 25 år.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

SkoLA Det blir en fin skola. Det 
står klart när skolan invigts. Men 
smakar det så kostar det. kost
naden för investeringen har som 
Tyresö Nyheter tidigare berättat 
om skenat. Uppemot 130 miljo
ner kronor mer jämfört med den 
ursprungliga kostnaden ger en 
årlig hyreshöjning på drygt 5 mil
joner kronor per år. och då står 
ändå ett våningsplan tomt. Nu 
har kommunens revisorer beslu
tat att granska hela projektet.

Nyboda skola är nu invigd. Och 
även om det varit problem med 
leveranser av möbler och utrust-
ning till skolan så är det uppen-
bart att det kommer bli en fin 
miljö för eleverna. Under hösten 
och våren slutförs arbetet med att 
rusta upp Nybodahallen och ute-
miljön kring skolan.

Förhoppningsvis kan de nya 
lokalerna bidra till att fler elever 
väljer Nyboda skola. Det stora 
elddopet kommer nästa år då de 
blivande årskurs sex-eleverna 
ska välja skola. Att det krävs en 
vändning är uppenbart. Med den 
nya stadieindelningen kommer 
fler att få plats på Dalskolan. Där 
har tidigare varit ett överskott 
på sökanden som hänvisats till 
Nyboda. Fler måste nu vilja söka 
till Nyboda.

Redan idag står skolan i stora 
delar tom och ett våningsplan har 
helt stängts av. Skolan har nu 460 
elever jämfört med planerade 750 
elever. Miljonrullningen kring 
bygget gör att kommunens revi-
sorer nu beslutat sig för att gran-
ska hela projektet. Den grundläg-
gande frågan blir hur skolan kan 
ha blivit så mycket dyrare och hur 
kontrollen fungerat.

Förlorar pengar
Det nya hyressättningssystemet 
gör dessutom att skolan förlorar 
stora pengar. Barn- och utbild-
ningsnämndens vice ordförande 
Martin Nilsson (S) har tagit fram 
siffror som visar att skolan nu 
förlorar dryga 5 miljoner kronor 
jämfört med tidigare. Han är kri-
tisk mot utfallet:

– Det är absurt att den skola 
som har störst behov när det gäl-
ler undervisningens kvalitet får 
sämre förutsättningar därför att 
kommunens styrande byggt en 
för stor skola och infört ett absurt 
hyressättningssystem.

Framtiden oviss
Parallellt med skolans start är 
diskussionen om framtiden för 
Tyresö musikklasser fortfarande 
oklar. Tyresö Nyheter har varit i 
kontakt med flera föräldrar som 
berättar om fortsatt stor osäker-
het (se ruta nedan).

Kommunen har försökt möta 
frustrationen genom att låta Anne 
Aaltonen Samuelsson leda körun-
dervisning inom ramen för Kul-
turskolan. Men det verkar inte ha 
lugnat föräldrarna.

– Våra barn får körundervis-
ning genom kulturskolan – men 
tvingas till längre skoldagar och vi 

har fått betala för det som tidiga-
re var grunden i undervisningen, 
säger en av de föräldrar TN pratat 
med.

Missnöje kvarstår
Det blir också tydligt att det bland 
föräldrarna fortfarande pågår en 
diskussion om att nästa år starta 
om musikklasserna som fristå-
ende skola. Då skulle 180 ytterli-
gare elever riskera att försvinna 
från skolan. Hur mycket tomma 
lokaler som då kommer finnas på 
Nyboda skola vågar nog inte ens 
kommunen tänka på…

ooo

Kommunens revisorer ska granska hur skolan kan ha blivit så mycket dyrare än beräknat. FoTo: GuNNar FrISell

Nyboda skola invigd:

Revisorerna ska  
granska pengarullningen

På ny post
PoLiTik Efter twitterskandalen 
där företrädare för Moderaterna 
gjorde rasistiska uttalanden har 
Moderaternas politiska sekre-
terare i Tyresö, Maria Hagbom, 
lämnat sitt uppdrag. Ny politisk 
sekreterare för Moderaterna är 
Mikael Saweståhl Onegård.

ooo

”Curves” införs
TRAFik Tyresö får snart sina 
första ”curves”. Det är en trafik-
säkerhetsåtgärd i gatuplanet – 
man omvandlar asfaltytor till grön-
ytor med planteringar. Det innebär 
att dagvattnets väg ut till Östersjön 
omhändertas och fördröjs.

Det blir Öringevägen som först 
får denna lösning. Det innebär 
också en trevligare och grönare 
boendemiljö. Kommunen välkom-
nar tyresöbornas alternativnamn 
till ordet ”curves”, som är ameri-
kanskt. Man hör i så fall av sig till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

ooo

Avtal mot heders
relaterat förtryck
TRyggheT Sveriges kommuner 
och landsting rekommenderar 
alla kommuner att samarbeta 
kring ett länsgemensamt resurs-
centrum, Origo, mot hedersrela-
terat våld och förtryck. Det kom-
mer att erbjuda stöd och rådgiv-
ning till utsatta ungdomar, vägled-
ning till yrkessamma samt sprida 
kunskap om frågan samt utveckla 
metoder och arbetssätt. Tyresö 
kommer att underteckna avtalet 
och delta i samarbetet.

ooo

Sagt om Nyboda
”Min son har helt nya lärare, alla utom en – det är 
kaos ännu så länge.”

”Vi har fortfarande inte fått träffa skolledningen. På 
det inledande mötet fanns bara lärare och de hänvi-
sade alla frågor till ledningen… Moment 22 alltså.”

”Tjusig skola men samtidigt så gamla skruttiga läro-
medel att Jugoslavien står kvar i kartboken…”

”Vuxna lyser med sin frånvaro innan skolan och 
under raster trots löften!”

”Vår dotter har valt att sluta i Nyboda och börjat på 
annan skola.”

”Barnen utsattes för beslut och förändringar utan att 
ledningen hade metoder för att ta hand om känslor 
och mekanismer som sätts igång hos barn som får 
veta om förändringar.”

”Enligt min dotter är det bara skolmatsalen som 
fungerar organisatoriskt.”

Detta är bara några av de reaktioner vi mött från föräldrar till 
elever  på Nyboda skola.

Den nya lekparken i Bollmoradalen. FoTo: GuNNar FrISell

Ny lekplats i centrum

BARN Under Tyresöfestivalen 
invigdes en ny lekplats i Bollmo
radalen.

Enligt Tyresö kommuns hemsida 
är den nya lekparken anpassad 
för barn upp till 14 år. Den finns i 
anslutning till Skatepark 135 och 

är hela 1 500 kvadratmeter vilket 
är dubbelt så stort som den tidi-
gare lekparken. Parken har två 
avdelningar, en småbarnsdel och 
en del för de större barnen. Giss-
ningsvis kommer parken locka 
många barnfamiljer.

ooo
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Vad gör den student som kommit in på en utbildning 
i Stockholm och som vid kursstart saknar boende? 
Tackar nej? Tältar? Den som vill ha bostad måste 

vara kreativ.
Stockholms studenterkårers centralorganisation 

(SSCO) uppger att det i dagsläget finns omkring 12 500 
studentlägenheter i stockholmsregionen – på 80 000 stu-
denter. En ekvation som tycks omöjlig att få ihop. Ändå är 
det så verkligheten ser ut för oss studenter. Jag har vänner 
som inför terminsstart undrar om de måste tvingas tacka 
nej till sin studieplats då de står utan bostad. Andra som 
utöver heltidsstudier arbetar extra för att få ihop hyra till 
skyhöga andrahandskontrakt. En 24-årig vuxen som bor 
kvar hemma är inte ovanligt. När Stockholms läns lands-
ting undersökte stockholmsstudenternas bostadssituation 
framkom att nästan var tredje student övervägt att lämna 
Stockholm till följd av boendesituationen. Hela 60 procent 
av de studenter som läser sin första eller andra termin upp-
gav att de kommer att behöva byta bostad under studieti-
den. Om Stockholmsregionen ska klara av att möta arbets-
marknadens ökande behov av högutbildad arbetskraft 
krävs att studenter både väljer att utbilda sig i Stockholm 
samt väljer att stanna kvar här efter avslutade studier. Här 
finns en stor utmaning.

CSN räknas inte som inkomst. Inte så konstigt, men för 

den student som söker boende är det ett hinder. De flesta 
bostadsförmedlingar har någon form av ekonomisk gräns 
för de som önskar hyra. Hos Tyresö bostäder får inte hyran 
överstiga 30 procent av inkomsten. Därför behövs student-
lägenheterna.

En vanlig uppfattning är att studenter i högre grad än 
andra grupper vill bo centralt, gärna i innerstaden. När stu-

denterna själva får svara uppges istället närheten till kom-
munikationer som det som värdesätts högst.

Tyvärr är antalet studentboenden i Tyresö försvinnande 
litet. Unga som vill studera vidare efter gymnasiet får söka 
sig till andra orter. I Tyresö tycks det inte finnas plats för 
unga blivande akademiker. De som vuxit upp i Tyresö flyt-
tar samtidigt som få unga hittar hit.

När Tyresö kommun i en nyligen släppt youtube-film 
marknadsför sig som en attraktiv boendekommun lyfts 
närheten till Stockholm fram. Vid infarten till Tyresö cen-
trum hänger flaggorna för Tyresö kommun, Stockholm 
och Europa. Tyresö ska ses som en del av Stockholm och 
Europa. Och till akademierna är det inte långt. Södertörns 
högskola, KTH Haninge och Ersta Sköndal är exempel på 
skolor belägna på vår sida om staden.

För en kommun som vill bli sedd som en del av Stock-
holm är det hög tid att agera. Ytterst ansvariga för utveck-
lingen och boendesituationen är det styrande partiet, 
Moderaterna, i Tyresö. Hittills har byggandet av nya stu-
dentlägenheter stått still. Inte en enda studentlägenhet har 
byggts varken under nuvarande eller föregående mandat-
period. Det hämmar Stockholm och Tyresö som kunskaps-
region. Det är hög tid att börja bygga.
karin Ljung
SSU

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

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

Bristen på studentbostäder ett jätteproblem

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Köansvar
Trafiksituationen för oss som 
pendlar mellan Trollbäcken och 
Stockholms stad blir allt knepi-
gare. Allt oftare fastnar bussar 
och bilar i köer, inte bara in till 
stan, utan numera även ut från 
stan. Dessvärre har det under 
året även börjat uppstå köer ut 
ur Trollbäcken på morgnarna 
och in i kommunen på eftermid-
dagarna. Från Strandkyrkogår-
den till Alléplan kan det ibland 
ta många, långa minuter. Det är 
nästan omöjligt att beräkna resti-
den. Om man har en tid att passa 

får man ta till rejäla marginaler. 
Marginaler som inte alltid finns 
om man jobbar eller kommer med 
tåg eller flyg. Nu byggs dessutom 
nya bostäder på Haninge-sidan 
vid Gudö å. Det kommer att öka 
trafiktrycket ytterligare genom 
Trollbäcken och förvärra situatio-
nen ytterligare. Vem tar ansvar?
Stressad pendlare

Inte en enda student-
lägenhet har byggts 
under de två senaste 
mandatperioderna.

FoTo: GuNNar FrISell

Bu…
… för ledningen för Tyresö Cen-
trum som vill stänga ute de poli-
tiska partierna från att vara inne 
i centrum. Vad är nästa steg? Ska 
resten av föreningslivet också 
stängas ute? Nej, fram för ett 
levande centrum där det finns 
plats för alla!
Centrumbesökare

Tänk så bra att ha en bio 
(Forellen) på hemma-
plan som dessutom 
visar högaktuella filmer.
Bioälskare

Alternativ till att hyra är dyra Den förlöjligade kommunen
Snart har jag en tonårig tjej som 
knappast kommer att vilja dela 
rum och våningssäng med sina 
småbröder, som hon gör nu och 
det oroar mig lite. Jag kan inte låta 
bli att undra lite över hur det är 
tänkt att familjer som lever på en 
lön och som inte haft den mora-
liskt tvivelaktiga turen att tjäna 
pengar på sin ombildade bostad 
eller har förmögna föräldrar ska 
kunna ordna ett boende.

Allt som nu byggs i Tyresö är 
dyra bostadsrätter som är omöjliga 
att klara på en normallön, om man 
nu skulle ha 15 procent till hand-

penningen vill säga… De få hyres-
rätter som finns kvar i kommunen 
efter ombildningspsykosen går till 
dem som stått i den kommunala 
bostadskön i en herrans massa år.

Lyckligtvis har barnen en 
mycket engagerad pappa som är 
lika delaktig i barnens liv som 
jag, så att flytta från kommunen 
är inte ett alternativ för oss. Den 
hjälp kommunen kan erbjuda är 
aktuell först från den natt vi står 
utan tak över huvudet.

Hur är det tänkt? ÄR det över-
huvudtaget tänkt? 
Sarah heidenborg

Under veckan som gått lanse-
rades en ny film på kommunens 
hem- och Facebooksida. Filmens 
syfte är, enligt kommunen själva, 
att marknadsföra Tyresö som ett 
nära alternativ för länets invå-
nare. Många utifrån tror nämligen 
att Tyresö ligger för långt bort 
från Stockholm när det i själva 
verket bara tar 20 minuter en tra-
fikfridag.

När jag såg filmen höll jag på 
att sätta kaffet i halsen. Jag tror 
nämligen aldrig att jag sett en 
så förlöjligande, amatörmässig 
och fånig reklamfilm. Till min 

förskräckelse fick jag veta att fil-
men kostat minst 40 000 av våra 
skattepengar. Inköpet gjordes 
dessutom efter att ansvariga god-
känt kvalitén, trots att de då hade 
chansen att avstå.

Snälla rara kommunen, jag vill 
inte säga vad ni ska lägga våra 
pengar på, det kan ni nog bäst, 
men nog måste det finnas bättre 
sätt att marknadsföra vår under-
bara kommun på?
Förlöjligad Tyresöbo

Bedrövlig start för nya Nyboda skola
Skolan utgör en grundpelare i 
samhället. För att kringområdet 
ska kännas trivsam och trygg är 
det viktigt att skolan har många 
motiverade och stolta elever. 
Tyresö Musikklasser utgjorde en 
kronjuvel. Under många år, då 
de leddes av både Ingrid Risberg 
och Anne Aaltonen Samuelson, 
bidrog de till att höja Nyboda sko-
las status. Med rätt stöd och ett 
adekvat konserthus på hemmap-
lan hade kommunen kunnat dra 
ännu större fördel av TM.

Tragiskt nog flyttades TM för 
två år sedan från Nyboda till 
Forellen då man talade om en 
sammanslagen ”Centrumskola”; 
nu visade det sig i stället att hela 
Forellskolan inklusive musik-
klasserna lades ned då Nyboda 
skola efter ombyggnation betrak-

tas som en ny skola med en egen 
musikprofil uppblandad med en 
helt ny ”rörelseprofil”.

Ännu värre är att kommunen 
till både Centrum-/Forellskolan 
och nya Nyboda anlitat en rektor 
vars ledarstil präglas av antiintel-
lektualism och maktfullkomlig-
het. Detta blev alltmer uppenbart 
under vårterminen bland annat 
genom utrensningar inom lärar-
lagen och ett fördomsfullt bemö-
tande av elever. Det är ofattbart 
att de allra flesta lärarna varav de 
två ovannämnda musiklärarna, 
som åtnjutit elevernas och för-
äldrarnas fulla förtroende, inom 
loppet av två år tvingats bort från 
sina tjänster på musikprofilen.

Vidare försummade rektorn 
sina av skollagen reglerade för-
pliktelser genom att neka föräld-

rar med flera insyn i sina drama-
tiska förändringsplaner. Konfron-
terad av föräldrar och journalister 
har hon till sitt försvar anfört att 
hon mycket väl kände till elev-
ernas och föräldrarnas åsikter 
och därför inte ansåg sig behöva 
konsultera dem innan hon fattade 
besluten.

Det värsta med hennes age-
rande är att de drabbade knap-
past hann söka efter alternativ. 
Först när det bara återstod några 
veckor till sommarlovet, lät hon 
dem bli varse vidden av hennes 
förändringsiver. Detta förfarande 
ligger under all kritik. En sämre 
start för nya Nyboda skola kunde 
man svårligen ha föreställt sig.
Carina Roos, förälder
Johan Dufour, närboende

Nyboda skola. FoTo: GuNNar FrISell
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Två exempel
Som en illustration på att avgifts-
höjningen främst drabbar högin-
komsttagare har kommunen tagit 
fram två exempel som visar detta.

Nils som har en låg pension 
(drygt 10 000 före skatt) sägs i 
exemplet få betala en avgift om 
459 kronor i månaden (och få 
en måttlig höjning om bara 184 
kronor jämfört med den tidigare 
taxan).

Samt Irma som har en högre 
pension vilket gör att hon får 
betala maxtaxan om 1 760 kronor 
i månaden (och får en höjning om 
587 kronor per månad).

Räknat fel
Problemet är bara att kommu-
nen räknat fel på de uppgifter 
som används i exemplet. Om Nils 
har den uppgivna pensionen och 
hyran får han ett betydligt högre 
bostadstillägg och därmed högre 
avgiftsutrymme än det kommu-
nen uppgivit. Räknar man på hur 
den verkliga situationen ser ut 
får Nils i stället en avgift på 1 659 
kronor per månad och då är höj-
ningen jämfört med det tidigare 
systemet istället minst 661 kronor 
per månad.

Enda sättet som kommunens 
exempel kan stämma är om Nils 

har en förmögenhet. Men detta 
anges inte i exemplet. Med en stor 
förmögenhet minskas nämligen 
avgiften.

Detta har fått oppositionen att 
begära att foldern till hushållen 
ska rättas:

– Kommunen hävdar att det 
främst är personer med goda 
inkomster som drabbas. Nu visar 
tvärtom kommunens eget exem-
pel att en pensionär med 10 000 
före skatt får en avgiftshöjning 
med nästan 700 kronor i måna-
den. Och att pensionärer får lägre 
avgift om de har förmögenhet än 
om de inte har det, säger Anita 
Mattsson (S).

– Det är tveksamt om det kan 
kallas ett enkelt system – när 
kommunen inte själv kan räkna 
rätt, säger Marie Åkesdotter 
(MP).

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

FAkTA Argumenten för den nya avgiften i äldreomsorgen har handlat 
om att den nya taxan är enklare och att det är höginkomsttagare som 
drabbas av höjningen. Båda argumenten visar sig dock vara helt fel. 
kommunen har helt enkelt räknat fel. i själva verket visar det sig att 
avgiften höjs med nästan 700 kronor för en pensionär med en pension 
på 10 000 före skatt – om man räknar rätt.

Fel i kommunens information inför folkomröstningen:

Pensionär utan förmögenhet 
får betala mer

INKOMST

Pension 10 086 kr

Skatt - 1 882 kr

Bostadstillägg + 2 106 kr

 = 10 310 kr

FÖRBEHÅLLS- 
BELOPP

ska räcka till personliga 
utgifter och normala  
levnadsomkostnader, 
bland annat mat, kläder, 
fritid, hygien, telefon och 
hemförsäkring.

Förbehållsbeloppet för 
ensamstående över 61 år

 = 4 967 kr

BOSTADSKOSTNAD

Hyra = 4 884 kr

NILS

AVGIFTSUTRYMME
 = 459 kr TVÄTT

514 kr

INKÖP

STÄDNING
668 kr

Inkomster Utgifter Insatser

Avgiften för Nils tre  
insatser blir tillsammans  
1 696 kr.

Nils avgiftsutrymme är  
459 kr.  

Avgiften kan inte vara högre 
än avgiftsutrymmet. Det 
gör att Nils omsorgsavgift 
blir 459 kronor.

Nils betalar

459 kr






AVGIFTSTAK = 
AVGIFTS- 

UTRYMMET
  678 kr

514 kr

Nils har  
tre insatser: 
städning, inköp 

och tvätt

TVÄTT
514 kr

INKÖP
514 kr

STÄDNING
668 kr

Insatser

Avgiften för Irmas fyra  
insatser blir tillsammans  
2 518 kr.

Avgiftstaket innebär att 
avgiften kan bli högst 
1 760 kr.

Irma betalar högsta  
avgiften 1 760 kr, 
eftersom hennes 
avgiftsutrymme  
är 3 679 kr.

Irma betalar

1 760 kr

OMVÅRDNAD
DAG & KVÄLL 822 kr









  IRMAINKOMST

Pension 17 294 kr

Skatt - 4 048 kr

Ränta + 0 kr

 = 13 246 kr

FÖRBEHÅLLS- 
BELOPP

ska räcka till personliga 
utgifter och normala  
levnadsomkostnader, 
bland annat mat, kläder, 
fritid, hygien, telefon, 
hemförsäkring.

Förbehållsbeloppet för 
ensamstående över 61 år

 = 4 967 kr

BOSTADSKOSTNAD

Hyra = 3975 kr

AVGIFTSUTRYMME

Inkomst 13 246 kr

Bostadskostnad - 4 600 kr

Förbehålls- 
belopp  - 4 962 kr

 = 3 679 kr

Inkomster Utgifter

AVGIFTSTAK = 
HÖGSTA   

AVGIFTEN 
  1 760 kr

Irma har  
fyra insatser: 

omvårdnad, städning, 
inköp och tvätt

10 000 kronor före skatt ger en avgiftshöjning med nästan 700 kronor i 
månaden. bIld: TyreSö kommuN

Mörkat eller okunskap?
ANALyS Visste, och mörkade, 
de styrande i kommunen att sys
temet drabbade pensionärer med 
låg inkomst allra hårdast – eller 
kunde de bara inte hur systemet 
slår?

Frågan inställer sig efter att kom-
munen ertappats med direkt 
felaktiga uppgifter. Genom hela 
diskussionen om den kraftiga 
avgiftshöjningen i äldreomsor-
gen har de styrande moderaterna 
hävdat att det är pensionärer med 
höga inkomster som främst drab-
bas.

När nu kommunen tvingas 
backa på sina egna beräkningar 
måste rubrikens fråga vara en 
rimlig frågeställning. Har de sty-
rande i Tyresö försökt föra väl-
jarna bakom ljuset med medvetet 
felaktiga uppgifter? Eller har de 
helt enkelt inte kunnat det system 
som de själva infört?

Vilseledande?
Vi har i dagsläget inget svar på 
frågan – men den lär diskuteras 
länge. Om det har handlat om ett 
försök att vilseleda väljarna för-
stärker det en allvarlig kritik mot 

kommunledningens respekt för 
den lokala demokratin som fun-
nits i denna valrörelse eftersom;

 ■ De styrande partierna lovade 
inför valet 2010 att inte höja 
avgiften – men föreslår det 
direkt efter valet.

 ■ De styrande partierna i Tyresö 
med majoritetsbeslut röstade 
igenom det som ska vara den 
objektiva informationen från 
kommunen till väljarna. En 
information som visar sig till 
stora delar vara felaktig och 
vinklad.

kompetens?
Om det handlar om den lindri-
gare kritiken – att de helt enkelt 
inte förstod systemet väcker det 
dels frågan om kompetens – men 
också frågan om de fortfarande 
står bakom systemet?

Och vi kan väl hoppas på den 
senare förklaringen för det är 
först då som folkomröstningens 
egentliga kärnfråga kan komma i 
centrum för valdebatten. Frågan? 
Den är: Ska vi ha en omsorg efter 
behov eller efter plånbok?

ooo

Nu blir det fler parkbänkar
MiLJö kommunstyrelsen har 
bifallit Miljöpartiets motion om 
fler parkbänkar och papperskor
gar i Tyresö.

I sin motion pekar Miljöpartiets 
motionärer på behovet av sitt-
platser på populära gångstråk 
och trottoarer. Också vid buss-
hållplatser påpekas brister på 
sittplatser. Det ska också vara 
tillgänglighetsanpassat och finnas 
gott om papperskorgar. Man före-
slår till och med att vissa bänkar 
ska kompletteras med bord, som 
man kan ställa saker och eventu-
ellt kaffemuggar på.

För några år sedan motione-
rade Socialdemokraterna om fler 
parkbänkar, som också resulte-
rade i fler parkbänkar. Nu kom-
mer en plan att tas fram för fler 

områden. Kommunen kommer 
att få råd av kommunala rådet för 
funktionshinder och kommunala 
pensionärsrådet.

Kontakt kommer att tas med 
SL angående sittplatserna vid 
busshållplatser.

ooo

Det blir fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö. FoTo: GuNNar FrISell
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Nyheter nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Tyresö har råd med trygghet
I Tyresö ska man inte behö-
va välja bort trygghet av 
ekonomiska skäl. När avgif-
terna för trygghetslarm och 
omsorg höjs kraftigt tvingas 
många välja mellan trygg-
het och plånbok. De nya 
avgifterna ger Tyresö länets 
högsta avgifter för äldreom-
sorg.

Med det nya systemet kommer 
ett hundratal fler pensionärer att 
hamna på socialbidragsnivå eller 
strax däröver.

Människor som jobbat ett helt 
liv och byggt upp vårt samhälle 
ska inte behöva gå till socialen 
och be om hjälp vid en oförutsedd 
händelse. Avgiftshöjningen slår 
allra hårdast mot de som har haft 
helt vanliga jobb.

Det är den pensionerade 

undersköterskan, förskollär aren, 
brandmannen eller byggar
betaren som får den stora 
höjningen. De med rik
tigt höga inkomster 
är genom maxtaxan 
skyddade och får i 
förhållande till sin 
inkomst en mindre 
ökning.

Avgiftshöjningen 
behövs inte för att 
klara kommunens eko
nomi. Avgiftshöjningen 
ger 1,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 0,06 procent av kom
munens intäkter. För många pen
sionärer och personer med funk
tionsnedsättning är den däremot 
tung att bära.

Den som betalar avgift för 
hemtjänst får i genomsnitt en höjd 
avgift med 50 procent. Om f ler  

 

 
 

avstår från hemtjänst och istället 
behöver plats på ett särskilt boen
de tidigare så kan det istället bli 
mycket dyrt för kommunen.

I valrörelsen 2010 lovade  Mode
raterna, Folkpartiet, Center

partiet och Kristdemokraterna att 
inte höja avgifterna i äldreomsor
gen. Tre månader senare föreslår 
man just denna höjning. Folkom
röstningen är ett sätt att visa att 
politiker ska hålla sina löften.

Vi ska ha en bra äldreomsorg i 
Tyresö – och vi ska ha en äldre
omsorg som alla äldre har råd 
att använda. Vi har råd att gilla 
trygghet i Tyresö. ●

Man får spara på allt annat

Herbert Sandman är en av de som 
ställt sig frågan. Han har redan 
sedan höjningen varit en av de 

som talat ut mot höjningen. Her
bert och hustrun Sigrid har nog 
klarat sig ekonomiskt – även om 

höjningen har känts rejält även 
för dem. 700 mer i månaden på en 
knaper pension tvingar en att fun
dera på vad man kan avstå.

Att det inte är så många som 
avsagt sig trygghetslarm används 
av de som kampanjar för ja som ett 
exempel på att avgiftshöjningen är 
bra. Det gör Herbert upprörd;

– Det är att begära att den som 
håller på att drunkna ska göra sig 
av med livbojen.

Istället är det annat som får stå 
tillbaka. Herbert möter äldre som 
nu avstår alltifrån barnbarnens 
presenter till TV:n, tandvården 
eller den ledsagning som gör att 
man kommer ut.

– Man blir ju rädd när man ser 
äldre som inte kommit ut på tre 
veckor.

Herbert kommer rösta nej till 
avgiftshöjningen:

– Det handlar om den enskilda 
människan. Hon har rätt till ett 
visst värde. ●

Herbert Sandman kommer rösta nej till avgiftshöjningen. Foto: Jan nilSSon

Gilla trygghet
– rösta NEJ till höjda avgifter

den 23 september

ingen ska behöva välja bort trygghetslarmet. Foto: Gunnar FriSell

Den första reaktionen på de höjda avgifterna var att säga 
upp trygghetslarmet. Men hur gör man när frun har ramlat 
och man inte orkar lyfta själv?

Vad innebär 
ja och nej?

■	 Ja är en röst för att bevara de 
nya högre avgifterna – inklusive 
avgift på trygghetslarm.

■	 Nej är en röst för att återin
föra de lägre avgifterna och låta 
trygghetslarmet vara avgiftsfritt.

Eftersom kommunens information är 
otydlig i detta har flera väljare bett oss 
förtydliga vad svarsalternativen innebär.

Detta är en annonsbilaga från nätverket Gilla trygghet.

Service av
alla bilar 
– även USA

Bilverkstad och däck

Service av
transport-
bilar

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

u TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

Ny undersökning om 
kollektivtrafiken
BUSS kommunen har beslutat 
att det ska göras en översyn 
av bussarnas linjenät i Tyresö. 
Anledningen är att man vill öka 
andelen resor med kollektivtrafik 
i förhållande till antal resor med 
bil. idag sker 17 procent av alla 
resor med buss, och dessa tar 
dubbelt så lång tid som motsva
rande resa med bil gör.

Att öka andelen bussresor ver-
kar både SL, kommunens tjäns-
temän och de politiska partierna 
helt överens. Nu ska en konsult 
få i uppdrag att ta fram olika för-
slag på ett optimalt linjenät, och 
merparten av de 300 000 kronor 
som konsultrapporten kostar ska 
Tyresö kommun stå för. Detta har 
fått Socialdemokraterna att rea-
gera.

– Vi tycker att det rimliga är att 
SL står för den kostnaden, säger 
Anita Mattsson (S), oppositions-
råd. Dels utifrån att det redan 
ingår i deras uppdrag, och att de 
bestämmer om linjenätet utan 
kommunen ändå.

Befolkningsökning
Tyresö kommun har vid återkom-
mande dialoger med SL framfört 
behoven av förbättrad kollektiv-
trafik, men SL har inte kunnat 

prestera en kollektivtrafiklösning 
som tillgodoser behoven utifrån 
den starka befolkningsökningen.

– Vi tror att mycket av kunska-
pen redan finns och är gärna del-
aktiga i ytterligare dialoger med 
SL, säger Anita Mattsson. Men 

det är orimligt att Tyresös invå-
nare ska betala 195 000 kronor 
för en konsultrapport som inte 
förpliktigar. Tyresöborna betalar 
redan SL för detta genom lands-
tingsskatten.

ooo

SL borde betala översynen, säger Anita Mattsson (S). FoTo: GuNNar FrISell

Tre skäl att 
rösta nej:

n Ingen ska behöva välja bort 
trygghet.

n Avgiftshöjningen leder till fler 
fattiga pensionärer i Tyresö.

n Politiker ska hålla sina löften.

Gilla trygghet
– rösta den
23 september!
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En variant på Curling som heter unicurl visades upp av 
bland annat Lief Ström. Unicurl spelas på en nålfilts-
matta på 2,8 x 14 meter med 8 curlingstenar, 4 gula 
och 4 blå. Unicurl spelas av lag som kan varieras enligt 
särskilda regler. Enligt uppgift är det mycket glam och 
stoj under spelets gång.

Södertörns scouter grillade korv och verkade trivas.
Tyresö fritidsgårdar berättade om sin 
verksamhet.

Rädda barnen i Tyresö visade 
sin verksamhet.Judofantasterna hade inga 

problem med smutsiga skor.

Xylofonorkestern Stora Blå fick det att svänga ordentligt och alla runt 

scenen klappade med i musiken. Man blir glad av sån musik.

Många plaskade omkring med viss tvekan men Oliver njöt i fulla drag.  
Vilken glädje att få göra som man vill och utforska vatten på det här viset!

Det var många pölar 
att ta sig runt eller 
plaska omkring i.

tyresö ruNt

Blev i år en ovanligt blöt historia:

Tyresöfestivalen

 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!

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se
SocialdemokraTerna i TyreSö

läs mer på www.sap.se/tyreso

Äldreomsorg efter behov  
– inte efter plånbok.

RösTa nej 
den 23/9

Lions hade loppis. På dom här små loppisarna kan 

man ibland göra riktiga fynd tyckte en besökare.

FOTO: GUNNAr FrISELL

Naturskyddsföreningen 
hade flyttat inomhus och 
tagit fågelsången med sig.

Kulturskolans orkester och minitrutarna visade 

att även mindre barn kan musik.
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sport/fritid

Inventerade platser. FlyGFoTo: TyreSö kommuN

Adress: Byggnation:
Lagergrens väg 31 Nybyggnad av nätstation

Strandallén 5 Flerbostadshus med butik  
och garage

Slåttervägen 89 Tillbyggnad av enbostadshus
Sjöhagsvägen 21 Bygglov i efterhand (4 x bygglovs

avgiften) för stödmur
Breviksvägen 157 Strandskyddsdispens för  

tillbyggnad av brygga

Ska rivas
Bollmora gårdsväg 1 Rivning av bensinstation

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.

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

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

FoTo: GuNNar FrISell

FoTo: GuNNar FrISell

Höghus i centrala Tyresö
Bygge På Marknadsgränd 26–32 byggs 
det bostäder. Vi följer bygget.

I centrum finns en grop som bara blir större 
och djupare. Är botten snart nådd? Ungefär 
där byggföretagets bodar står finns en ned-
grävd å. Kommer den att ligga öppen då allt 
är klart?

Nåja, en del fundament till höghuset är 
på plats så snart kan man väl börja bygga 
uppåt i stället för neråt.

För övrigt har TN hört önskemål om att 
få folkomrösta om höghus också, men det 
är säkert för sent.

ooo

Urpremiär för Tyresö HandbollSvårplacerade tennisbanor

Flera förslag har inte godtagits 
på grund av framför allt behovet 
av så kallade gröna kilar, och att 
grönstråket försämras med öns-
kad placering.

Christian Nützel, planarkitekt 
på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen på Tyresö kommun har nu 
listat tio alternativa platser, som 
poängsätts efter följande fem 
olika kriterier: Markens beskaf-

fenhet, hur används platsen 
idag, vegetationen (gröna kilar), 
avstånd till bostadsbebyggelse 
och möjlighet till parkering.

På kommande möte i miljö- 
och samhällsbyggnadsutskottet 
kommer rackethallens ägare att 
inbjudas att berätta om hur de ser 
på tennisbaneplaceringen.

ooo

SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset till ”italian coffe Shop” i Tyresö centrum

sTöR mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–17

Fo
to

: G
un

na
r 

Fr
is

el
l

serViCe, yrKes- & haNtVerKshJÄLp

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

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

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

hANDBoLL Den 22 september är 
det dubbel premiär för handbol
len i Tyresö. Dels är det premiär 
för den nya klubben i div 1 norra 
herrar och dessutom premiär
match i klubbens nya hemmahall 
Tyresöhallen.

Tyresö Handboll är resultatet av 
samgåendet mellan Tyresös tre 
gamla handbollsföreningar, Tyre-
sö IF, Tyresö HF och Tyrold. Både 
Tyresö IF och Tyresö HF har haft 
Nybodahallen som sin hemmahall 
medan Tyrold hållit till i Tyresö-
hallen vid Tyresö skola.

Ny förening i förnyad hall
Nu har alla tre landat i en gemen-
sam förening och har den omdöp-
ta f d Nybodahallen, som är den 
nya Tyresöhallen, som hemma-
hall. Gamla Tyresöhallen har 
alltså fått lämna över sitt namn 
till nya Tyresöhallen och har själv 
blivit omdöpt till Slottshallen.

Seriepremiären blir mot Djur-
gårdens IF HF. Tyresö Handbolls 
damer får vänta på sin hemmapre-

miär till den 29 september då man 
tar sig an Härnösands HK.

Försäsongen
Herrarna har i sin försäsongsträ-
ning bland annat planerat in hel-
gen 7–9 september i Helsingfors 
för träningsmatcher mot Atlas, 
HC West och Dicken, alla tre 
lagen från Finlands FM liga.

Damlaget, som spelar i damall-

svenskan, har för sin del hunnit 
med tre träningsmatcher under 
augusti med vinst i samtliga tre 
matcher och en fortsättning i sep-
tember med lika många matcher. 
En ambitiös satsning som bör 
lägga en bra grund inför seriestar-
ten den 20 september borta mot 
GF Kroppskultur.

ooo

Första träningskvällen i nya Tyresöhallen. FoTo: maTTIaS bejbom

TeNNiS Ägarna av Rackethallen har fört fram önskemål till kommu
nen att få tillgång till mark för 2–3 tennisbanor för utomhusspel. Frå
gan har varit uppe i kommunens miljö och samhällsbyggnadsutskott i 
flera omgångar sedan 2010, men har ännu inte funnit sin lösning.
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Välkomna på 

grillfest på

Granängsringen

Välkomna på 

grillfest på  

Granängsringen
Socialdemokraterna i Tyresö hälsar alla välkomna till 
årets grillfest.

Dag: Söndagen den 16 september
Plats: Torget på Granängsringen.
Tid: kl 14-16

Kom och träffa Maryam Yazdanfar, riksdagledamot 
och dina lokala politiker. Vi bjuder på grillspett, 
dryck och musikunderhållning med Josef Nordin.

Gilla trygghet - 
 Rösta NEJ till höjda avgifter
  Den 23 september

Hänger dina föräldrars 
trygghet på dig?

Vad skulle det innebära för dig om förskola, skola och 
äldreomsorg inte fungerar?

Den 23 september är det folkomröstning i 
Tyresö. Frågan handlar om de höjda avgif-
terna inom omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Med anledning av detta kommer Ingvar 
Carlsson och Emma Ölmebäck (utredare 
på Kommunal) till Tyresö Centrum den 
15 september för att samtala om vad det 
innebär om välfärden inte längre är en 
självklarhet.

Dag: Lördagen den 15 september
Plats: Tyresö Centrum 
Tid: kl 13:00

gilla-trygghet.blogspot.se/

Minns sitt Tyresö
PoRTRÄTT Lo fick i våras en ny 
ordförande. Precis som den förra 
Loordföranden, har den nya en 
anknytning till Tyresö.
 – Det var när jag lämnade 
Småland för att flytta till Stock
holm som valet föll på Tyresö, 
säger den nyvalda ordföranden 
för Lo, karlPetter Thorwaldsson.

Idag är inte Karl-Petter Thor-
waldsson tyresöbo. Men det var 
när han blev ordförande för SSU 
som han och familjen slog sig ned 
i Tyresö. Under 7 år bodde famil-
jen i Öringe.

– Tyresö är en bra kommun för 
barn att växa upp. Lite av småstad 
men med Stockholm nära. Vi hade 
närhet till förskola och skola. Och 
jag älskade närheten till naturen 
och många fina badsjöar. Dessut-
om har kommunen ett rikt fören-
ingsliv och det var bra för barnen.

Sysselsättningen
Som nybliven LO-ordförande 
finns det en politisk fråga som han 
hela tiden återkommer till, nämli-
gen full sysselsättning.

– Jag vill bryta nacken av 
arbetslösheten och jag blir spe-
ciellt ledsen över att höra att min 
gamla hemkommun har så hög 
ungdomsarbetslöshet. Tyresö har 
ju under många år varit en före-
gångare som satsat på utbildning.

– Det är livsfarligt att samhället 

inte har koll på de ungdomar som 
börjar sitt vuxenliv med arbets-
löshet. Det ska inte sitta hemma 
utan ställ krav, följ upp, motivera 
dem och de ska erbjudas olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der.

Följer Tyresö
Karl-Petter Thorwaldsson har 
på olika sätt fortfarande kontakt 
med sin gamla kommun. Han har 
hört att det blir folkomröstning 
om höjningen av avgifterna för 
äldreomsorgen. Även här kom-
mer han tillbaka till sin huvud-
fråga.

– Höjda avgifter kommer aldrig 
lösa äldreomsorgens problem, det 
viktigaste är att alla som kan, får 
möjlighet att jobba. Då kan alla 
bidra genom skatten till en god 
välfärd för både unga och gamla, 
säger Karl-Petter Thorwaldsson.

kantarellerna!
Avslutningsvis minns Karl-Petter 
Thorwaldsson Tyresös fantastis-
ka skogar.

– Problemet med att ha flyttat 
från Tyresö är att jag börjar glöm-
ma mina kantarellställen.

ooo

Karl-Petter Thorwaldsson. FoTo: lo

Jag hamnade på:

Tack Mitt i Tyresö!
hösten nalkas, 
sommaren snart 
ett minne blott. 
Det finns dock 
anledning att 

tänka tillbaka.
 och jag vill vara generös 
och rikta ett stort tack till vårt 
konkurrentblad Mitt i Tyresö.

Tidningen har under sommaren 
verkligen levt upp till sin uppgift 
att spegla händelser och per-
soner i vår kommun. Särskilt 
bevakningen av kulturpersoner 
i Tyresö har varit imponerande. 
Tänk så mycket intressant som 
vi har fått läsa om tyresöbor-
na Malena Ernman, Magnus 

Härenstam, Anneli Alhanko, 
Mark Levengood och Christer 
Lindarw för att nämna några. 
För mig okända som tyresöbor. 
Men Mitt i Tyresö kan säkert 
med sina resurser dokumen-
tera deras tyresötillhörighet. 
Det säger sig självt att det med 
en sån storsatsning inte funnits 
något utrymme för några rader 
om lokala evenemang, som 
exempelvis Hemsöborna på 
Notholmen.
S Dufva

S. Dufva är en kulturintresserad 
tyresö bo som lämnar små betrakt-

elser från olika evenemang han, 
helt inkognito, bevistat.

Säkrare öringeväg
VÄg En upphöjd gång- och cykel-
passage ska byggas över Öringe-
vägen. Byggstart vecka 37. En del 
asfalt försvinner och istället kom-
mer grönytor att anläggas.

ooo

Biljetter på nätet
WeBB Nu kan du köpa biljetter 
i förväg till kommunens kulture-
venmang. Gå in på www.tyreso.
se/biljetter. Där kan du boka, 
betala och skriva ut din biljett.

ooo

Försäkrings kassan
SeRViCe Den 1 oktober 2012 upp-
hör Försäkringskassans service 
i Tyresö. Därefter får du åka till 
Stockholm. Du kan också ringa på 
0771-524 524 eller gå in på webben.

ooo

2013 års kalender
FoTo Tyresö kommun efterly-
ser foton från Tyresö till 2013 års 
kommunkalender. Senaste den 30 
september skickar du dina bilder 
till lotta.anglen@tyreso.se.

ooo
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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 sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far 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!

Tyresöradion: Böcker, datorer, folkomröstning m m

Just datorer handlar det om i 
programmen med Pablo Win, 
André Lundin och SeniorNet. 
För kulturen svarar Tyresöförfat-
tarna Helena Karlsson och Josefin 
Roos – om man nu inte vill räkna 
radions illustra historieberättare 
till kulturen. Två syskonpar hörs: 
Eva och Åsa, födda Pihlblad, samt 
Helena och Anita, födda Fern-
ström.

Kommunfullmäktige direkt-
sänds från klockan 18 torsdagen 
den 13 september. Ett nytt Radio 
Tuff hörs varannan vecka, nästa 
gång den 23 september klockan 17.

Systrarna Anita och Helena, födda Fernström, hörs från 23 september.
Författaren Josefin Roos hörs på 
91,4 till 30 september.

Datorexperten Pablo Win hörs på 
91,4 till den 16 september.

16/9–7/10
bille Holmér: Nyboda, jobb i butik 
och på byggen, egen firma, lastbi-
lar, hundar, måleri,söner, dalai l.

Nina brogärd, peter dicke, Terje 
engh och anders Gullberg drar his-
torier och läser limerickar.

Carola andersson och daniela orre 
i Tyresö Centrum: restaurang, gäs-
ter, rätter, Sköndal, kr-hamn, sång.

Tyresö ulands och FredsFörenings 
radio Tuff (1323-24):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred,solidaritet.

23/9–14/10
Gunnel agrell lundgren och andra 
aktiva i SeniorNert berättar om verk-
samheten i datakunskap.

eva och Åsa pihlblad: björkbacken, 
Hannover, barn, hund, kolonilott, 
potatistjuv, handboll,språk m m.

Systrarna anita Steinholz och Hele-
na Gällefors, distr-sköterskor: Hem-
sjukvård av gamla, hund, tennis.

lars-ove mogren: billerud, asea, 
elteknik, medinflytande, uSa, S-kor-
ea, kyrklig gosskör, politik.

Helena Karlsson och Berne Albertsson hörs på 91,4 till den 30 september.

Tyresö ulands och FredsFörenings 
radio Tuff (1322-23):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

2/9–3/9
bosse Furugård, marie Åkesdotter, 
martin Nilsson: ”rösta nej till höjda 
avgifter den 23 september!”

margareta Ternstedt, anna Steele, 
Nomi lind, Christina melzén (alla 
Fp): rösta ja i omröstningen!

Sune linder, bo Furugård: pros 
verksamhet, ålderdomens kval och 
lycka, omdebatterade avgifter.

monica Schelin: Åke Sandin om 
27 års frivillig radio. Tuff, problem, 
urval medhjälpare, Norrland.

9/9–30/9
Classe Svensson: Stallv, stroke, 
talförmåga åter, lm, ”pissandet”, 
Tyresöradion, pers. assistenter.

maria Valdivia, pers. assistent: 
peru > mellanbergsv., perus sevärd-
heter, ”Sverige tryggt”, språk.

Helena karlsson författare, berne 
albertsson reklamare, Vårliden, 
snarkning, skräck, Calle Flygare.

josefin roos: boken ”resan till Vin-
tergatan”, amanda hos Stagnelius 
och i rymden, nya bokplaner.

jazzkrySSNING TIll ÅlaNd med 
TyreSö jazzbaNd
Söndagen den 16 september avgår 
buss från alléplan och krusboda 
torg kl 12.00 samt från Tyresö C 
(Nordea) 12.15. 
pris: 80 kr tor, anmälan direkt 
eckerölinjen tel 0175/25800, kod 
5jazz  
arr: Tyresö jazzband o Tyresö jazz & 
blues Club

jazz I CeNTrum
jubileumsbandet spelar 
Tyresö Centrum lördag 22 septem-
ber, kl 13.00–15.00 
arr: Tyresö jazz & blues Club

loppIS pÅ TyreSö byGdeGÅrd
Söndagarna 30/9 och 28/10 och 
2/12, kl 13–16 
kyrkvägen 7, 135 61 Tyresö. buss 
875, hpl Tyresö kyrka 
Välkommen att fynda gammalt 
och nytt – eller bara ta en fika med 
hembakat bröd. boka bord genom 
att kontakta anamarija källgren på 
0708-70 19 40 eller mejla till:  
info@tyresobygdegard.se 
arr: Tyresö bygdegårdsförening

Tyresö jazzcafé
Tyresö jazzband med spännande 
gäst. dans och konsert 
kvarnhjulet onsdag 3 oktober, kl 
14.00–16.00 
entré 60 kr inkl kaffe och kaka 
arr: Tyresö jazzband o abF

en härlig blueskväll med bandet 
”blues 4 u”
restaurang Vin & Spis 
Torsdag 18 oktober, kl 19.30 
Förband 18.45 
arr: Tyresö jazz & blues Club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

Även en liten 
annons blir läst!

Glöm inte att annonsera i 
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen
08-292029

BRIS Vuxentelefon 
– om barn

För dig som vill prata 
om dina egna eller 

andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

Programmen i korthet den 
närmaste tiden:

26/8–16/9
pablo Win: argentina, peron, militär-
diktatur, flykt, datorer, yrkeshögsko-
lanC3l, studenters framtid.

andré lundin: jättevägen > mygg-
dalsv, skolor, jobb, långresa, aus-
tralien, hästar, datorer, IT-support.

Sven a Svennberg: Vattenrening, 
avlopp, Tanzania, ljusdioder, sol-
fångare, Victoriasjön, trädarter.

NÄRRADioN Succékanalen 91,4 har nu hörts varenda vecka i över 
17 år, ett svårslaget rekord för frivillig radio. Det är som vanligt stor 
variation i de tolv programmen, som hörs fyra gånger per dygn i tre 
veckor. Nya halvtimmar läggs in varje söndag från klockan 17. Men 
på webben www.tyresoradion.se kan man också höra senaste måna
dernas program i fliken ”Arkiv”.
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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  
28 september 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2012
1:a pris: Birgit Winroth, Maria Sofias v.
2–5: Aina Larsson, Slåttervägen.
Ulf Persson, Skolgatan, Umeå.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
Birgitta Westergren, Fårtickegången.

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 5” 
och skicka 
senast den  
28 september till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 4, 2012
Rolf Hagström, Siklöjevägen.

Rätt svar:
”Vilande Utter”

FoTo: kaIjSa keuSCH

Jazzparad och jubileumsutställning

JUBiLeUM Lördagen den 25 augusti 
klockan 12.00 bröts friden i Tyresö 
centrum. en manstark jazzparad 
tågade fram och överröstade alla vet
tiga samtal. Det tutades friskt. Det 
var den 25årsjubilerande jazzklub
ben som invigde sin jubileumsutställ
ning i konsthallen.

Medlemmarna och före detta kom-
munalråden, Berit Assarsson och 
Sven Lionell betonade vilken bety-
delse jazzklubben haft under sina 25 
år. De klippte högtidligt det blågula 
bandet med varsitt elegant snitt och 
förklarade utställningen invigd. Efter 
en jubileumsfanfar av jazzveteranen 
Thomas Driving var det dags att gå in 
och beundra vad man åstadkommit.

Kultursekreteraren Charlotte Gyll-
ner som ansvarar för konsthallen fick 
mycket beröm för den fina utformning 
utställningen fått. 

Nu är det bara att under en månad 
gå dit och njuta av minnen, med 
vemod och glädje komma ihåg alla 
de stora jazzmusiker som varit hos 
oss men som i dag är borta. Dompan, 
Putte, Sonya, Gugge, Roffe Eriksson, 
Erik Frank, Lars Erstrand och många 
många fler. 

Tyresö Jazz & Blues Club startades 
1987 på initiativ från Kulturnämn-
den. Tack vare stödet från kom-
munen, sponsorer och medlemmar 
har det varit möjligt att under åren 
ordna över 500 evenemang. Många 
fina musikupplevelser har det varit. 

Berit Assarsson betonade framförallt 
dans/konsertkvällarna i centrum med 
Basie-orkestern på 90-talet med 1 200 
festande och dansande tyresöbor 
och Sven Lionell hoppades att klub-
ben under sina nästa 25 år ska kunna 
få en riktigt bra plats att vara på i ett 
Tyresö  Kulturhus och slippa de stän-
diga lokalproblem man haft sedan 
Sandelius tvingades sluta.

Peter Inghe som tillsammans med 
Gerd Askvik från klubben arbetat med 
utställningen undrar vart allt material 
som man nu plockat fram ska ta vägen 
efter utställningen.

Behovet av ett föreningsarkiv i 
kommunen är stort. Vår historia ris-
kerar att falla i glömska.

ooo

Jazzklubben spelade till sig publikens jubel när de jubilerade. FoTo: GuNNar FrISell
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klas Sundqvist
– Vi måste absolut få rösta. De 
skär ner på fel område! Det är fel 
kategori av människor som drab-
bas – äldre och handikappade 
måste få kosta lite. I stället kan 
man ta lite ifrån myndigheternas 
chefer.

ingbritt Brunn
– Jag tycker vi ska rösta. Avgif-
terna är för dyra redan nu.

edit Szabo
– Det är bra att vi får rösta. Det 
är alltid bra med folkomröst-
ningar så att de valda får veta 
vad vi tycker.

Anette Urbach
– Jag blev förvånad för det är 
mycket att sätta sig in i. Det är 
bra att vi får rösta om viktiga 
frågor men informationen är 
väsentlig så att man kan ta ställ-
ning. Man skulle också kunna 
rösta om boendefrågor som 
till exempel höghus. För övrigt 
tycker jag att hemtjänsten är för 
dyr. Det kan vara billigare att 
anlita privata människor och få 
rutavdrag.

Leif Ström
– Det är ok att man får ha folk-
omröstning. Det är fel att lägga 
på mer kostnader på den här 
gruppen, det borde vara gratis 
för dem som behöver. Vi får se 
hur det går.

?
Vad tycker du om 
att vi får folkom

rösta om de höjda 
avgifterna inom 

äldre och handi
kappomsorgen?

FoTo: GuNNar FrISell

Gilla trygghet
– rösta NEJ
23 september

ANNONS

Endast du kan säga  
din mening i folkomröstningen

Vem har rätt att rösta?
Du har rätt att rösta om du är folkbokförd i Tyresö kommun, 
senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och:
n är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska 

unionens medlemsstater
n är medborgare i Island eller Norge, eller
n är medborgare i annat land än de ovannämnda och har varit 

folkbokförd i Sverige i tre år i följd före dagen för folkom-
röstningen. 

Hur och var du kan rösta
Omröstningsdistrikten kommer att vara de samma som valdi-
strikten vid allmänna valet 2010. Ditt distrikt tilldelas en lokal 
och det är den lokalen som du ska rösta i om du väljer att 
rösta på dagen för folkomröstningen. Omröstningslokalerna är 
öppna klockan 10.00–20.00 den 23 september.

Distrikten är 23 stycken och det kommer att finnas 10 olika 
lokaler att rösta i. Det innebär att det i vissa lokaler kommer 
att vara flera distrikt som röstar. Det är därför inte säkert att du 
röstar i samma lokal som vid de allmänna valen.

Det kommer också att vara möjligt att förtidsrösta. Detta 
kan du göra den 12–22 september i följande lokaler, under 
ordinarie öppettider:
n Huvudbiblioteket i Tyresö centrum
n Trollbäckens bibliotek
n Strandbiblioteket

Möjlighet att budrösta kommer även att finnas för dig som inte 
kan ta dig till en röstlokal på grund av sjukdom, funktionsned-

sättning eller ålder. Budrösta 
kan du göra mellan den 12 och 
23 september. Institutionsröst-
ning kommer att anordnas den 
15 september.

Mer information hittar du på 
kommunens hemsida: 
www.tyreso.se

Gilla trygghet är en sam-
manslutning av organisatio-
ner och enskilda som vill att 
omsorg ska fördelas efter 
behov inte efter plånbok. 
Vill du veta mer om oss eller 
hjälpa till i kampanjen? Läs 
mer på:  
gilla-trygghet.blogspot.se

Tre skäl att  
rösta nej:

n Ingen ska behöva välja bort 
trygghet.

n Avgiftshöjningen leder till fler 
fattiga pensionärer i Tyresö.

n Politiker ska hålla sina löften.

12  SepTember 2012


