
Populism
n Allianspartierna i Tyresö 
struntar i folkomröstningen 
och försöker lura Tyresös 
äldre genom en tillfällig höj-
ning av förbehållsbeloppet, 
säger Socialdemokrater-
na. Sid 3

Saknar ambitioner
n Inför projekt Arbetslinjen, 
föreslår Socialdemokraterna. 
Okänsligt och onödigt, säger 
Moderaterna. Sid 5

Dyr ombyggnad
n Revisorerna kritiserar 
ombyggnaden av Trollbäck-
ens bibliotek. Den blev onö-
digt dyr. Sid 6

Sista utringningen
n Det har ringt ut för sista 
gången i Forellskolan. Vad 
ska hände nu frågar sig 
många. Meningarna går 
isär. Sid 7

Tyresö 
Musikklasser 
n Elevreportage visar både 
trygghet och saknad. Man 
saknar de gamla musik-
lärarna, men konserterna 
binder oss samman, säger 
eleverna. Sid 10

Tyresö gymnasium
n Gymnasiet står inför stora 
förändringar. Arbete med en 
ny profil pågår för fullt och 
skolan kommer också att få 
ett nytt namn. Sid 16

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 Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

SM-guld till Tyresö FF
n Det var dramatik in i det sista 
när de ädlaste medaljerna skulle 
fördelas. När bara två omgångar 
återstod ledde Malmö med fem 
poäng och Tyresö kunde inte vinna 
av egen kraft. Då såg det mörkt 

ut. Men Malmö fick bara med sig 
en poäng från Umeå och en direkt 
final i sista matchen var ett fak-
tum. Tyresö var tvungen att vinna.  
Det kunde inte ha blivit mer spän-
nande. Med en räddad straff och 

ytterligare en fenomenal räddning 
där stolpen var på Tyresös sida 
kunde Guldet säkras av det lag 
som haft ledningen under större 
delen av säsongen.

 Sid 13

… hyllar och 
gratulerar .
     Sid 2

Bollmoran …

NR 7 H november 2012 H 1972–2012

Tyresö centrum var fyll till bristningsgränsen när våra nya SM-guldspelare firades. Alla tycktes ha kameror med sig. Blixtarna blixtrade och ”filmkamerorna” 
förevigade varje rörelse våra mästare gjorde. Ett rungande grattis hördes över hela Tyresö. FoTo: Gunnar FriSell

Handfallen ledning
n Moderaterna står hanfallna inför den ökade arbetslösheten i 
kommunen. På bara ett år har antalet arbetslösa i Tyresö ökat 
med 20 procent. Man saknar förslag till åtgärder och vill inte ta 
till sig metoder som andra framgångsrikt prövat. Var och en får 
tydligen klara sig själv. Ledare, sid 2

Viktig planering
n Vad ska Forellenområdet användas till nu när det verkar som 
om den ska rivas. Trots att det inte ännu fattats några sådana 
beslut. Det är viktigt att ha en öppen diskussion om hur detta 
sista centrala område i Tyresö centrum ska utvecklas. Slarva 
inte bort chansen till delaktighet. Debatt, sid 4

”PROs matkasse 
– fortfarande 
billigast  hos  
Coop Extra.”
Prisundersökarna, 
sid 9



Noterat

Sverige har under hösten mött en allt tuf-
fare ekonomisk verklighet. Till och med 
september har 45 647 personer varslats om 

uppsägning vilket är 16 162 fler än förra året. Det 
som nu sker i omvärlden påverkar också Tyresö. 
Här stiger också arbetslösheten. I september var 
1 071 tyresöbor utan jobb vilket är en ökning med 
184 det senaste året. Ungdomsarbetslösheten 
biter sig fast på en än högre nivå. I Tyresö är 7,6 
procent av de unga arbetslösa och det är mer än 
en procentenhet högre än resten Stockholms län.

I början av 1990-talet var det också ekono-
misk kris i landet. Då var Tyresö väldigt proak-
tiv. Man satsade bland annat på utbildning för 
den nya tidens arbeten. Idag saknar Tyresö nöd-
vändiga framtidsidéer. Nyligen sa den borgerliga 
majoriteten nej till ett förslag från socialdemo-
kraterna som just har bäring på framtiden. För-
slaget innebär i korthet att alla arbetslösa som 
blivit utförsäkrade och får socialbidrag, försörj-
ningsstöd, ska erbjudas en tolv månader lång 
anställning av kommunen med kollektivavtal-
senliga löner. En idé som prövats i Sigtuna och 
som lett till lyckat resultat med minskat social-
bidragsberoende och där flera kommit tillbaka 
till den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ju en 
sak att säga nej om man har bättre idéer själv. 
Men den borgerliga majoriteten står passiv när 
fler tyresöbor tvingas leva på socialbidrag. Mel-
lan 2008 och 2011 ökade socialbidragen med 75 
procent. Många av dem som måste söka bidrag 
har tvingats till det därför arbetslöshetsförsäk-
ringen har blivit kraftigt försämrad av regering-
en Reinfeldts beslut. Deras recept är nämligen 
istället att sätta en press på lägre löner. Men det 

finns en bättre medicin att sätta in, och det är 
höjd kompetens. Det är nu vuxenutbildningen 
behöver byggas ut, med utbildningar för fram-
tidens jobb. Kommunfullmäktige borde inkal-
las till ett extra sammanträde och där besluta 
om en plan mot ungdomsarbetslösheten och en 
plan för satsning på utbildning.

Tyvärr är det inte enbart i arbetslöshets-
frågan som den borgerliga majoriteten 
står passiv. Nu riktar också revisorerna 
kritik mot flera av de större investerings-
projekt som kommunen genomfört.

Ombyggnaden av Trollbäckens bibliotek blev 
onödigt dyr på grund av bristande planering. 
Notan skulle bli sju miljoner kronor men ham-
nade istället på 12,5 miljoner. Men ännu värre 
är det med ombyggnaden av Nyboda skola. 
Länge hade skolan försummats och upprust-
ningsåtgärder var självklart nödvändiga. Men 
som det andas i revisorernas rapport, tappade 
man fullständigt kontrollen. Ett projekt som i 
första budgetramen sattes till 3 miljoner kronor 
måste senare utökas till 107 miljoner och som 
det nu ser nu landar slutnotan på 207 miljoner. 
Och ansvaret vilar bara på kommunstyrelsen 
där Fredrik Saweståhl (M) är ordförande. Dess-
utom får Tyresö en skola med i dagsläget allde-
les för stor kostym. Flera miljoner kronor skulle 
årligen kunnat satsats på lärare och läromedel 
om planeringen varit bättre.

Moderat passivitet är ekonomiskt olönsamt, 
både när det gäller åtgärder mot arbetslösheten 
och stora ombyggnadsprojekt.

ooo

När tiderna blir tuffa måste politikerna våga pröva nytt för att klara jobben och 
tryggheten. I Tyresö växer arbetslösheten, särskilt bland de unga. Socialdemokra-
terna har föreslagit åtgärder som provats framgångsrikt i andra kommuner men 
Moderaterna säger blankt nej och låter därmed tyresöborna gå kvar i arbetslös-
het. Det är ju en sak att säga nej om man har bättre idéer själv men när man står 
helt handfallen det inte bara ansvarslöst, det är dessutom dumt.

I debatten inför folkomröstningen om avgifterna inom äldre-
omsorgen gjorde Moderaternas Fredrik Saweståhl ett väldigt 
tankefel när det gäller löften. Han menade att han minsann 
skulle påminna om något parti i oppositionen föreslog något 
i en framtida budget som man inte lovat i valet. Saweståhl 
missar här själva poängen i oppositionens kritik av brutna 
vallöften. Det är faktiskt en avgrundsdjup skillnad mellan att 
genomföra något man inte lovat och att genomföra något man 
lovat att inte genomföra. Om kommunstyrelsens ordförande 
inte förstår denna skillnad är det verkligen att beklaga tyresö-
borna.

ooo
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GRANskNiNG Efter att det står 
klart att alliansen i Tyresö inte 
tänker följa resultatet i folkom-
röstningen tilltar kritiken. Tyresö 
Nyheter kunde i förra numret 
berätta om den anklagelse, om 
att de lokala moderaterna redan 
från början bestämt sig för att 
verka för ett lågt valdeltagande 
som de skulle kunna förbise, som 
framfördes av den tidigare mode-
rata politiske sekreteraren i kom-
munen Maria Hagbom.

Nu förstärks kritiken genom att 
statsvetaren Bruno Kaufmann 
som specialiserat sig på lokala 
folkomröstningar, tycker det är 
uppenbart att det finns skillnader 
i hur olika kommunledningar valt 
att förhålla sig till folkomröstning-
ar. I Ekerö accepterade och följde 
den moderata kommunledningen 
ett tydligt folkligt besked att det 
kommunala bostadsbolaget inte 
skulle säljas ut. I Tyresö däremot 
förhöll det sig annorlunda:

– I Tyresö där var det så att de 
som de som ifrågasatte det här 
folkinitiativet ville inte ha den här 

folkomröstningen, och de gjorde 
sitt bidrag till för att det inte blev 
en bra folkomröstning genom att 
man höll valdeltagandet lågt och 
man i fortsättningen inte respek-
terade utgången, säger Kaufmann 
till radions P1 morgon.

En bild som knappast delas av 
den moderata kommunledningen 
som försöker försvara sig med 
att dels hävda att man gjort efter 
omröstningen gjort vissa mindre 
justeringar och att de visst drev 
kampanj.

Vetenskaplig studie
Hur det egentligen förhåller sig 
kan dock bli undersökt på djupet. 
Miljöpartiets Peter Bylund har 
frågat kommunstyrelsens ordfö-
rande Fredrik Saweståhl (M) om 
han är beredd att låta genomföra 
en vetenskaplig studie av folkom-
röstningen i Tyresö. Om Modera-
terna kommer gå med på detta är 
dock oklart eftersom Saweståhl 
inte deltog på senaste kommun-
fullmäktige och därför ännu inte 
svarat på frågan.

ooo

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

 

 

VAL Trots det mycket tydliga 
utslaget i folkomröstningen 
valde majoriteten att ignorera 
resultatet. Den högre taxan blir 
kvar. Förbehållsbeloppet höjs 
och sänks, och tyresöborna ska 
vilseledas.

Efter folkomröstningen som 
ny ligen genomförts i kommunen 
deklarerade den styrande politis-
ka majoriteten att man inte tänkte 
ta hänsyn till resultatet, eftersom 
folkomröstningar enligt lag bara 
är rådgivande. Däremot menade 
man att man tagit intryck och 
lovade att höja förbehållsbelop-
pet i Tyresö med 200 kronor per 
månad.

Förbehållsbeloppet fastställs 
varje år av staten, och regleras på 
samma sätt som prisbasbeloppet. 
Det är det minimibelopp som den 
enskilde har rätt att ha kvar av 
pensionen när kommunen räknar 
ut hur stort utrymme det finns att 
ta ut en avgift på. De 200 kronorna 
avser ensamstående. För samman-
boende blir höjningen 100 kronor.

Tillfällig höjning
Såvitt Tyresö Nyheter erfar är den 
lokala höjningen av förbehållsbe-
loppet ett förslag från Folkpartiet 
i Tyresö. De verkar dock inte ha 
lyckats övertyga sina alliansvän-
ner om att det är ett bra förslag.

Kompromissen blev att höj-
ningen av förbehållsbeloppet 
införs 2013 men bara temporärt. 
Den tas bort igen inom ett par 
år. Beslutet är nämligen formu-
lerat så att de 200 respektive 100 
kronorna framöver kommer att 
minska med lika mycket som det 
statligt fastställda förbehållsbe-
loppet ökar.

Det innebär att om prisbasbe-
loppet skulle öka likadant varje 

år som mellan 2012 och 2013, så 
har höjningen av förbehållsbe-
loppet för en ensamstående pen-
sionär ätits upp på 3,6 år. För en 
sammanboende pensionär är den 
lokala höjningen uppäten på 2,1 
år.

Tyst bland de styrande
Ingen av de styrande politikerna 
har dock sagt något om detta. 
Man har förmodligen hoppats att 
tyresöborna inte skulle märka 
något.

– Vi kommer aldrig låta kort-
siktig populism äventyra välfär-
den för våra äldre, säger Andreas 
Jonsson (M), ordförande i social-
nämnden. Ett uttalande som har 

fått oppositionsrådet Anita Matts-
son (S) att reagera:

– Att säga att man tar hänsyn 
till folkomröstningen genom att 
höja förbehållsbeloppet för att 
sedan smyga bort det när opinio-
nen har lagt sig kan inte ses som 
annat än populistiskt. Och väldigt 
kortsiktigt. Vi hade förväntat oss 
att taxan inom äldreomsorgen 

skulle återställas efter ett så tyd-
ligt resultat i folkomröstningen.

klubbas i november
Populistiskt eller inte, förslaget 
väntas klubbas på kommunfull-
mäktige den 15 november, och 
nytt förbehållsbelopp kommer att 
gälla från 1 januari 2013.

ooo

Rättelse
FEL I Tyresö Nyheter nr 6 råkade 
det komma in en gammal nyhet 
om att Tyresö ishall hålls stängd. 
Det är inte något fel på kylma-
skinen och ishallen är öppen. Vi 
beklagar misstaget.

ooo

kontroll av buller 
och ventilation på 
skolorna
MiLjö Södertörns Miljö- och 
hälsovårdförbund har genomfört 
tillsyn på förskolor och skolor i 
Tyresö, Haninge och Nynäshamn. 
Man granskade hur egenkontrol-
len fungerar när det gäller buller 
och ventilation. I Tyresö besöktes 
33 verksamheter, varav 16 fick 
anmärkning med föreläggande 
om ventilation och 12 stycken om 
buller. För verksamheterna gäller 
att skapa rutiner för hur egenkon-
trollen ska göras samt att på olika 
sätt åtgärda bristerna.

ooo

Nytt system för 
förskolekön
kö Från och med den 1 decem-
ber införs ett nytt system för kö 
till förskola och fritidshem.
Som tidigare kan man ställa sitt 
barn i kö via kommunens Skol-
portal. Där kan man ställa sig i kö 
till vald förskola eller fritidshem 
och varje verksamhet kommer 
att hantera sin egen kö. Samtliga 
kommunala enheter är med i sys-
temet, men än så länge bara två 
privata. Ambitionen är att alla ska 
vara med i systemet.

ooo

Moderaterna ville inte att folk skulle gå och rösta. FoTo: Gunnar FriSell

Kortsiktig populism

Fakta
Den 23 september genomfördes en folk-
omröstning i Tyresö angående taxorna 
inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättningar. 9 471 per-
soner, 29 procent, röstade och av dessa 
sa 86 procent nej till höjda avgifter.

14,0

86,0

Hård kritik mot folkomröstningen:

De ville inte ha högre valdeltagande

– Populistiskt och kortsiktigt, säger Anita Mattsson (S) om Moderaternas metoder. FoTo: Gunnar FriSell
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I augusti 1992 klev en blyg och finnig yngling in i grå och 
av betong präglad byggnad i vad som då var centrala 
Bollmora. Ynglingen var jag och byggnaden var Forell-

skolan. Som så många andra är mina minnen från högsta-
diet synnerligen tveeggade. De där åren torde både varit 
karaktärsdanande men också ganska jobbiga.

Som gammal elev på Forellskolan blir den borgliga majo-
ritetens hantering av skolan extra irriterande. Beslutet att 
lägga ned skolan är i sig tveksamt, men att göra det i smyg 
utan offentlig debatt är rent ut sagt dåligt!

Vad som nu känns desto viktigare är således vad marken 
ska användas till. Detta är fortfarande höljt i dunkel. Mel-
lan skål och vägg hörs viskningar från ledande alliansföre-
trädare att området är perfekt för bostäder. Det offentliga 
samtalet kring vad som ska ske med Tyresös kanske mest 
centrala område lyser dock med sin frånvaro.

Personligen tycker jag att vi måste ta ett helhetsgrepp 
om området. Idag präglas området av betong och fungerar 

mest som gångstråk. Området sträcker sig från Tyresöval-
len i nordväst till Tyresö centrum, avskärmat av centrum-
parkeringar på båda sidor. Idag rymmer området också 
Tyresös enda bio, Biograf Forellen.

Om nu min ungdoms skola inte ska förbli i all sin betong-
prakt hoppas jag att vi inte försätter vår chans att öka utbu-
det av centrumnäraaktiviteter aktiviteter ungdomar eller 
för den delen bevarar Tyresös enda biograf. Detta kan 
förstås kombineras med byggande av bostäder. Det som 
är viktigt är att vi inser att detta är den sista centrumnära 
marken i Tyresö och därför med ryggraden slänger upp ett 
ytterligare boendekomplex, efter någon klämkäck rittäv-
ling. Istället måste vi alla fundera på vad som långsiktigt 
som fattas Tyresö centrum och därefter låter kloka arki-
tekter rita den sista delen av centrala Tyresö, redo för att 
på allvar ta Tyresös centrala delar in i det 21:a århundradet.
Mathias Tegnér

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

Vad händer med Forellen?

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!

Idag präglas 
området av 
betong och 

fungerar mest 
som gångstråk.

FoTo: Gunnar FriSell

Ett debattinlägg om nationella prov
Det pågår en diskussion om natio-
nella prov (NP) i grundskolan. Vi 
vill gärna lämna vårt bidrag till 
den diskussionen.

NP tar för stort utrymme av 
elevernas och lärarnas tid. Läg-
ger man samman proven i skolår 
3, 6 och 9 är vår bedömning att 
det försvinner ett helt läsår från 
undervisningen under grundsko-
letiden. I dessa årskurser fylls 
vårterminerna av NP. Det är djupt 
olyckligt att alltmer av skolans tid 
och resurser destineras till prov 
istället för lärande. Lärarna ägnar 
mer och mer tid till att genomföra 
och rätta prov istället för att pla-
nera och utvärdera sin undervis-
ning. De NP:s växande plats i den 
svenska skolan skickar dessutom 
en felaktig signal – du ska lära för 
proven, inte för livet.

NP är en dyr historia. Skarpa 
hjärnor används för att konstru-
era proven. Landets skolor beta-
lar dyrt för NP. Skolorna köper 
NP från Skolverket. Det kostar 
mycket tid och kraft att genom-
föra proven. Det kostar många 
lärartimmar att rätta dem. Först 
rättas proven på skolorna sedan 
rättas samma prov en eller två 
gånger på Skolinspektionen. Det 
är obegripligt att så mycket tid 
och pengar satsas på rättning. 
Varför inte lägga resurserna på 
att öka kvalitén i undervisningen?

Kontrollhysterin sänker lärar-
nas status. Nationellt ansvariga 
litar inte på att lärarkåren sköter 
sitt jobb. Myndigheten för skol-
utveckling ersattes med Skolin-
spektionen som har till uppgift att 
kontrollera att rektorer och lärare 
förstått och utför sitt uppdrag 
i enlighet med uppställda rikt-
linjer. Vi kan dock inte se några 

spår av förbättring när det gäller 
resultaten sedan Skolinspektio-
nen inrättades. Tvärtom sjunker 
resultaten i en neråtgående spiral. 
Att kontrollera en yrkesgrupp så 
ofta och så ingående som fallet är 
med lärarkåren är kränkande och 
bidrar till att sänka deras status.

Likvärdig bedömning? Det 
sägs ibland att syftet med NP är 
att nå en rättssäker och likvärdig 
bedömning av landets elever. Det 
är en god sak. Men det har ju visat 
sig att inte ens Skolinspektionens 
”proffsrättare” är överens i sina 
rättningar. I 30–40 procent kom-
mer deras rättare fram till olika 
resultat.

Skillnad mellan resultat vid 
NP och betyg. Från ansvarigt håll 
förfasar man sig över skillnaden 
mellan elevers resultat vid NP och 
de betyg som ges till eleverna. Låt 
oss då påminna om att resultatet 
vid NP bara utgör en del av det 
underlag som ligger till grund för 
betygsättningen. Det vore väl kon-
stigare om betygen blev identiska 
med resultatet vid NP. Då vore ju 
elevernas insatser på lektioner 
och lärarnas ansträngningar att 
stödja och förbättra eleverna pre-
stationer förgäves.

Vilken väg ska vi gå? Vårt östra 
grannland ligger i topp vid inter-
nationella studier och mätningar 
av resultat. Där har man ingen 
Skolinspektion eller några natio-
nella prov. En finländsk forskare, 
Pasi Sahlberg, menar att Sverige 
är det land som mest konsekvent 
går åt fel håll, med alltmer av cen-
tralstyrning. I många länder där 
myndigheterna toppstyrt skolan 
är man på väg mot mer självreg-
lerade skolor där ansvaret läggs 
på skolledare och lärare att själva 
forma verksamheten utifrån loka-

la förutsättningar. Lärare, lika 
lite som andra yrkesgrupper, mår 
bra av toppstyrning. Förtroende, 
delaktighet och ansvar tror vi är 
nyckeln till engagerade medarbe-
tare och goda resultat.

Vi är inte motståndare till prov 
eller kunskapsbedömning om syf-
tet är att utveckla undervisningen 
och lärandet. En systematisk 
formativ kunskapsbedömning, 
där läraren får syn på elevernas 
styrkor och svagheter samt hjäl-
per eleverna att se nästa steg i sin 
utveckling, syftar till att stödja 
elevernas lärande och ökar elev-
ernas motivation och hjälper dem 
att utveckla strategier för sitt kun-
skapande. Forskningen visar att 
den formativa bedömningen är en 
av de viktigaste faktorerna för att 
utveckla lärandet hos den enskil-
de eleven. Trots det tar den sum-
mativa bedömningen (betyg) allt 
större plats i den svenska skolan.

Om NP ska finnas kvar kan de 
rensas från möjligheter till sub-
jektiva bedömningar. Varför inte 
göra prov som är modell ”högsko-
leprov”? Ett sådant prov, där det 
bara finns rätt eller fel, rättas digi-
talt och lämnar inte något utrym-
me för bedömningar. Tänk vad 
mycket tid och pengar vi skulle 
spara. Och lärare och elever kan 
koncentrera sig på lärandet.

Rektorerna i Tyresö kommuns 
grundskolor
Kia Broomé, Nyboda
Magnus Duvnäs, Strand
Kristina Jansson, Krusboda och Dalen
Lena Jansson, Tyresö
Ulla Lidén, Fårdala och Stimmet
Fredrik Plahn, Trollbäcken
Cathrine Sahlsten, Hanviken
Bertil Wennström, Nybodaberg
Björn Åkerblom, Kumla

Ett sågat tilltag
Vem bestämmer över vilka träd 
som får fällas i Tyresö centrum? 
Utan någon som helst förvar-
ning har tre stora fina träd fällts 
utanför den nya restaurangen 
O’Learys på Bollmora Torg.

Kommunens styrande politiker 
borde värna om den fina grönskan 
vi har i centrum. Tänk vilken här-
lig uteservering restaurangen 

hade kunnat ha till sommaren 
med tre grönskande träd till tak! 
Men istället är dessa träd jämnade 
med marken! Det är sorgligt men 
framför allt upprörande.

Tyresö centrum behöver inte 
mer betong och asfalt. Däremot 
behövs flera sköna gröna utemil-
jöer! Snälla, fäll inga fler träd!
Trädkramare

En stubbe, spån och lite bark är vad som finns kvar av trädet. FoTo: PriVaT

Önskelista till SL
Snart är det jul och jag önskar mig 
många fina klappar av SL. Allt lig-
ger inte i SL:s händer att förverk-
liga, men SL kan verka för att 
kollektivtrafiken i vår del av länet 
förbättras. 
1. Att snabbussarna från Tyresö 

får en egen bussfil på Nynäs-
vägen, hela vägen in till centra-
len och tillbaka.

2. Att ny busshållplats anläggs 
vid infarten till Tyresö mellan 
Nya simhallen och Tyresöval-
len, så att snabbussarna, 815 

och 813 kan stanna där på 
eftermiddagen.

3. Att SL tidigarelägger sin höst-
tidtabell, då det är mer regel 
än undantag att bussarna är 
sprängfyllda av folk.

4. Att bussarna går i tid (Utopi?)
5. Att bussarna är varma under 

vintertid (Krav!)

Nu väntar jag bara på att se vad 
SL-Tomten har i säcken!
Bussresenär 815C
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Projekt Arbetslinjen innebär att 
personer som varit arbetslösa 
länge och därför blivit utförsäkra-
de från a-kassan inte ska tvingas 
leva på socialbidrag, utan komma 
tillbaka till arbetslivet. Kommu-
nen erbjuder anställningar på 
ett år till kollektivavtalade löner, 
matchade efter kompetens, erfa-
renheter och intresse. Anställ-
ningarna ska inte tränga undan 
ordinarie jobb utan ses som kvali-
tetsförstärkningar.

Förslaget innebär en bespa-
ring för kommunen, trots att man 
betalar ut löner som inte fanns 
tidigare. Beräkningar visar att 
redan efter ett par år är den totala 
besparingspotentialen större än 

ett års kostnader för socialbidrag 
för samma personer.

större makt över sitt liv
För den enskilde innebär ytterli-
gare erfarenheter att det är lättare 
att komma tillbaks till ett ordina-
rie arbete.

– Att gå från bidrag till egen 
försörjning är oerhört positivt. 
Passivitet som byts mot fasta 
rutiner, och större makt över sitt 
eget liv skapar självförtroende, 
säger Karin Ljung (S), ledamot i 
gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden.

Bakgrunden till förslaget är 
att kostnaderna för socialbidrag 
skenat med 75 procent från 2008 

när reglerna om utförsäkring från 
exempelvis a-kassan infördes.

Beprövad metod
Idén kommer ursprungligen från 
Sigtuna och prövas nu i andra 
kommuner. I Sollentuna införs 
projektet stegvis, där börjar man 
med personer med barn för att 
stärka dem som föräldrar.

Moderaterna i Tyresö avfär-
dar nu den socialdemokratiska 
motionen.

– En generallösning för alla 
försörjningsstödstagare som är 

där på grund av arbetslöshet är 
okänsligt och onödigt, säger kom-
munstyrelsens ordförande Fred-
rik Saweståhl (M).

Åsikten om vad som är okäns-
ligt och onödigt går uppenbart 
isär bland våra politiker.

– Passiviteten som moderater-
na visar när alltfler blir utförsäk-
rade är besvärande, säger opposi-
tionsrådet Anita Mattsson (S). Det 
här är en genialisk vinna-vinna 
lösning som majoriteten kanske 
inte förstått hela innebörden av.

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

Arbetslinjen  
– inget för Tyresö

Anita Mattsson (S) och Karin Ljung (S) har tillsammans skrivit motionen. FoTo: Gunnar FriSell

sofiebergsskolan 
blir större
YTA Sofiebergsskolan behöver 
växa för att få plats med åk 6, 
samt ett tillagningskök eftersom 
centralköket kommer att läggas 
ner. Kommunen har köpt in en 
obebyggd tomt i anslutning till 
Sofiebergsskolan för att kunna 
utöka skolområdet. En tillbygg-
nad av skolan kommer troligtvis 
att ske där det idag finns en boll-
plan. Bollplanen flyttas då till den 
nyköpta marken.

ooo

Höghuset behöver 
ström
ENERGi När nya höghuset pla-
nerades sa Vattenfall att inga 
ytterligare transformatorstatio-
ner behövdes. Nya beräkningar 
som gjorts nu när bygget påbör-
jats visar dock att strömmen inte 
kommer att räcka. För att inte 
förstöra den planerade stadspar-
ken framför höghuset kommer 
istället transformatorstationen 
att byggas intill parkeringarna vid 
Björkbackens äldreboende.

ooo

smartare 
transporter 
LEVERANs 2013 startar arbetet 
för att samordna varutransporter 
på Södertörn. Idag beställer varje 
skola eller äldreboende varor från 
olika leverantörer. Varje beställ-
ning är en leverans. Framöver 
kommer varorna istället att sam-
las ihop på ett logistikcentra, där 
de körs ut till de olika enheterna 
efter fastställt schema. De sam-
ordnade transporterna väntas 
spara pengar, minska koldioxid-
utsläppen och öka säkerheten 
när det blir färre lastbilar vid för-
skolorna.

ooo

Elevers hälsa 
undersöks
HäLsA Men under hösten har en 
enkät genomförts i år 4 och år 8 i 
Tyresös kommunala skolor. Enkä-
ten handlar om barnens motions-, 
kost- och sömnvanor. I början 
av nästa år beräknar kommunen 
att kunna presentera resultatet 
för skolsköterskor, rektorer och 
idrottslärare som sedan ska ta 
ställning i eventuella insatser.

ooo

joBB socialdemokraterna i Tyresö har föreslagit att kommunen ska 
införa projekt Arbetslinjen. Det går ut på att friska men arbetslösa 
personer istället för socialbidrag ska få arbete och lön. Den politiska 
majoriteten säger dock nej.
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EkoNoMi Tyresö kommuns 
revisorer har granskat ombygg-
nationen av Trollbäckens biblio-
tek till förskola. Domen är hård 
– bristande planering och dåliga 
beslutsprocesser ledde till en 
högre nota för Tyresös skattebe-
talare.

När det blev ont om förskoleplat-
ser i Tyresö verkade kommunen 
ha hittat den perfekta lösningen. 
Genom att bygga om Trollbäck-
ens bibliotek och använda hälften 
av ytan till en ny förskoleavdel-
ning samtidigt som bibliotekets 
verksamhet skulle kunna fortsät-
ta verkade det som en kostnadsef-
fektiv lösning.

Revisorerna reagerade
Visst fanns det invändningar. 
Bibliotekets verksamhet skulle 
begränsas men beslutet om att 
bygga om biblioteket togs ändå 
utan större debatt.

Det dröjde dock inte länge 
innan kommunen tvingades skri-
va upp kostnaderna kraftigt. Det 
har fått kommunens revisorer att 
göra en granskning av projektet 
och efter att ha granskat det är 
kritiken mycket hård.

Kommunen har, anser reviso-
rerna, sölat när det gäller åtgärder 
efter en prognos som visar på tyd-
ligt behov av fler platser. Därför 
måste kommunen nu korta tiden 
mellan konstaterat platsbehov 
och ett konkret förslag på lösning 
av platsbehovet.

78 procent dyrare
Att det tog lång tid att komma 
igång innebar också att de ekono-
miska kalkyler som låg till grund 
för projektet var bristfälliga efter-
som de tagits fram under stark 
tidspress. Ursprungligen skulle 
projektet kosta sju miljoner men 
ganska snart efter beslutet tvinga-
des kommunen skriva upp ramen 
till nio miljoner kronor. Men inte 
ens det visade sig räcka. När slut-
notan summerades konstaterar 
revisorerna att kostnaden upp-
går till drygt 12,5 miljoner kro-
nor. Den ursprungliga prognosen 
överskreds alltså med 78 procent.

sena beslut
Revisorerna konstaterar också 
att flera nämnder fattade beslut 
för sent i processen och att kom-
munfullmäktiges beslut fattades 
först efter att bygget redan påbör-

jats – i strid med kommunens 
egna regler.

inte första gången
Kritiken kommer sannolikt oläg-
ligt för kommunstyrelsens ord-
förande Fredrik Saweståhl (M) 
som redan fått omfattande kritik 
för de skenande kostnaderna i 

samband med bygget av Nyboda 
skola vilket också är föremål för 
granskning av revisorerna.

Kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden har nu 
givits möjlighet att svara på kri-
tiken.

ooo

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

Stark kritik från revisorerna:

Ombyggnaden av Trollbäckens 
bibliotek blev onödigt dyr

Värdekupong
julklappstips 20%

Erbjudande t o m 30 nov

P

P

P
Välkommen till vår 
nyöppnade butik 
mitt emot Nordea
banken! 850 par
keringsplatser med 
pskiva i tre timmar.

MyggdalsVägeN

Bo
llM

o
ra allÉ

BollMoraVägeN

Julklappstips

Vi drar av

20%
 i kassan på ordinarie sortiment 

med bifogad värdekupong

Erbjudande t o m 30 nov

Nu är vi tillbaka i Tyresö C

Två nya bussar
BUss Efter mycket kritik mot 
trängsel på bussarna in mot stan 
försöker nu SL komma till rätta 
med de värsta problemen. Såväl 
buss 815C från Tyresö kyrka mot 
centralen som buss 823 mellan 
Tyresö C och Gullmarsplan får en 
extra avgång genom att interval-
len mellan bussarna kortas i rus-
ningstid i huvudsak mellan 7 och 
halv åtta. En än större förändring 
är att buss 840 mellan Haninge 
och Nacka (via Tyresö) får sön-
dagstrafik. Den kommer gå som 
under lördagar (men startar en 
timme senare).

ooo

Elever berättar om 
sin skoltid
TiD Barn- och utbildningsför-
valtningen kommer inom kort att 
skicka ut en enkät till samtliga 
elever som lämnade grundskolan 
våren 2011. Målet är att ta de före 
detta eleverna till hjälp för att för-
bättra grundskolornas arbete.

ooo

Företagslots i 
Tyresö
LoTs Tyresös företagare får hjälp 
genom att kommunen inför en 
tjänst som företagslots. Målet är 
att göra det enklare att vara före-
tagare i Tyresö. Lotsen ska kunna 
hjälpa till med direktkontakter 
med kommunen och andra myn-
digheter. Verksamheten startar 
vid årsskiftet.

ooo

Trollbäckens bibliotek. FoTo: Gunnar FriSell
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Nyheter

Rebecca Wendel, Trollbäcken
– Bygg ut bion med en salong till 
och fixa till utanför.

Michelle kisch, Trollbäcken
– Låt centrum bli större. Det 
behövs nya affärer, till exempel 
Gina Tricot.

Maria Leano, Granängsringen
– Bion fungerar bra, men det 
borde finnas mer fritidsaktiviteter 
för barn i gamla Forellskolan.

Mariusz Nadstawny, Granängs-
ringen
– Bygg om och öppna en ny skola 
där!

Ulf Byqvist, Mellanberget
– Gör något för ungdomarna, så 
att de slipper hänga I centrum. 
En ungdomsgård, eller något 
liknande.

?Forellskolan 
står tom och är 

ingen grundskola 
längre . Vad tycker 

du ska hända 
med den?

FoTo: KaijSa KeuScH

Många åsikter om gamla Forellskolan
ÅsikTER sedan en tid tillbaka 
står gamla Forellskolan tom. 
Grundskolans elever har fått 
flytta till andra skolor, däribland 
till Nyboda skola.

När Tyresö Nyheter frågar tyresö-
borna om vad de tycker ska hända 
med Forellskolan är åsikterna 
många. Inte alla vill medverka i 
Vi fem, med bild och namn, men 
åsikterna är för intressanta för att 
ignoreras.

Några blir förvånade. Att 
Forellskolan står tom, är en nyhet 
för dem. Många vill att centrum 
ska byggas ut för att ge plats till 
nya affärer, restauranger och 
caféer. Man anser att dagens cen-
trum är för tråkigt, att det bara 
finns stora klädkedjor och att det 
saknas mindre boutiquer.

Andra vill att Forellskolan ska 
fyllas med kulturaktiviteter för 
kommunens invånare. Bion borde 
byggas ut är en åsikt som kommer 
från flera tyresöbor.

Forellskolan får absolut inte 
rivas är en annan synpunkt som 
kommer fram. Det borde bli ett 
Kulturhus med aktiviteter för 
både barn och ungdomar.

Några anser också att sko-
lan ska rustas upp och förbli en 
grundskola, då det kommer att 
byggas flera hundra nya lägenhe-
ter i området inom några år. Bar-
nen måste ju ha skolor att gå till, 
anser man.

Klart är att tyresöborna är 
intresserad av och har många 
olika uppfattningar om Forellsko-
lans framtida öde.

ooo

Vad ska hända  
med Forellskolan?
FAsTiGHET De elever som i juni 
2012 gick ut genom dörrarna på 
Forellskolan blev också de sista 
i den långa rad av elever som 
under årens lopp gått ut från 
Forellskolan för att möta somma-
ren. Eleverna från vårterminens 
årskurs nio har nu gått vidare till 
gymnasiet och de yngre har flyt-
tat till Nyboda skola.

Kvar finns en tom skola som 
enligt planerna ska rivas så fort 
som möjligt. Skälet för rivning 
är att skolan är ett hinder för den 
kommande utvecklingen av Tyre-
sö centrum.

ingen enighet om rivning
Men när frågan om rivning av 
Forellskolan kom upp i kom-
munstyrelsens särskilda utskott i 
oktober visade det sig att det inte 
finns någon enighet om skolans 
framtida öde. Tre av allianspar-
tierna ville riva, medan Folkpar-
tiet, Socialdemokraterna och Mil-
jöpartiet ville se över alternativen 
till en omedelbar rivning.

– Det kan dröja fyra–fem år 
innan det börjar byggas på plat-
sen för Forellskolan, säger oppo-
sitionsrådet Anita Mattson (S). Vi 
vill inte ta beslut om att riva en 
fullt användbar byggnad innan vi 
undersökt om det finns behov av 
att använda den till annan verk-
samhet.

Moderaterna, Kristdemokra-
terna och Centern, som alla tre 
ville riva skolan direkt, såg stora 
risker i att ha en tom byggnad som 
snabbt skulle utsättas för vandali-
sering och förstörelse.

olika verksamheter
Forellskolan står idag tom men en 
rundvandring som Tyresö Nyhe-
ter gjort ger bilden av en fullt 
användbar byggnad som behöver 
röjas ut och städas upp ordent-
ligt. Huset kan i olika delar vara 
ett alternativ för en rad verksam-

heter tills den verkligen behöver 
lämna plats för utvecklingen av 
ett nytt centrum.

Nu blev beslutet att skicka till-
baka förslaget till fastighetsen-

heten med uppdraget att arbeta 
fram kostnadskalkyler både för 
rivning och för fortsatt använd-
ning av byggnaden.

ooo

Utrensning. FoTo: KriSTjan VaiGur

Inhägnat. FoTo: Gunnar FriSell

Minner om svunna tider. FoTo: KriSTjan VaiGur
Tidsavtryck. 
 FoTo: KriSTjan VaiGur
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Nyheter nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Stort underskott hotar 
socialnämnden 2013
soCiALT Den sociala servicen i 
Tyresö kommun riskerar att för-
sämras. Förslag på besparingar 
är på väg och det finns risk för 
personalnedskärningar.

Redan när kommunfullmäktige 
tog beslut om budgeten för 2013 
i juni månad, varnade Socialde-
mokraterna för att det inte var 
en hållbar budget majoriteten 
beslutade om. På socialnämn-
dens sammanträde under oktober 
besannades det som Socialdemo-
kraterna befarat.

– Det är upprörande att majo-
riteten inte tar större ansvar för 
att kärnverksamheterna inte ges 
möjlighet att driva verksamheten 
utan stor risk för nedskärningar 
inom samtliga områden, säger 
Susann Ronström (S) andre vice 
ordförande i nämnden.

Risk för uppsägningar
Totalt visar verksamheterna på 
ett ingående underskott på 21 
miljoner kronor.

– Tjänstemännen har aviserat 

att det finns risk för personalned-
skärningar, säger Susann Ron-
ström.

Nämnden ska på december-
sammanträdet få vidare förslag 
på besparingar. På oktobersam-
manträdet fick nämndens leda-
möter dessutom information om 
att anmälningarna om barn som 
far illa ökat under hösten.

– Med tanke på att socialsekre-

terarna redan har en alltför stor 
arbetsbelastning så känner jag en 
stor oro inför 2013, säger Susann 
Ronström.

Socialnämnden består av 
avdelningen för äldreomsorg, 
avdelningen för funktionsned-
sättning och avdelningen för indi-
vid- och familjeomsorg.

ooo

Susann Ronström (S). FoTo: Gunnar FriSell

Strandallén nära badet har ändrat 
karaktär och byggarbetsplatsen 
breder ut sig. FoTo: Gunnar FriSell

Tyresö skola startar 
matematiksatsning
skoLA Under flera år har de 
svenska skolorna haft problem 
med resultaten i matematik. 
Tyresös skolor är inget undantag.

I sex av sju kategorier sjönk resul-
taten i matematik i de nationella 
proven för årskurs tre i Tyresös 
skolor mellan åren 2010 och 2011.

Men nu kanske det finns ett 
arbete som kan vända en nedåtgå-
ende kurva. Staten har skjutit till 
pengar för att ge skolor möjlighet 

att delta i ett projekt som kallas 
matematiklyftet. Tanken är att 
låta duktiga matematiklärare få 
avstå från en del undervisnings-
tid för att istället handleda och 
utveckla sina kollegors sätt att 
arbeta.

Tyresö skolor blir nu en av 
50-talet provskolor runt om i 
landet där systemet testas. För 
ändamålet har skolan fått extra 
resurser.

ooo

Bostadsbyggandet i Strand pågår för fullt

Kommunen ställde in 
ungdomskonferens
DEMokRATi Den planerade ung-
domskonferens som skulle hål-
lits på FN-dagen den 24 oktober 
blev aldrig av. kommunen valde 
att ställa in arrangemanget efter-
som intresset ansågs för lågt.

Det dryga 60-tal ungdomar som 
hade visat intresse får nu vänta 
och se om det dyker upp något nytt 
tillfälle. Under konferensen hade 
ungdomarna utlovats möjligheten 
att få ge sin syn på olika aktuella 
frågeställningar och komma med 
idéer och förslag. Listan över de 
frågor som ungdomarna skulle få 
diskutera handlade bland annat 
om gymnasieskolan, miljöarbetet 
och Tyresö centrum. Ungdomar-
na får nu hitta andra kanaler för 
att framföra sina synpunkter.

Senast det hölls en motsvaran-
de samling var för två år sedan, 
valåret 2010. Då möttes cirka 300 
tyresöungdomar i gymnasie- och 

högstadieåldrarna. Syftet var att 
väcka ungdomarnas politiska 
intresse och dagen blev mycket 
lyckad enligt Demokratibered-
ningens dåvarande ordförande. 
Bland annat deltog representan-
ter för de politiska ungdomsför-
bunden.

Då, liksom nu, var det Demo-
kratiberedningen som anordnade 
och stod som ansvarig för konfe-
rensen. Demokratiberedningen 
består av representanter för de 
politiska partierna. Den har till 
uppgift att med olika metoder 
försöka fördjupa demokratin för 
medborgare och förtroendevalda 
samt arbeta för att medborgar-
nas åsikter och idéer tas till vara. 
De ska också ta initiativ för att 
ge medborgarna medinflytande. 
Ungdomskonferensen är ett 
exempel på ett sådant initiativ, 
men som nu alltså inte blir av.

ooo

BYGGE Produktionen av bostads-
rätter har satt fart vid Tyresö 
Strand. Strandängarnas Övre 
utkikens 12 lägenheter börjar bli 
klara. Nedre utkikens 48 lägen-
heter är påbörjade och för Träd-
gårdshusen, som kommer att ligga 
närmast Erstavikens vatten, har 
markarbetena påbörjats.

ooo

Övre utkikens gröna hus. FoTo: Gunnar FriSell
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Nyheter

 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

Nedre utkikens påbörjade hus. FoTo: Gunnar FriSell

PROs matkorg fortfarande 
billigast på Coop Extra

Bostadsbyggandet i Strand pågår för fullt

Medicin: 2011 2012
160,80 159,75
171,00 164,60
174,50 173,90
172,00 170,40
162,80 156,80

kRAV: 2011 2012
454,50 493,30
472,00 528,60
522,30 520,70
507,40 515,58
466,00 534,35

Elevers hälsovanor 
undersöks
HäLsA Eleverna i årskurserna 
fyra och åtta i Tyresös kommu-
nala skolor har besvarat en enkät 
som handlat om hälsa och livs-
stil. Den har genomförts under 
hösten och man räknar med att 
presentera resultatet i början på 
nästa år. Exempel på frågor är, 
när de går och lägger sig, äter de 
frukost hemma, motionsvanorna 
med mera. Tanken är att enkäten 
ska göras årligen för att se i vilken 
mån hälsovanorna förändras över 
tid.

ooo

Gymnasieelever 
hjälper grundskolor
skoLA Nu ska tidigare elever för-
söka hjälpa Tyresös grundskolor 
att höja sina resultat. Barn- och 
utbildningsförvaltningen kom-
mer inom kort att skicka ut en 
enkät till samtliga elever som läm-
nade grundskolan våren 2011. De 
före detta eleverna kommer att få 
ett vykort hemskickat med länka-
dress till en webbenkät. I enkäten 
får eleverna svara på frågor om 
vad de fick med sig från sin grund-
skoletid, och vad de saknade. Det 
handlar om kunskaper, men även 
om exempelvis studieteknik och 
studievägledning inför gymnasie-
valet. Eleverna bjuds också in till 
fokusgrupper på sin gamla skola, 
där de får chansen att fördjupa 
sina svar och resonera i grupp.

ooo

Ny trafikplats
TRAFik Den 21 november invigs 
den nya trafikplatsen Hedvigslund 
på väg 229 (Tyresövägen). Trafik-
platsen förbättrar den nuvarande 
trafiksituationen och bidrar till att 
området kan utvecklas med nya 
bostäder och verksamheter i Älta.

ooo

Familjekonsert 
inför advent
jUL Lions Club Trollbäcken 
anordnar en familjeförställning, 
söndagen den 25 november, 
klockan 18.00 där Erik Linder 
sjunger tillsammas med Tyresö 
Jazzband och en ungdomskör 
i Trollbäckens kyrka, i Tyresö.
Utdelning av Trollbäcken Lions 
Kulturpris på 10 000 kronor.

ooo

Tre av PROs prisundersökare. Från vänster Solveig Ekström-Tjernqvist, Inger Larnö och Inga-Britt Israelsson. 
 FoTo: inGVar KarlSSon

PRisER Årets prisundersökning 
som PRo genomfört visar på en 
viss prishöjning i Tyresös butiker.

PRO har sedan många år genom-
fört prisundersökningar runt om 
i landet.

Man jämför en varukorg som 
består av 60 olika varor. Dess-
utom finns ett sortiment av 15 
KRAV-märkta produkter och fyra 
receptfria läkemedel.

Totalt ingår alltså 79 varor i 
prisundersökningen. Två butiker, 
ICA Nära i Krusboda och Ringen, 
som tidigare varit med i under-
sökningen är inte med i årets 
undersökning.

Medelpriset i år blev ungefär 
1 617 kronor att jämföra med fjol-
årets 1 532 kronor. Coop Extra 
hade de lägsta priserna även i 
år. Närmast efter kommer ICA 
Supermarket i Trollbäcken och 
Hemköp Trollbäcken vilken var 
den enda butik med lägre priser 
än förra året på PRO-korgen.

Alla butiker hade i år lägre pris 
på de receptfria medicinerna. 
Butik som saknar vara ges medel-
pris från övriga butiker för aktuell 
vara.

Av PRO-korgens varor har 19 
stycken förändrats.

ooo

Livsmedel: 2011 2012 skillnad
Coop Extra 1 378.95 1 540,73 + 161,78
iCA supemarket 1 545,85 1 600,45 + 54,60
Hemköp Trollbäcken 1 613,30 1 612,93 – 0,37
iCA kvantum 1 583,00 1 661,04 + 78,04
Coop Tyresöstrand 1 538,10 1 670,95 + 132,85

Övre utkikens gröna hus. FoTo: Gunnar FriSell

noVeMber 2012 9



eLevreportage

Insändare från musikklasselever:

Har kvalitén sjunkit i  
Tyresö musikklasser?

Vi är två elever som går i nian i nyboda skola. Tyresömusik-
klasser har funnits i nästan 30 år, med inriktning körsång för 
barn och ungdomar som vill sjunga. Vi har gått i musikklass i 
mer än fem år och det har varit de bästa åren i våra liv. Men 
nu har allt förändrats och saker funkar inte lika bra längre 
tycker vi. Som ni kanske vet så har båda våra musiklärare 
ingrid  risberg och anne aaltonen Samuelsson fått sluta och 
det har vi varit jätteledsna för.

Vi ville ta reda på vad de 
andra som går i musikklass 
tycker så därför har vi inter-

vjuat några elever från femman 
till åttan.

Vi ställde fyra frågor och så här 
svarade de:

Vad tycker du om Nya Nyboda?
– Det är roligt och fint här men det 
var roligare i Forellen, mysigare. 
(Tjej i femman)

– Ganska hyfsat men ofärdigt 
på delar, det är ju fortfarande 
byggjobbare i skolan och skol-
gården är en arbetsplats. (Kille i 
sjuan)

– Snyggt, men prioriterat fel, 
det har kostat jättemycket och 
det är skitkallt. De borde ha lagt 
pengarna på skolmaterial. (Tjej i 
åttan)

Vad är det bästa med Tyresömu-
sikklasser?
– Jag är väldigt trygg i min klass, 
känns bra i klassen. (Tjej i åttan)

– Vi får fortfarande ha musik 
tillsammans. (Kille i sjuan)

– De bästa var Anne och att vi 
inte är lika röriga som rörelseele-
verna.(Tjej i femman)

Vad är det sämsta med Tyresö 
musikklasser?
– Inte egen klass längre (Tjej i 
femman)

– Uppdelningen, alltså ingen 
egen korridor och inte träffa 
andra.(Kille i sjuan)

– Vi har inte kvar Anne. Många 
är rädda att säga vad de tycker. Vi 
har skilda arbetslag och det är lite 
jobbigt. Förut hade musikklas-
serna C-huset och där kände man 
sig hemma.(Tjej i åttan)

– Inte längre gemenskap, vi 
har förlorat vår korridor.(Kille i 
åttan)

Ska du fortsätta att gå i Tyresö 
musikklasser?
– Jag har funderat att byta till en 

annan skola. Jag har också skick-
at in till Af (Adolf Fredriks musik-
klasser), men det var fullt. Jag 
ville byta under de första veck-
orna men inte sen, vi har ju hyfsat 
bra lärare. (Tjej i åttan)

– Ja, det vill jag. Man är mindre 
bråkig i musikklass, jag var jätte-
bråkig i min förra skola men inte 
längre. Rörelseeleverna är stöki-
gare än vi, och de stör lektioner-
na.(Tjej i femman)

– Ja, jag byter inte om jag inte 
känner ett större behov att byta.
(Kille i sjuan)

Vi avslutar med att ställa 
samma frågor till oss själva
Vad vi tycker om Nya Nyboda?
– Det är fint, men för vitt, för ljust, 
det känns som om man går runt 
i ett sjukhus. Skolan kostade 
enormt mycket pengar att bygga 
och då har man inte ens lyckats 
att få den lite hemtrevlig. Det är 
fönster överallt, man kan inte 
vara ensam någonstans, alla kan 
se en överallt. Vi kommer aldrig 
att fatta meningen med alla dessa 
fönster, det är störande att se alla 
gå runt i korridorerna när man har 
lektion. Läraren ser inte ens om 
man går ut ur klassrummet för det 
är så mycket liv överallt. Elever 
med koncentrationssvårigheter 
klarar inte av när det rör sig så 
mycket hela tiden, det blir ingen 
ro. Det låter överallt hela tiden, 
för fönster är inte speciellt ljud-
isolerande. Vi antar att man vän-
jer sig efter ett tag, men vi som går 
i nian hinner inte vänja oss, och 
det är vårt sista år, det viktigaste 
året. Dessutom har vi i nio musik 
fått byta nästan alla våra lärare. 
Skolan är inte ens klar, vi kunde 
lika gärna fått gå kvar i Forellen 
tills vi skulle gå ut. Sen är ju sko-
lan skofri också, men med alla 
byggjobbare som går runt i hela 
skolan med ytterskor så blir elev-
ernas strumpor förstörda, alla har 
inte råd med inneskor heller. Det 

som är positivt är att maten är jät-
tegod.

Vad är det bästa med Tyresö 
musikklasser?
– Gemenskapen. Det blir annor-
lunda stämning med profilklas-
ser än med vanliga klasser. Man 
pratar med de andra i musikklas-
serna även fast det kanske är 
några års ålderskillnad. Och bara 
allt det roliga man får vara med 
om som man inte får när man går 
i vanlig klass. Konserterna binder 
oss samman kan man säga och de 
är grymt roliga. Musikklasser är 
oftast inte så stökiga heller, vi får 
ofta höra hur snälla vi är. Vi kan-
ske blev ”snälla” för att det fung-
erade så bra. Åren i musikklass 
glömmer man inte.

Vad är det sämsta med Tyresö 
musikklasser?
– Vi har inte vår egen korridor 
längre, så då får man inte chansen 
att umgås med de andra musik-
klasseleverna. Uppdelningen i 
olika korridorer för olika års-
kurser hindrar ju den kontakten. 
Elever säger att de kände sig tryg-
ga i C-huset, som vi hade i Forel-
len, men att de inte är lika trygga 
nu. Känslan med hela musik-
klasserna har försvunnit, ibland 
känns det inte ens som om vi är 
musikklasser. Vi ”stora” nior ska 
ju kunna hjälpa de andra om de 
känner sig otrygga men det är lite 
svårt att hitta de andra, när skolan 
är en enda labyrint av fönster och 
vita väggar.

Ska vi fortsätta att gå i musik-
klass?
– Ja, det tänker vi. Lite sent för oss 
att sluta eller byta. Eller hur?

Amanda johansson och Amanda 
Westerberg intervjuade, funderade 
och skrev.

Amanda Westerberg och Amanda Johansson. FoTo: PriVaT

Artikelförfattarna i arbete. FoTo: PriVaT

Vi får ofta höra hur snälla vi är.  
Vi kanske blev ”snälla” för att  
det fungerade så bra.
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Nyheter

Bilbrand i Tyresö centrum 

Bilen var övertänd på mindre än en halv minut. FoTo: TyreSö nyHeTer

Allhelgonakväll den 2 november. 
Tyresö Nyheters reporter var ute 
på promenad med Nattvandrarna. 
En fredag kväll och ungdomarna 
tog det lugnt i områdena kring 
Tyresö centrum. Även polisen 
hade bilar på patrull ute i kom-
munen denna helg. På busstorget 
hade en brandförsvaret en utryck-
ningsbil till beskådande.

Strax före klockan 23 tog vår 

nattvandring gångvägen intill 
ishallen, när vi hörde en rejäl 
smäll åt centrumparkeringen till. 
Inom en minut var vi framme vid 
grusplanen mot Bollmora Allé. 
Där stod en BMW i lågor. Snab-
bare på plats var dock en av poli-
sens patrullbilar som precis skulle 
passera platsen, när de såg elden.

Brandkåren kunde rycka ut 
från Centrum. Bilen var inte till 

förevisning mer denna kväll. De 
fick i stället övervaka och släcka 
elden. Kontroll gjordes att ingen 
person eller något mer explosivt 
befann sig i bilen.

Nattvandringen kunde åter-
upptas med kvällens dramatik 
avklarad. Detta blev en natt som 
vår reporter kommer att minnas 
länge.

ooo

seglivad hastighetsbegränsning
TRAFik För några månader sedan grävde man ner kablar i korsningen 
Måndalsvägen/Vendelsövägen. Då införde man en extra hastighetsbe-
gränsning på 30 km i timmen. Många som passerar korsningen i dag 
undrar varför den begränsade hastighetsgränsen kvarstår.

ooo

Varför är det långa hål i våra gator?
kABEL I Trollbäcken har det pågått grävjobb en tid.Det är Vattenfall 
som förstärker högspänningsnätet berättar Mattias Dagson. Just nu 
(när TN var på besök) håller vi på och lägger igen för att göra trottoar 
igen. Kabeln är på plats här på Sofiebergsvägen och kan snart anslutas.

ooo

 FoTo: Gunnar FriSell

 FoTo: Gunnar FriSell
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Sport/fritid

Adress: Byggnation:
Persuddevägen 1 B Tillbyggnad av enbostadshus
Fornuddsvägen 22 B Nybyggnad av garage och förråd
strandvägen 135 Nybygnad av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad
konditorgränd 6 Tillbyggnad av inglasat uterum
stjärnstigen 54 A Tillbyggnad av enbostadshus
Borrvägen 8 Nybyggnad av garage
Åvägen 31 Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av del av hus
Fornuddsgränd 1 Etabl av byggbodar, Tyresö kommun

Breviksvägen Nybyggnad av väderskydd, sL

Axel Wennergr väg 20 inglasning av balkong
Bondevägen 21 Nybyggnad återvinningsstation, FTi 

AB 
sjöviksvägen 5 Nybyggnad av enbostadshus

Här ska rivas:
Brakmarsvägen 5 Rivning av fritidshus
kullvägen 6 B Rivningslov

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: lennarT jönSSon

FoTo: Gunnar FriSell FoTo: Gunnar FriSell

Höghus i centrala Tyresö
BYGGE På Marknadsgränd 26–32 byggs det bostä-
der. Vi följer bygget.

Än så länge är höghuset inte så högt. Pelarna som 
börjat sträcka sig mot skyn gör att man kan ana att 
här är en, för Tyresö, helt ny byggnadstyp på gång. 

Att få bo högt upp i en av dom 150 lägenheterna 
kan bli verklighet redan nästa år enligt Jens Lack-
mann, vd för Strabag Projektutveckling AB. Lägen-
heterna är nu till försäljning. Frågan är om alla blir 
bostadsrätter eller om det kan bli några hyresrätter 
också.

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

Tyresö i ledning
HANDBoLL Tyresö Handboll 
ångar på i Div 1 Norra och leder 
nu serien efter åtta omgångar med 
full pott, 16 poäng. Senaste vin-
sten kom mot IF Swithiod borta i 
Västertorpshallen den 10 novem-
ber, en fin present till den unga 
föreningen dagen före 1-årsdagen! 

För Tyresö Handbolls damlag 
i Allsvenskan har det blivit ett 
mera blandat resultat med fyra 
vinster och fyra förluster och en 
fjärdeplats i serien. Senaste vin-
sten kom 7 november med minsta 
möjliga marginal, 23–24 mot IF 
Hellton borta.

ooo

Hanvikens  sk
LisTA Svenska Friidrottsförbun-
det har sammanställt en lista över 
de klubbar som tagit SM poäng 
2012. Hanvikens SK återfinns på 
42:a plats.

ooo

Thomas Dennerby ny 
fritidschef  i Tyresö
FRiTiD Thomas Dennerby 
förbunds kapten för sveriges dam-
landslag i damfotboll 2005–2012, 
tillträder efter årsskiftet tjänsten 
som fritidschef i Tyresö kommun.

Under åren som förbundskap-
ten har Thomas Dennerby varit 
tjänstledig Rikskriminalpolisens 
spaningsrotel där han 1994–2005 
arbetat som kriminalinspektör. 
Nu har han sagt upp sig för att bli 
fritidschef i Tyresö.

– Det är roligt att få arbeta kvar 
inom idrotten och särskilt roligt 
att få göra det i Tyresö kommun 
där intresset för idrott är stort. 

Både politiker och tjänstemän här 
har förståelse för idrottens roll 
och samverkar i en positiv anda 
vare sig det gäller elit-, motions- 
eller spontanidrott, säger Thomas 
Dennerby som är bosatt på Bre-
vikshalvön i Tyresö sedan 2001.

Har tränat det mesta
Thomas Dennerby har själv ett 
brett idrottsintresse och provade 
under ungdomsåren på det mesta. 
Han nämner fotboll, hockey, ten-
nis, bordtennis, och bangolf. Han 
har spelat flera landskamper som 
junior och i U21, samt allsvensk 
fotboll i Hammarby.

– Som tränare har jag tränat 
allt från 9-åriga flickor till herrar 
i allsvenskan och damlandslaget. 
Alla nivåer är lika roliga och vik-
tiga och i min nya roll kommer jag 
att få nytta av min förståelse för 
hela resan och behoven på olika 
nivåer.

Nyinrättad roll
Rollen som fritidschef är nyinrät-
tad efter en omorganisation där 
hela ansvaret för fritidsanlägg-
ningarna har överförts till utveck-
lingsförvaltningens fritidsenhet.

ooo

Thomas Dennerby säger sig ha 
”den där goa känslan” för sitt nya 
jobb: – Tyresö har allt, säger han. 
 FoTo: SVenSKFoTboll.Se
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FoTBoLL Efter förra årets 
säsong summerade vi Tyresö 
FF:s insatser i Damallsvenskan 
med rubriken Guldet blev till 
brons. Laget höll inte hela vägen 
och fick nöja sig med en fjärde-
placering och bronspeng. Årets 
rubrik känns så mycket bättre – 
Bronset blev till GULD!

Det blev en hård kapplöpning 
med guldkonkurrenten LdB FC 
Malmö genom hela serien, där 
Tyresö såg ut att hinna ikapp och 
förbi. Men sedan kom förlusten 
mot Djurgården under slutspur-
ten och drömmen om guld var på 
väg att förvandlas till silver.

Nu var det inte längre tillräck-
ligt för Tyresö att vinna av egen 
kraft utan Malmö måste också 
missa i spurten. Oavgjort 1–1 för 
LdB i näst sista omgångens borta-
match mot Umeå gjorde att Tyre-
sö återigen var med i matchen om 
guldet.

Avgörandet i Malmö
Och sedan var det dags för sista 
och avgörande matchen nere i 
Malmö. Den matchen innehöll det 
mesta, allt från missade chanser 
från båda lagen, en straffräddning 
av Carola Söberg, skott i ribban 
av Marta och sedan det förlösan-
de målet i 83e minuten av Madde 
Edlund. Seger sätter en perfekt 
boll som Madde nickar in i nätta-
ket och vilt jubel bland Tyresös 
200 tillresta supportrar.

stor dramatik
Slutligen den avslutande dramati-
ken kring Malmös sista målchans. 
Med ett par minuter kvar slår Mit-
tag ett inlägg mot första stolpen 
som Carola Söberg trycker mot 
stolpen. Efter lång diskussion 
mellan huvuddomaren och linje-
domarna kommer till slut beske-
det att hela bollen inte passerat 
mållinjen! Ett beslut som också 
bekräftas via bildbevis.

summering 2012
SM-guld, cupsilver, flest gjorda 
mål, minst insläppta mål, flest nol-
lor av Carola Söberg, överlägsen 
vinnare i publikligan både på bort-
aplan och hemmaplan. I inbördes 
möten mot topplagen tog Tyresö 
FF två vinster mot LdB, två vin-
ster mot Göteborg samt en vinst 
mot Kristianstad och Linköping.

Löften som håller
Vi kan konstatera att den vision 
och den målsättning som 2005 
sattes upp för Tyresö FF:s damlag 
idag nästan helt prickats in. I ett 
första steg skulle laget vara tillba-
ka i Allsvenskan 2010 och i nästa 
steg ta SM-guld 2012.

Nästa etapp i målsättningen 
är att vinna Champions League 
2013/2014. En kaxig plan som kan 
hålla hela vägen, det visar inte 
minst de etappmål som hittills 
klarats av.

ooo

Sport/fritid

Tyresö FF segerjublar efter att ha säkrat SM-guldet i den sista matchen. FoTo: jenny Puronne/SloTTSTuDion.Se

Bronset blev till GULD!

Fotbollsfond prisar Tyresö FF 
för arbete med UN Women 
PRis Nu är det klart vilka elit-
klubbar som får ta del av svens-
ka spels Fotbollsfond i år. Tyresö 
FF får 50 000 kronor för sitt jäm-
ställdhetsarbete i UN Women. 
sammanlagt får 16 projekt stöd 
ur fonden i år, bland annat för att 
kämpa mot rasism, förebygga kri-
minalitet, arbeta med hälsofrågor 
samt ge läxhjälp till elever.

Svenska Spels Fotbollsfond ger 
elitklubbarna i svensk fotboll 
möjlighet att ansöka om stöd för 
projekt som ger något positivt 
tillbaka till samhället. Fonden har 
totalt 1,3 miljoner kronor och i år 
fördelas pengarna ut till 16 fören-
ingar som var och en får mellan 
50 000 och 175 000 kronor. Tyresö 
FF har i snart ett år engagerat sig 
i UN Women och arbetar aktivt 
med att sprida budskapet om 
kvinnors rättigheter.

− Våra spelare är starkt enga-
gerade i jämställdhetsfrågor 
och genom samarbetet med UN 
Women kan vi påverka kvinnors 
rättigheter i hela världen, både i 
svåra situationer med våld och för-
tryck och när det gäller rätten att 
få välja vad man vill göra på sin fri-

tid. I delar av världen lever kvinnor 
under dödshot på grund av sin kär-
lek till fotbollen, säger Ulf Lönn-
qvist, vice ordförande i Tyresö FF.

Spelarna i Tyresö FF visar sitt 
engagemang på flera sätt, bland 
annat har UN Women fått bästa 
sponsorplatsen på matchställen 
och föreningen samlar in pengar 
till organisationen genom att ta 
kontakt med andra föreningar, 
företag och kommuner. Dessut-
om sprider de budskapet om kvin-
nors rättigheter genom att vara 
med på olika evenemang, senast 
på Centralstationen i Stockholm, 
ställa upp på intervjuer och skri-
va artiklar, allt exempel på aktivt 
jämställdhetsarbete.

− Det finns ett stort jobb att 
göra för kvinnors rättigheter, 
minst sagt. Visionen är en värld 
som är fri från diskriminering, 
där kvinnor och män har samma 
möjligheter, skyldigheter och rät-
tigheter, säger Ulf Lönnqvist.

Ett initiativ för samhälls-
engagemang
Fotbollsfonden är ett initiativ från 
Svenska Spel för att uppmuntra 
klubbarna från Allsvenskan, 

Damallsvenskan och Superettan 
till sociala engagemang som gör 
gott utanför fotbollsplanen.

− Svensk fotboll är redan djupt 
engagerad i sociala frågor på 
många håll och det bekräftas verk-
ligen genom klubbarnas engage-
mang och intresse för vår fotbolls-
fond. Tillsammans kan vi verkli-
gen göra skillnad. Viljan finns helt 
klart där ute och kan Svenska Spel 
hjälpa till med medel för att få 
igång projekten så är ekvationen 
löst, säger Johan Lindvall, varu-
märkeschef på Svenska Spel.

Av 44 elitklubbar har 32 skick-
at in minst en ansökan var under 
hösten, vilket är rekord på de sju 
år som Svenska Spels Fotbolls-
fond (tidigare benämnd som Sam-
hällspriset) har funnits.

Juryn som bedömt ansökning-
arna bestod i år av Ola Rydén 
från Svensk Elitfotboll, Linda 
Wijkström från Elitföreningen 
Damfotboll, fotbollsprofilerna 
Karolina Westberg och Thomas 
Ravelli samt Zenita Strandänger 
(CSR-chef) och Erik Kotschack 
(sponsringsansvarig fotboll) från 
Svenska Spel.

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!

Musik, skotskt, fräckisar, globalt m m på 91,4

Visst är det mycket pratradio men 
också Tyresös sångarkändis Erik 
Linder intervjuas och sjunger. 
Och vår musiklegendar i Krus-
boda, Jörgen Toresson, hörs på 
orgel, medan Bo Ohlgren peppar 
för Lions adventskonsert den 9 
december. Mycket är lokalpatrio-
tiskt, men också globalt. Alltså 
hörs två halvtimmar med Terje 
Engh om Skottland, och Daniel 
Matsuda berättar om sina japan-
ska rötter. Och den unge afgha-
nen Shahpoor Omidy berättar 
om det tilltagandet eländet i sitt 
gamla hemland.

Programledaren Åke Sandin 
gläder sig nu åt att inte bara Terje 
Engh gör egna program utan 
också den så kallade Radiogrup-
pen, som det tidigare radioproff-
set Björn Malmberg på Gudöter-
rassen tagit initiativet till.

Kjell Andersson med flera hörs på 
radion till 2 december.

Anita Jonsson kan vi lyssna på till 
den 2 december.

Felicia Envall intervjuas med start 
den 18 november.

Erik Linder intervjuas och sjunger på 
radion från den 25 november.

nina brogärd, Terje engh, Peter 
Dicke, anders Gullberg, Åke Matts-
son: Historier, limerickar, glam.

Tyresö ulands och FredsFörenings 
radio Tuff (1328-29):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

25/11–16/12
Daniel och William Matsuda, far och 
son: Fotboll, japan, digitalt kreativ, 

uSa, filmer, fiske, idoler.

erik linder sjunger fyra låtar. inter-
vjuas om kamrater i karriären, jazz, 
släktingar, reklam, ny skiva.

Shahpoor omidy, ung afghan i Sve-
rige: Förväntningar på uSa 2001 
men sen allt sämre och farligare.

Sjukgymnasten johan Ålund: Väs-
tervik > rackethallen, idrott, cyk-
ling, indien, behandlingsmetoder.

Daniel och William Matsuda hörs på 91,4 från 25 november.

prov på sitt fina orgelspel.

james Walker: Skottlands sevärd-
heter, nationalism, välfärd, religion, 
skolor, dryckesvanor, natur.

Terje engh: Skottlands whisky, 
historia, loch ness, klasskillnader, 
syn på england, kläder: kilt.

repris: bortgångna ernest Falkirk 
och robert Stieger om deltagande i 
världskriget på var sin sida

11/11–2/12
anita jonsson: Tyresöförfäder, slot-
tet, handboll, kurator för könssjuka, 
fåglar, resor, föreningsråd.

bo larsson, hamnkapten: Gubbäng-
en > nytorp, olika taxipassagerare 
bland annat prins bertil, båtliv med 
mera christina nyman, Älta: apote-
ken då och nu, mediciner, djur, dov-
hjortar, skolorna, Ältavägen, golf.

Kjell anderssons debattgrupp: 
Människosyn, leo, privatiseringar, 
anton nilsson, Palme, politik.

18/11–9/12
Sångaren bo ohlgren om Tyresö 
lions adventskonsert söndagen 
den 9 december i Tyresö kyrka.

Felicia envall, 18: Skolor, media, 
innebandyns tjusning, grafisk art, 
utlandsresor, språk, idoler, låt.

julSalonG i TyreSö KonSTHall
alla som är bosatta i Tyresö och har 
fyllt 16 år kan delta med två verk 
per konstnär (måleri, skulptur, foto, 
textil m m).  
Verken får inte ha visats i konsthal-
len tidigare.  
inlämning torsdag 29 november 
mellan klockan 10–19 i konsthal-
len. invigning lördag 8 december 
klockan 12. utställningen pågår till 
10 januari 2013. Mer information: 
08-5782 94 16.

aDVenTSKonSerT
Söndagen den 9 december kl. 19 i 
Tyresö kyrka. 
lions club Tyresös traditionella 
adventskonsert. 
Medverkande: bernt lysell, violin, 
urban Gärdborn, piano, William 
baker, (Tenor) sång, Tyresö ung-
domskör, under ledning av anne 
aaltonen-Samuelsson och Mathias 
Kjellgren som ackompanjatör. 
Konferencier bo ohlgren. 
entré: 150:-. biljetter finns att köpa 
hos Hemköp vid alléplan, body 
Shop och Direkten Tyresö i Tyresö 
centrum samt cooP Tyresö Strand. 
överblivna biljetter säls i entrén. 
överskottet går oavkortat till vår 
hjälpverksamhet inom kommunen. 
Välkomna

julMarKnaD ViD bÅTSManS-
TorPeT aHlSTorP
Söndagen den 9 december kl. 
11–14. 
Försäljning av hantverk, hemslöjd, 
korv, glögg, m m. 
Kaffe i stugan 
Kl. 12 Sång av Tyresö Musikklasser 
arrangör: Tyresö Hembygdsförening

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
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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 de 
närmaste veckorna:

4/11–25/11
”radiogruppens” björn Malmberg 
intervjuar jörgen Toresson, som ger 

NäRRADioN Det är som vanligt stor variation på succékanalen 91,4 
– Tyresöradion och på www.tyresoradion.se . Både gamla och unga 
hörs: De bortgångna Tyresöborna Mac Falkirk och Robert stieger 
berättar i en repris om sina minnen som soldater i andra världskriget. 
Men 8-åriga William Matsuda intervjuas också liksom gymnasisten 
Felicia Envall.
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2012.
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kryss nr 7  
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  
26 oktober 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2012
1:a pris:  
Christina Lagerström, Körsbärsvägen.
2–5: Pia Bäcklin, Diamantgången.
Lena Sjögren, Sikvägen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Gunnar Rydberg, Korallvägen.

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 7” 
och skicka 
senast den  
26 oktober till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 6
Ingen lyckades lista ut att det var pulkabacken nedan-
för Granängsringen mot Kanelgränd.

FoTo: Gunnar FriSell

Jazzjubileum med Bengt Hallberg

MUsik Tyresö jazz & Blues Clubs 25 år firades söndagen  
den 4 november med en välbesökt konsert i kultur-
centrum kvarnhjulets stora sal. 

Huvudnumret var den svenske jazznestorn Bengt Hallberg 
som trollband publiken med fantastiskt pianospel. Dessför-
innan hade klubben presenterat en rad av sina unga stipen-
diater i ett förnämligt band under ledning av Erik Linder.

Det är inte bara Tyresös fotbollstjejer som håller mäs-
tarklass, förklarade Jörgen Toresson när han presenterade 
tre av Tyresös skönsjungande jazzsångerskor. Monica 

Borrfors, Carin Lundin och Margareta Bengtson tillför alla 
den yppersta eliten. Damerna kompades av Gösta Nilssons 
hårdsvängande trio.

En höjdpunkt blev utdelandet av årets ungdomsjazzsti-
pendium till den utmärkte trumslagaren Lars Udikas från 
Tollbäcken som ingick i ungdomsbandet.

Det blev en härlig och värdig jazzfest med musik av allra 
främsta märke.

Vår jubilerande jazzklubb gratuleras till 25 svängiga 
jazzår i Tyresö!

ooo

Monica, Carin och Margareta. FoTo: HanS KÄllGren

Bengt Hallberg. FoTo: HanS KÄllGren

Ungdomsbandet med duett mellan Anna Jalkéus och Erik Lin-
der. Bakom Tobias Rydberg, bas och th nye stipendiaten Lars 
Udikas. FoTo: HanS KÄllGren
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Tyresö gymnasium vässar sin profil
skoLA De senaste åren har 
betytt stora förändringar för 
Tyresö gymnasium. För varje år 
har allt fler av eleverna i årskurs 
nio sökt till gymnasieskolor utan-
för Tyresö och i år har bara var 
fjärde tyresöelev satsat på det 
egna gymnasiet. Tyresö gymna-
sium har idag knappt 800 elever, 
för fem år sedan var siffran cirka 
1 300.

Det fria gymnasievalet ger numera 
alla elever i länet rätt att söka fritt 
bland länets 185 gymnasieskolor. 
Det fria valet och etableringen av 
nya fristående skolor har medfört 
att bara var tredje skola idag fyl-
ler alla sina platser. 127 av länets 
skolor hade lediga platser kvar 
när terminen startade. Av de 58 
skolor som fyllde sina platser lig-
ger 41 i Stockholm och bara 17 i 
andra kommuner i länet.

Unik profil arbetas fram
Nu pågår ett intensivt arbete 
bland personal och elever för att 
vända den negativa trenden för 
Tyresö gymnasium. Gymnasiet 
har också engagerat en extern 
konsult med bred erfarenhet av 
hur man utvecklar ett anonymt 
gymnasium till en skola med en 
unik profil och dragningskraft. 

Gymnasiet har startat ett stort 
förändringsarbete och utifrån 
bland annat studier och enkät-
undersökningar bland skolans 
personal och elever och även 

tyresöelever i årskurs nio i grund-
skolan, med konsulten arbetat 
fram en analys och ett underlag 
på vad som behöver göras för att 
skapa ett nytt gymnasium. Målet 
är en ny skola med en profil som 
lockar.

Gymnasiemässan viktig
Årets gymnasiemässa den 22–24 
november kommer att vara ett 
viktigt steg på vägen. Mässan är 
en viktig mötesplats för många 
elever som ska göra sitt gymna-
sieval till våren.

Tyresö gymnasium satsar på 
en monter med en helt ny idé på 
årets gymnasiemässa. Montern 
har byggts som ett stort spel ”Spe-
let om din framtid” som eleverna 
kan gå in i och också prova att 
spela i. Den ger också en över-
blick över alla nyheter på gång på 
Tyresö gymnasium.

Nyheter på gång
Ett resultat av det pågående 
arbetet är till exempel nyheter i 
samhällsprogrammet och natur-
programmet. Båda programmen 
kommer, som ett resultat av dis-
kussioner med elevgrupperna, 
att erbjuda fördjupningar inom 
kriminalvetenskap, inriktning kri-
minologi och kriminalteknik. Och 
flera nyheter är på gång.

Nytt namn och ny skola
Parallellt med förnyelsen av Tyre-
sö gymnasiums innehåll och profil 

pågår också en process som ska 
förvandla det 30 år gamla gymna-
siet till en helt ny skola. På kort 
sikt ska Tyresö gymnasium byta 
profil och namn och på några års 
sikt ska hela skolan förnyas.

– Det är en öppen fråga om vi 
ska bygga om skolan eller bygga 
en ny skola någonstans i centrum, 
men det finns en politisk enighet 
om att Tyresö gymnasium måste 
förändras till en skola som klarar 
dagens och morgondagens krav 
säger Kristjan Vaigur (S), andre 
vice ordförande i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Högt tempo ett måste
– Det finns nu också enighet kring 

ett högt tempo i byggfrågan, kon-
staterar Kristjan Vaigur. Vi har 
fått gehör i kommunstyrelsen för 
kravet att utvärdera båda alterna-
tiven, antingen att bygga på nuva-
rande plats eller att flytta gymna-
siet. Det avgörande är att få fram 
en analys som visar att vi har råd 
att bygga ett nytt gymnasium, 
oavsett var det hamnar.

Campus Tyresö
– Vi lanserade för några år sedan 
tanken om ett Campus Tyresö, 
där vi ville samla all utbildning 
på gymnasienivå och högre upp, 
säger Kristjan Vaigur. Vi ser styr-
kan i ett samlat campus för gym-
nasiet, vuxenutbildningen C3L, 

tänkbara högskolekurser och 
också företags- och arbetsmark-
nadskontakter.

Gymnasiet byter namn
I den pågående förnyelseproces-
sen på gymnasiet har eleverna 
deltagit genom ett nybildat Young 
Advisory Board, som sedan över-
gått till att bli ett elevråd. Elev-
erna har kommit fram till att det 
gamla namnet Tyresö gymna-
sium är alldeles för anonymt och 
rekommenderar att skolan bör 
byta namn.

Utvecklingsförvaltningen har 
fått i uppdrag att utreda frågan 
och till nästa sammanträde med 
gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden den 6 december föreslå 
nytt namn på Tyresö gymnasium.

Två under samma hatt?
I samband med förnyelseproces-
sen har man också dragit slutsat-
sen att det vore positivt för både 
yrkesprogrammen och de hög-
skoleförberedande programmen 
om de två delarna får bli själv-
ständiga.

Lösningen kan bli att det ur 
Tyresö gymnasium skapas två 
nya gymnasier, men under samma 
huvudman. Då kan skolorna få 
chansen att lyfta fram sina spe-
ciella profiler och presentera sig 
med var sitt nytt namn som knyter 
an till respektive skolas profil och 
innehåll.

oooMässmonter. illuSTraTion: HöGlunD reKlaM ab
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