Väntan har varit lång

”Jag brukar försöka vara snäll,
och stötta mina
kompisar när de
behöver det. ”

n De brister som finns i Tyresö kan bara lastas de borgerliga
partierna och då främst Moderaterna som styrt i tolv år. Och
bristerna är många särskilt inom skolan. Socialdemokraterna
lovar ökad lärartäthet, det gör inte Moderaterna. Kan tyresöborna vänta med att byta majoritet. Ledare, sid 2

Sofia Gidlund, sid 10

Trygghet i skolan
n En förutsättning för att kunna ta tillvara på de möjligheter
som finns är att alla elever känner sig trygga i skolan. Trygghet
kommer bland annat med fler lärare som hinner se eleverna. I
en trygg skolmiljö har eleverna lättare att ta till sig kunskap och
tidigare knäcka läs- och skrivkoden. Debatt, sid 4
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Rekordlön
n När lärare skulle sparas
bort på Nyboda och Forellskolan hyrde kommunen in
en rektor för en rekordstor
lön. Månadskostnaden blev
200 000 kronor. Sid 3

Behöriga lärare
behövs
n Andelen behöriga lärare i
Tyresö är bland de lägsta i
landet. Med 82 procent behöriga hamnar Tyresö på plats
260 av landets 290 kommuner. Därför har Socialdemokraterna tagit ett initiativ för
att de behöriga lärarna ska bli
fler. Sid 5

Ledamöter
granskas
n Aktiviteten hos kommun
fullmäktiges ledamöter
varierar stort visar Tyresö
Nyheters granskning. Vissa
ledamöter har inte varken
deltagit i debatten eller lagt
några förslag alls under fyra
år. Sid 7

Hyreschock
n Tyresö kommun ser över
hyressättningen för skolor
och förskolor. Det kan resultera i kraftigt ökade kostnader för bland annat Brevik
skola. Sid 8

Ridskolestart
Elsa Lönnqvist och Linda Göthe är sugna på att komma igång i skolan.

Foto: Gunnar Frisell

Pirrigt och kul att börja skolan
n Nu

startar skolan för Elsa och
Linda. Det blir i förskoleklass på
Krusboda skola som tar emot de
förväntansfulla barnen. De har
gått på inskolning och känner
redan många kompisar. Elsa är

säker på att det ska bli kul även
om det blir mindre lek än på dagis.
– Flickorna är mogna för förskolan nu, säger Åsa Lönnqvist som är
mamma till Elsa. Ett år till på dagis
hade känts fel.

– Det blir en mjukstart och en bra
övergång till skolan, säger Lindas
mamma Katti Göthe, men tycker
att sexårsverksamheten saknar riktiga gymnastiklektioner.
Sid 10

n Efter sommaruppehållet
har ridskoleverksamheten
åter startat. De 55 hästarna
har varit på sommarbete och
vilat upp sig. Sid 11

Bollmoran …

... minns en kär
gammal vän.
    Sid 2

0
1
0
2
ö
s
e
r
y
T
i
n
e
k
i
t
u
Billigaste matb

ö
s
e
r
y
T
a
r
t
x
E
p
o
Co

ersökning

enligt PRO:s prisund

Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.
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Berno
Det spelar stor roll vem som styr i Tyresö efter valet. De senaste tolv åren är
det moderaterna stått vid rodret och även om en del saker blivit bättre så är
exemplen på försämringarna väldigt lång. När lärartätheten är den näst sämsta
i landet får skolan problem. När lokalunderhållet är så lågt prioriterat att skollokaler döms ut av arbetsmiljöskäl är det svårt att tro att vi lever på 2000-talet.
När barngrupperna i förskolan stundtals har fler än 30 barn blir det naturligtvis
omöjligt att se varje barn varje dag. Detta är bara några exempel som gör att
många tyresöbor inte kan vänta med att byta majoritet.

Vänta är
inget alternativ
S

pelar det någon roll vem som styr i
Tyresö? Visst finns det frågor i kommunalpolitiken där partiernas olika ideologier inte spelar någon roll. Men dessa är ganska
få. I grunden handlar det om vilket samhälle
man vill ha. Man kan lyfta fram två politiska
områden för att göra skillnaderna tydliga.
Vill vi att alla barn ska ha en bra skola att gå
till? Moderaterna har styrt i Tyresö de senaste
tolv åren. De brister som finns i lärartäthet,
skollokaler och stöd till svaga elever kan
inte skyllas på någon annan än just Moderaterna. Den utbildning man får under sina
barndomsår lägger grunden för det fortsatta
utbildningslivet. Blir det stora brister där får
det ofta negativa konsekvenser på gymnasiet,
i en yrkesutbildning eller på högskolan. Vi
föds inte med samma förutsättningar. I vissa
familjer har man mycket pengar medan man i
andra har det svårt få dem att räcka till slutet
av månaden. Vissa barn har problem att läsa
och skriva, andra har det lätt och kan ta till
sig kunskaper mycket snabbt. Oavsett om jag
är fattig eller rik, har dyslexi eller inte, måste
skolan se varje barn och möta deras behov. Det

går bara om pedagogerna är tillräckligt många.
Socialdemokraterna vågar i detta val lova att,
som ett första steg, öka lärartätheten i de tidigare årskurserna. Det ska finnas två pedagoger
i varje klass i årskurs 1 – 3. Då kan individuellt
anpassat stöd ges så att alla elever kan knäcka
läs-, skriv- och räknekoden. Här kan man se att
spelar roll vem som styr i kommunen.
Moderaterna har inget sådant löfte. De
har som nämnts styrt i tolv år och resultatet kan var och en se själv. De har
ingen ambition alls om lärartätheten.
I dagsläget har Tyresö landets näst lägsta
lärartäthet. Ska vi fortsätta så här?
Det andra området handlar om sjukvården. I
fyra år har moderaterna styrt över sjukvården
i Stockholms län. De införde ett vårdval som
blivit starkt kritiserad. Pengar har tagits från de
områden som behöver sjukvården mest. Nu vill
de utöka vårdvalet inom fler områden, bland
annat gynekologi, hudsjukvård, reumatologi och
allergologi. Mot detta står Socialdemokraternas
alternativ. De vill införa ett hälsoval Stockholm.
När jag är sjuk ska jag få välja läkare. Men vår-

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Telefon: 08-798 91 01 (må–ti)
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

dens resurser ska fördelas så den som behöver
mest sjukvård också ska få det. De vill också
satsa pengar på förbyggandet av sjukdomar.
Och något som många småbarnsföräldrar vill
ha, en läkare som kommer hem när barnet är
sjukt. För sjukdomar som kräver en längre tid
borta från arbetet, till exempel cancer, har den
borgerliga regeringen infört stora försämringar.
Idag är det en stelbent tidsgräns som bestämmer när jag är frisk och kan återgå till arbete,
inte min behandlande läkare. Socialdemokraterna vill att Försäkringskassan ska göra en
individuell bedömning av den sjukskrivne. Det
ska under hela sjukskrivningen finnas möjlighet
att sjukskrivas på deltid i den omfattning som
passar den enskilde individens situation.
Så visst spelar det roll vem som bestämmer i
din kommun, i ditt landsting och i Sverige. Ska
skatterna för de rikaste fortsätta att sänkas
med lånade pengar eller ska det satsas för att
skapa fler jobb och bättre välfärden i skolan
och sjukvården. Frågan är vilket samhälle du
vill ha. Kan och har tyresöborna råd att vänta
med en förändring?

Moderaternas valprogram är på framsidan
prytt med Tyresö kommuns vapen. Det är ett
djup olyckligt grepp
och ett flagrant övertramp av ett politiskt
parti att lägga beslag
kommunens symbol
som alla tyresöbor äger
tillsammans. Den ska
inte förekomma vare
sig i kommersiella eller
partipolitiska sammanhang. På riksnivå
är det att likställa med
att något av partierna
gjorde Stora Riksvapnet som sin symbol i
valrörelsen. Tyresömoderaterna verkar ha
fått hybris.

ooo

ooo

Sven, gamle käre vän
som alltid stått så nära himmelen
när du stått där på nocken
du riddare av skorstensstocken.
Det fanns ingen gladare och käckare
soteldsbekämpare och brandsläckare.
Du långvägare i politiken
värnare av konsten och musiken.
Så mycket vackert det kommit ifrån Sven
från stråken och penselen
där sker alltid små under,
Tack Sven, för alla underbara stunder.
S.

Ansvarig utgivare & chefredaktör:
Anders Linder.
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Trots kommunens sophämtningsregler:

Dålig service på Brevik
Renhållning Kommer kommunen att försämra befintlig service
på Brevik? Den frågan ställer sig
alltfler boende efter att entreprenören hotat dra in sophämtningen stora delar av året.

Bakgrunden är halvöns branta
backar och på vintern ibland
svårframkomliga vägar. Nu gäller
frågan sophanteringen på Kråkvägen, men i en förlängning kan
det även handla om andra backiga
vägar. Enligt kommunens regler
har dock medborgarna rätt att få
sina sopor hämtade vid den egna
uppfarten.

Skyddsombuden reagerade
Skyddsombuden hos SITA har
efter den stränga vintern reagerat på arbetsvillkoren för chaufförerna och hotat med att stoppa
turerna på vägen från 1 november
till 31 mars påföljande år – oavsett väglag. I andra sammanhang
kan inte skyddsombud agera så
här vilket gör agerandet ännu
mer tveksamt. Arbetsmiljöverket
skriver ”Skyddsombud kan vid
omedelbar eller allvarliga fara för
arbetstagares liv bestämma att
arbetet ska avbrytas (ett så kallat
skyddsombudsstopp) i avvaktan
på att arbetsmiljöverket ska ta
ställning i frågan”.
Förslaget som SITA diskuterat
med kommunen innebär att boende på Kråkvägen får gå med sina

Spår av vinterns problem.
Foto: Gunnar Frisell

Skola Efter en tillfällig uppgång
2009 sjunker nu åter resultaten i
Tyresös grundskolor. 2009 fick 80
procent av de elever som lämnade
grundskolan minst godkänt i alla
ämnen. 2010 hade andelen sjunkit
till 74,4 procent.
Redan 2009 års resultat låg
under det förväntade enligt Skolverkets modellberäkning. Resultaten 2010 lär innebära ett kraftigt fall på kommunrankningen.
En förklaring kan vara den sjunkande lärartätheten under förra
läsåret.

Rödgröna föreslår
maxtaxa på
Kulturskolan
Taxa De rödgröna partierna i
riksdagen har enats om att införa
en maxtaxa för elever vid kulturskolan. Det innebär att den höjning som Tyresö kommun genomförde förra året kan komma att
dras tillbaka.
ooo

Samråd
Bäverbäcken
– Givetvis behöver vi, liksom alla andra, sophämtning året runt. Här bor dessutom många småbarnsfamiljer med
en hel del sopor, säger Jacob Andersen.
foto: Gunnar Frisell

sopor till gemensamma upphämtningsplatser, vilket för de boende
leder till mycket extra besvär och
obehag.
Detta har fått såväl närboende
som lokala politiker att reagera,
då det på till exempel Kråkvägen
bor många barnsfamiljer.

Kommunens ansvar
En av de boende som Tyresö
Nyheter träffat är Jacob Andersen.
– Som kommunmedborgare
måste man kunna lita på att den
befintliga kommunala servicen
fungerar. Det kan knappast vara

Skolekonomi Förra året minskades personalen vid Centrumskolan
drastiskt. Eleverna vid Nyboda och Forellen fick mindre lärartid för att
klara skolans ekonomiska underskott. Samtidigt kan Tyresö Nyheter
nu avslöja att den moderata nämndsledningen betalat ut en rekordlön
till rektorn som fick uppdraget att spara in pengarna.

Duktig att spara
Och Lidén var definitivt duktig på
att spara. Under 2009 minskades
antalet lärare på Centrumskolan
kraftigt. Enligt de ursprungliga
planerna skulle 20,9 lärartjänster
bort.
Men underskotten försvann
inte eftersom antalet elever minskade kraftigt i takt med löften om
nya besparingar. Än idag lider

Kraftig nedgång i
skolresultat

ooo

rimligt att kommunen plötsligt
drar in servicen. Kommunen har
ett gällande avtal med underleverantören och borde stå upp för
sina egna medborgare. Det är ju
dessutom kommunens ansvar att
se till att vägarna hålls framkomliga.
– Det viktiga för oss är att sophämtningen löses. Hur SITA och
kommunen gör detta är upp till
dem, men de kan ju till exempel
samarbeta bättre avseende snöröjningen under de få veckor per
år som det råder vinterväglag,
alternativt att underleverantören
använder sig av mindre fordon.

Vallöfte
Även socialdemokraten Thomas
Henriksson har reagerat och krävt
kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl på besked.
– Ännu har jag inte fått några
besked om vad han tänker göra
men för mig som socialdemokrat
är det självklart att det ska finnas
en fungerande samhällsservice
i hela kommunen. Om det finns
arbetsmiljöskäl så får entreprenören se till att få det att fungera
med andra metoder som samordnad snöskottning eller andra fordon. För mig är det ett vallöfte.
ooo

Ville spara bort 21 lärare
– kostade själv 200 000 i månaden
När Mats Fält (M) och Hans Lindberg (M) skulle få ordning på Centrumskolans ekonomi valde de att
lägga ut det jobbiga arbetet på en
inhyrd konsult. Karin Lidén som
rekryterades för uppdraget utsågs
år 2007 till årets gnet av Skattebetalarnas förening.

3

Centrumskolan av ett underskott
på mer än 8 miljoner kronor. I
februari 2009 var målet att enheten skulle gå ihop ekonomiskt
under 2010. Enligt de senaste
prognoserna ökar tvärtemot
underskottet under 2010.

Högt pris
Om ledningen för barn- och utbildningsnämnden var duktiga på att
spara på lärartjänster var de dock
desto sämre på att spara på rektorns lön. Tyresö Nyheter har nu
tagit del av de fakturor som kommunen betalt för Lidéns arbete.
För mindre än ett års arbete har
kommunen fakturerats närmare
två miljoner kronor för arbetet
vid Centrumskolan. Lönekostna-

derna till Karin Lidén,
som fakturerades via
ett företag uppgår till
drygt 1,6 miljoner kronor. De månader då
kostnaderna varit som
högst har kommunen
fakturerats 200 000
kronor. Därmed slår
Lidén rekord som den
bäst betalde tjänstemannen i kommunen.
ooo

Byggplan Kommunen ställer
just nu ut samrådshandlingar
kring kvarteret Bäverbäcken.
Tanken är att bebygga området
vid golfbanan med 180 lägenheter,
kontor, restaurang och viss handel. Fram till den 31 augusti kan
berörda lämna in synpunkter.
ooo

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11
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
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Möjligheternas skola finns i Tyresö

P

olitikens uppgift är att ge alla barn, och då menar
jag alla barn, möjligheten att förverkliga sin innersta längtan och sina drömmar! Ska dessa något högtravande ord förverkligas till något handfast och konkret
måste mycket och många samverka. Det kan handla om
en bra förskola, en trygg skola eller en spännande fritid i
ett brett föreningsliv med idrott och kultur. Eller det kan
handla om en bra fritidsgård nära hemmet.
Tyresö lever ibland och för vissa, upp till de krav som
man kan och bör ställa på en bra kommun. Samtidigt finns
det mycket mer att göra. En skola att vara nöjd med ser alla
barn och sporrar samtidigt till stordåd. Vi socialdemokrater menar att ett sätt att närma oss detta är att ha två lärare
i de lägre klasserna. Det gör att lärarna i högre utsträckning
kan planera sin tid, men också att extra resurser kan sättas
in för de barn som behöver. Vi tror också att ett ökat fokus
på att tidigt lära sig läsa och skriva är en grundförutsättning för fortsatt lärande. Detta måste genomsyra hela skolverksamheten allt ifrån de mål som vi politiker sätter upp,
till hur resurser fördelas och hur våra lärare utvärderas. I
korthet: Ett steg mot möjligheternas skola är att införa två
lärare i varje klass i de lägsta klasserna för att alla barn ska
kunna knäcka läs- och skrivkoden i tid!

Om vi vinner valet
i höst kommer vi
satsa på att alla
barn, tidigt, ska
knäcka läs- och
skrivkoden.

Foto: Gunnar Frisell

I Tyresö har vi duktiga lärare och elever. Trots detta
menar vi socialdemokrater att det finns möjligheter och
potential som inte tas tillvara. Tyresö är en av de kommuner som har lägst lärartäthet och trenden är negativ. Idag
har bara 82 procent av grundskolelärarna pedagogisk högskoleutbildning i Tyresö, jämfört med 88 procent som är
riksgenomsnittet. Vi socialdemokrater har lämnat föreslag
om hur Tyresö kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgi-

Varför måste jag andas in din rök?
Att röka vet alla människor att
det skadligt och den absolut
största orsaken till cancer, hjärtoch kärlsjukdomar i västvärlden.
Ändå fortsätter folk att röka. Jag
som ickerökare vill absolut inte få

in de gifter som du väljer att frivilligt för dyra pengar dra in dina
lungor. Ibland verkar det som att
rökare inte behöver ta hänsyn
till andra människor. Vad är det
som ger dig rätten att tända din

äckliga cigarett ex. när du står i
en busskö? Om du tvunget måste
förkorta ditt liv, kan du väl göra
det så att det inte drabbar andra
människor!
Rökhataren

Priserna i nya simhallen ger Veckans ros!
en riktig kallsup
Jag och min dotter tar oss ofta en
tur till simhallen på helgerna. På
senare tid har vi allt oftare valt att
åka till grannkommunen Haninge
och Torvalla simhall. Men nu ser
vi framemot att äntligen få en ny
fräsch simhall i Tyresö. Men jag
trodde knappt mina öron när jag
hörde att entréavgiften för min
dotter kommer att vara 60 kro-

nor! I Torvalla simhall är avgiften
10 kronor för barn och ungdomar.
För en hel familj betalar man 90
kronor. Tyvärr tror jag att det
finns många barnfamiljer i Tyresö
som inte kommer att ha råd att gå
till den nya simhallen. De får ta sig
över kommungränsen. Hur tänker
man?!

Tack Susanne Westerlund för att
du hörde av dig när vi som färska
dagisföräldrar hade betalat för
mycket i förskoleavgift. Det är
fantastiskt att du tog dig tid att
både höra av dig till oss för att
påtala att vi hade missat att uppge
vår inkomst och därmed felaktigt
fått betalat maxbeloppet, samtidigt som du tog dig tid att räkna
fram hur vi kunde kompenseras
för vårt misstag.

Småbarnspappa

Tanksprid och tacksam farsa!

Plockat ur Facebook-loggen angående Tyresö Nyheters ökade bevakning lokalpolitiken inför höstens val:

TN på
Facebook
Sedan årsskiftet finns Tyresö
Nyheter också på Facebook. Där
publicerar vi löpande nyheter
från Tyresö. Redan nu har över
1 400 tyresöbor blivit vän med
oss. Välkommen du också!

Kerstin Trygg undrar över äldrevården, de nu internerade äldre som ej får
gå ut varje dag och luras att det är natt efter middan kl 19. långt fram till
morgon o frukost utan kvällsmacka... :-((
Nayda Rumie fy fan
Gösta Evén Ofta är äldreomsorgen mycket dålig. De äldre borde få lokalt
lagad mat istället för microvärmd snabbmat som är producerad i något
annat landsting. Samt att de borde få en lagstadgad rätt till minst en timmes
utevistelse precis som häktade och internerade kriminella.
Det är en stor skandal att vissa äldre inte får vara ute på flera månader
ibland!!!!!!
Frida Bengtsdotter Maten som de äldre får (och även elever och sjukhuspatienter) är totalt oacceptabel! Tyresö kommun måste vara ett gott
exempel för resten av landet hur man behandlar sina invånare med respekt. Mat ska vara god och glädja. Lokalproducerat, ekologiskt och tillagat
i närliggande kök!
Jag håller med dig, Gösta. Det är ett oacceptabelt sätt som många äldre
behandlas på. Människors välmående måste alltid sättas i första rum, hälsa
får inte bortprioriteras.
Leena Rundgren Och... hyresrätter till alla, speciellt till dom som inte har
så mycket pengar att spendera... låt invånarna leva lycklig i ett trivsamt
hem = kvalité och miljö!

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

Hjälp överHjälp översvämningens
Hjälp
svämningens
offer
i överPakistan
svämningens
offer i Pakistan
offer i Pakistan
Ge 50 kr idag genom att SMS:a
AKUT till 72 900 eller sätt in pengar
på
och
märk
Ge Bankgiro
50 kr idag900-8004
genom att
SMS:a
inbetalningen
medeller
”Katastrofhjälpen”.
AKUT till 72 900
sätt in pengar
på Bankgiro
och
märk
Tack
din900-8004
hjälp.
Ge
50för
kr idag
genom att
SMS:a
inbetalningen
medeller
”Katastrofhjälpen”.
AKUT till 72 900
sätt in pengar
på Bankgiro
Tack
för din900-8004
hjälp. och märk
www.redcross.se
inbetalningen med ”Katastrofhjälpen”.
Tack för din hjälp.
www.redcross.se
www.redcross.se

vare. Vi har också bjudit in fackföreningar och andra partier för att tillsammans och i samförstånd kunna arbeta för
en bättre skola, för en högre lärartäthet och för de bästa
lärarna.
En förutsättning för att kunna ta tillvara på de möjligheter som finns är att alla elever känner sig trygga i skolan. Vi
tror att skolornas arbete mot mobbing kan förbättras. Det
kan handla om fler kamratstödjare, en skyldighet för alla
rektorer att rapportera vissa händelser eller inrättande av
en kommunal barnombudsman dit elever och föräldrar kan
vända sig om de upplever att skolan inte agerar kraftigt nog.
En annan förutsättning kan vara läxläsningshjälp i skolan,
så att alla elever känner att de har någon de kan vända sig
till och få hjälp av, oavsett föräldrarnas kunskaper.
Avslutningsvis, vi socialdemokrater har ett batteri med
skarpa förslag för en förbättrad skola, med kunskap och
trygghet i fokus. Om vi vinner valet i höst kommer vi satsa
på att alla barn, tidigt, ska knäcka läs- och skrivkoden,
införa ett två pedagogsystem i de lägre årskurserna (1–3)
och införa läxläsning i skolan. Det är viktiga steg på vägen
mot att ta till vara möjligheterna i Tyresös skolor.
Mathias Tegnér (S)
2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

En skola för alla barn eller?
Efter att nu ha haft egna barn i
skolverksamheten i Tyresö i sex
år måste man ställa sig några frågor. Den viktigaste är naturligtvis
hur vi ska få en bättre skola och
därigenom en högre nivå på kunskapen för alla elever. Inte bara
de som har ett försprång genom
att vara födda tidigt på året, ha
föräldrar som har möjlighet att
läsa extra hemma med sina barn
eller helt enkelt har fått förmånen
att vara tidigt utvecklade.
Jag har under åren mött underbara lärare och ambitiösa rektorer som inget hellre vill än att höja
nivån på undervisningen och därmed barnens kunskap. Men samtliga kämpar med samma problem,
nämligen för dåliga resurser. Min
erfarenhet är att i de flesta klasser
finns det ett antal barn som har
problem att hänga med i undervisningen redan från första klass. Får
man inte det stöd som man behöver redan från början blir klyftan
upp till vad man förväntas kunna
efter varje åldersklass bara större
och större. Dessa barn behöver
redan från första klass special
stöd för att inte halka efter men
var finns dessa resurser idag i vår
skola i Tyresö? Hur ska en stackars lärare ha möjlighet att lägga
den extra tid som dessa barn
behöver när man har klasser på
mellan 25 och 30 elever, där man
ensam ska klara undervisningen i

alla ämnen? Ett krav måste vara
att man ska vara två lärare i varje
klass varav en med specialinriktning och specialkunskap att
ta hand om de barn som har det
svårt. Hela samhället skulle i längden tjäna oerhört mycket på en
sådan lösning. Barn som går snett
redan i skolan får det säkerligen
mycket svårare i sitt kommande
arbetsliv och kompletterande
utbildningar i vuxenålder kostar
också samhället stora pengar.
Man måste också fråga sig
om inte eleverna i Tyresö är lika
mycket värda som barn i andra
närstående kommuner. Enligt
uppgift satsar Stockholm stad
hela 55 000 kronor per elev och år
och vår grannkommun Haninge
46 000 kronor medan varje elev
i Tyresös skolor enbart får kosta
35 000 kronor. I min värld måste
ju sådana stora ekonomiska skillnader också innebära att det blir
mindre pengar till att anställa fler
lärare, införskaffa bättre hjälpmedel och att genomföra behövliga
aktiviteter.
Nej, tänk om Tyresö kommun
när det gäller satsningen på skolverksamheten i Tyresö. Vår största tillgång i framtiden är dagens
barn och det gäller att vårda dem
väl redan idag.
Marie Bengtsson, mamma till två
skolbarn i Tyresö

Vatten är kul på sommaren
– men livsfarligt utan
simkunskap
Även denna sommar har vi på
nyheterna fått bekräftat hur viktigt det är att värna simkunnigheten. En rad drunkningsolyckor
skulle kunna undvikas om fler lär
sig simma och får möjlighet att
upprätthålla sina simkunskaper
genom att regelbundet träna och
få vattenvana.
Nu får Tyresö en ny simhall. Det
är efterlängtat. Men en dubblering
av entréavgifterna gör att många
inte kommer att ha råd att gå till
simhallen. För en barnfamilj kommer ett simhallsbesök kosta flera
hundra kronor!

Vi är många som har väntat på
en uppfräschning av simhallen.
Många ser dessutom säkert framemot det nya äventyrsbadet. Men
borde ändå inte det viktigaste
vara att bidra till att alla Tyresöbor ska kunna använda simhallen
för att lära sig simma, träna och
upprätthålla sina simkunskaper
och kanske sköta sin rehabilitering. De nya, höga avgifterna signalerar någon annat.
Ingela Carlsson, kandidat på
Socialdemokraternas lista till
kommunvaleti Tyresö

Augusti 2010 

Nyheter

Det finns
mycket bra
i Tyresö
Att bli tillfrågad om att skriva en
krönika i Tyresö Nyheter känns
väldigt trevligt. Mina tankar kretsar mycket kring vandringen som
jag och min fru Eila gick i mitten
av maj i norra Spanien, den så kallade pilgrimsleden. Vi startade i
Astorga som ligger nästan 30 mil
från målet Santiago de Compostela. Vi vandrade i snitt 37 km varje
dag. Det kändes i kroppen ska ni
veta. Men poängen med detta är
att jag varje dag, till och med i
drömmen tänkt på, att detta var
Foto: Gunnar Frisell nog det bästa jag har gjort.
När man vandrar får man tid att
tänka, bara positiva tankar oavsett hur trött man är. Till
exempel vad bra det är
■■ att vi i Tyresö har en så aktiv teaterförening som ideellt åter har genomfört ”Tyresöspelet”, och som blev
succé igen som många av oss vet som var där och såg
föreställningen.
■■ att vi har en filmförening som också gör ett bra och
viktigt jobb. Den nya säsongen kommer igång snart
med nytt ljud som blev installerat under sommaren. Vi
kommer att kunna uppleva samma filmkvalitet som på
de övriga biograferna.
■■ att vi har vår vän Åke Sandin som oförtrutet jobbar
på med Tyresöradion 91,4 Mz. Han ger tröst även för
många ”nattugglor” när alla andra kanaler tystnar.
■■ att ”Nattvandrarna” i Tyresö gör en viktig insats för att
trygga tillvaron på sena kvällar för både ungdomar och
äldre.
Jag tänkte mycket på våra ungdo”Varje dag, till och
mar som nu växer upp. Hur skulle
jag kunna hjälpa till att alla kunde
med i drömmen har
jag tänkt på, att detta få en ljusnande framtid. Det är
säkert att många av oss vuxna
var nog det bästa jag
skulle kunna hjälpa till för att så
få som möjligt att inte hamna snett
har gjort.”
redan i uppväxten.
Under senaste tiden har Maud Olofssons planer på att
sälja delar av Vattenfall oroat mig.
Det som har känts bra är när Socialdemokraterna betonar vikten att satsa på skolan.
För övrigt hoppas jag att vi får ha ett levande centrum.
Hälsar
Kjell Andersson
Driver Body Shop i Tyresö Centrum och står på Socialdemokraternas lista i höstens kommunval.
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S-initiativ för fler
behöriga lärare

Martin Nilsson (S) leder diskussionen med lärarfack och politiker.
Pedagoger Hur kan Tyresö
få fler behöriga lärare? Det var
frågan för ett möte som Socialdemokraterna bjudit in de andra
partierna och lärarfacken till.

Foto: Gunnar Frisell

tillsammans med representanter
från Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund och Skolledarförbundet kunde diskutera möjliga
åtgärder.
– Avsikten var att få in konkreta förslag från de som själva är
pedagoger och skapa en plan som
kan öka behörigheten i kommunen, säger Martin Nilsson, oppositionsråd (S).

Som Tyresö Nyheter skrev om i
förra upplagan är Socialdemokraterna oroade av att andelen
behöriga lärare minskar i Tyresö.
Bakgrunden är att Tyresö Kommun har visat sig ha en av den
lägsta andelen behöriga lärare i
landet. Genomsnittet av Sveriges
kommuner ligger på 88 procent
behöriga lärare. Bäst i landet
är Hammarö utanför Karlstad i
Värmland med över 98 procent.
Tyresö kommun kommer på plats
260 av 290 kommuner med 82 procent behöriga lärare. I kommunen
har utvecklingen gått åt fel håll de
senaste åren.

Flera förslag
Bland förslagen som kom upp
fanns – bättre arbetsvillkor,
genom ökad lärartäthet och en
minskad administrativ arbetsbörda, investeringar i kompetensutveckling, bättre lönevillkor och
ett mer närvarande pedagogiskt
ledarskap.
Diskussionen var öppen och
stundtals het.

Sökte konkreta förslag
Den motion som Socialdemokraterna lämnat till kommunfullmäktige har ännu inte behandlats av
den moderata kommunledningen
men det hindrade inte Socialdemokraterna från att arrangera
ett möte där alla politiska partier

Vidareutbildning efterlystes
De uppsägningar som kommunen
gjort av lärare under de senaste
åren användes som en illustration
på en kortsiktig åtgärd. Det är
unga nyutbildade lärare som fått
gå när skolorna ska spara. Sedan,
när det har blivit vakanser, har

outbildade lärare anställts i stället eftersom de behöriga lärarna
sökt, och fått, jobb på annat håll.
Istället borde kommunen ha
använt den tillfälliga nedgången
av elevantal till vidareutbildning
av de obehöriga lärarna, tyckte
flera fackliga organisationer.
Organisationerna var dock
glada över möjligheten till dialog
och önskade fler liknande möten
framöver.

Snabba åtgärder krävs
Socialdemokraterna lovar nu att
använda flera förslag från mötet:
– Vi tänker nu driva på för
åtgärder på alla de områden som
kom upp till diskussion. Rektorerna måste kunna vara mer närvarande, löneläget successivt uppgraderas, lärartätheten förbättras
och kompetensutvecklingen öka,
säger Martin Nilsson.
– Om andelen behöriga lärare
sjunkit de senaste åren duger det
inte att säga mer av samma – då
måste man fundera på vad som
gått snett och snabbt åtgärda.
Tyresös elever kan inte vänta på
att få den bästa av utbildning.

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö
Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________
Postadress:_ ________________________________
Telefon:_ ___________________________________

ooo

Portot
betalt

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________
E-post:_____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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Ann vet var
makten finns!
Kandidat Ann Sandin-Lindgren
kom på 60-talet från Rågsved
med mamma Sofie Wenander
och pappa Åke Sandin och
bosatte sig i Tyresö, liksom så
många andra i hennes ålder.
Numera är hon fast rotad och
kan inte tänka sig att bo någon
annanstans. Stolt, men inte nöjd:
Det finns saker som hon tycker
måste ändras!

Ann var under uppväxtåren den
kanske minst kända i familjen Sandin. Mamma och pappa var båda
välkända lärare i kommunen och
lillasyster Lena var framgångsrik
tennisstjärna. Föräldrarna var
med och startade TUFF, Tyresö
Ulands- och Fredsförening, som
snabbt fick en omfattande verksamhet. Hur kändes det egentligen?
– Det kändes bara skönt att folk
visste vems en familj var. Mina
föräldrar har ju med sitt engagemang blivit förebilder för mig.

Drömde om jobb i vården
Som liten drömde Ann om att
jobba i vården. Hon utbildade sig
till socionom och arbetade några
tuffa år med narkomaner. Efter
ett lärarvikariat utbildade hon sig
till programmerare.
– Men jag insåg att jag hellre
ville jobba med människor än
att sitta och programmera. Så nu
är jag datautbildare på Sveriges
Television. Jag har upptäckt att
när jag lär andra så lär jag samtidigt mig själv. Det är jättekul!
– Det var när barnen började i Bergfotens skola som jag förstod att mycket
av det som påverkar oss i vår vardag bestäms i kommunpolitiken.
Foto: Gunnar frisell

Träffa andra ger energi
Att träffa andra människor verkar
vara det som ger Ann energi. Viljan att engagera sig verkar också

ha gått i arv. Ann hör till de som
har många järn i elden och som
inte nöjer sig med att ha åsikter
i TV-soffan.
– Jag har alltid försökt göra
vad jag kan för att vara med och
påverka; om det så gällt mina
barns skola, bostadsområdet där
jag bor eller något som inte fungerar på jobbet. Jag tycker det är
kul att tillsammans med andra
försöka få till en förändring.

Fann makten
Men det är inte alltid lätt att veta
vart man ska gå. Ann ställde sig
frågan: ”var finns makten?”
– Det var när barnen började i
Bergfotens skola som jag förstod
att mycket av det som påverkar
oss i vår vardag bestäms i kommunpolitiken: skolan, äldrevården, ja, egentligen all kommunal
service. Det var då jag bestämde
mig för att bli kommunpolitiker.
Jag förstod att det var genom att
engagera mig politiskt som jag
verkligen skulle kunna påverka

till exempel skolan här i Tyresö.
Det blev min nya fritidssysselsättning.
Varför Socialdemokraterna?
– För mig är det jätteviktigt att
alla får samma möjligheter, att
inte bara de som har pengar, är
friska och har rätt kontakter kommer framåt. Därför blir jag orolig
över den privatisering som pågår
inom bland annat sjukvården
och bostäderna i allmännyttan. I
grund och botten handlar det om
värderingar.

Ökad segregation oroar
Ann är orolig över att vi går mot
en ökad segregation.
– I Tyresö måste vi fortsätta
bygga blandade kommundelar
med både småhus och hyreshus så
att vuxna och barn i sina bostadsområden och på dagis och skolan
träffar människor med olika bakgrund. Jag tycker Farmarstigen är
ett fantastiskt exempel på blandad bebyggelse.
ooo

Kort om Ann Sandin-Lindgren
Ålder: 53
Bor: Farmarstigen
Familj: Gift med Bosse, två utflugna barn
Sysselsättning: Datautbildare på Sveriges Television
Fritid: Segelbåt och båtklubb, fjällstuga, närradion och kommunpolitik
Bästa film: Mamma Mia – ”Blir lycklig av den”
Favoritmusik: Ted Gärdestad
Senast lästa bok ”Hypnotisören” av Lars Kepler. – ”Jätteläskig!”
Ser helst på TV: ”En annan del av Köping”. – ”Tyvärr TV4. Den borde
SVT ha sänt.”
Dold talang: Kan hitta vatten med slagruta
Om jag får en stund över: … sätter jag mig i solen med en bok och ett
glas vin och bara njuter!

Valdebatt

mellan Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M)
den 14 september klockan 17.30 på scenen i Tyresö Centrum.

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Gla
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s
i
sed Tyres tar ’n
an 1 ö
949
!

Allt inom bilglas, solfilm
och stenskottslagning
Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
www.bolinsglas.se

tider
t
e
p
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Nya
Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Cateringmenyn, kom in och
hämta ditt exemplar i butiken
eller hämta den på vår
hemsida, se nedan.
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Hur aktiva är Tyresös politiker?
Granskning För fyra år sedan fick de ditt förtroende. Du röstade
kanske till riksdag, landsting och kommun – hundratals kandidater
stod på dina valsedlar. Nu vill många av dem ha ditt förtroende igen.
Men vad har de gjort under den mandatperiod som varit – vad har de
gjort av det förtroende som du gav dem?

Ingen aktivitet under fyra år
– nu vill de bli omvalda
Bland fullmäktiges 51 ledamöter
finns det 10 ledamöter som inte
visat upp en enda aktivitet eller
åsikt under perioden. Av dessa 10
ledamöter finns det nu tre som vill
bli omvalda och som av sitt parti
– Moderaterna – placerats på valbar plats.
Mikael Onegård Saweståhl (M)
har inte visat någon aktivitet alls
denna period – men är placerad
högt upp på sjunde plats. Nils
Frykman är placerad på moderaternas plats 14 – efter en tyst
period i fullmäktige.
Moderaten Matilda Lundh slutligen har visat stor aktivitet i barnoch utbildningsnämnden – men i
fullmäktige har hon varit tyst. Nu
står hon på sjätte plats på Moderaternas lista.

Mest aktiva ledamöterna
Ledamot
Marie Åkesdotter (MP)
Peter Bylund (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Berit Assarsson (M)
Martin Nilsson (S)
Anna Steele Karlström (FP)
Elisabeth Hedlund (V)
Lilian Nylinder (V)
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Larsson (FP)
Marita Bertilsson (S)
Hans Lindberg (M)
Mats Fält (M)
Mathias Tegnér (S)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Jerry Svensson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Martin Huusmann (M)
Sara Albornoz (S)

Förslag
185
136
111
99
89
72
59
59
58
57
55
53
48
47
42
34
33
32
28
26

Tyresö Nyheter har nu i en unik
granskning undersökt hur Tyresös lokalpolitiker fullföljt sina
uppdrag.
Vi kan nu avslöja vilka partier
som har varit aktiva i olika typer
av frågor. Vi kan berätta vilka
ledamöter i kommunfullmäktige
som varit aktiva – samt vilka som
inte gjort någon synlig aktivitet
alls…

10 av 51 osynliga
Vi har granskat alla kommunfullmäktiges protokoll sedan förra

De två partier so‑m varit allra minst
aktiva är Centern och Kristdemokraterna. De har inte presenterat
ett enda förslag till fullmäktige
och deras vardera två ledamöter
har äntrat fullmäktiges talarstol i
genomsnitt bara tre gånger per år,
detta att jämföra med de 100-tals
ärenden som fullmäktige hanterat
under denna mandatperiod.

MP och S i topp
De mest aktiva partierna när det
gäller att lägga förslag är tydligt

men deras ställningstagande och
aktivitet blir naturligtvis mycket
svårare att granska då – såväl för
media som för medborgare. Däremot kan deras aktivitetsgrad ses
i hur mycket de deltar i debatten.
Överlägset mest aktiv där är Berit
Assarsson (M) följt av Anna Steele Karlström (FP).
Av utrymmesskäl publicerar
vi här listan på de 20 mest aktiva
ledamöterna. Övriga går att finna
på vår blogg – tyresonyheter.
blogspot.com.
ooo

Aktiva ledamöter
Omvänt finns det väldigt aktiva
ledamöter. Marie Åkesdotter
(MP) är den som både lagt flest
förslag och varit flitigast i talarstolen. Även Marita Bertilsson,
Mathias Tegnér, Martin Nilsson
(alla S) samt Inger Gemicioglu (V)
och Peter Bylund (MP) tillhör de
mer aktiva.
Svåra att granska
När det gäller de borgerliga ledamöterna har de valt att inte lägga
frågor eller motioner under mandatperioden. De som är i majoritet har naturligtvis möjlighet
att initiera frågor på andra sätt –

ooo

Minst aktiva partierna
– Kristdemokraterna och Centern

valet. I dessa framgår vilka ledamöter som deltagit i vilka debatter, vilka förslag och initiativ
(motioner) som kommit in samt
vilka frågor och interpellationer
som ställts av fullmäktiges ledamöter.
När vi gjort detta ser vi att det
finns 10 av 51 ledamöter som
inte gjort en enda synlig aktivitet
under mandatperioden. Av dessa
är sju moderater, en kristdemokrat, en socialdemokrat och en
folkpartist.

Mikael Onegård Saweståhl (M)
har inte visat någon aktivitet alls
denna period. Foto: Tyresö kommun

Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Tittar man närmare på
deras aktivitet så är det tydligt
vad som är deras profilområden.
Miljöpartiets förslag domineras
starkt av miljöfrågor, men även
demokratifrågor och skolan finns
med i motionsflödet. Socialdemokraternas fokus ligger helt klart
på frågor om skola och förskola
även om det också finns utförliga
motioner om jobb, ekonomi och
äldrefrågor.

"ALLT" PÅ PAPPER •
• TRYCKERR
H TRYCK

RH TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 TYRESÖ • Flygfältsgatan 5, SKARPNÄCK
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Så aktivt har ditt parti varit
Parti
S
M
MP
V
FP
KD
C

Inlägg

Motioner

377
361
256
197
142
24
22

38
0
47
10
0
0
0

Frågor/inter
pellationer
33
0
18
4
0
0
0

Ledamöter i
fullmäktige
16
22
3
2
4
2
2

STUDIEPROGRAMMET
UTE NU!
Beställ eller ladda ner från:

www.sodertorn.abf.se
Tel. 08-712 55 10
info.abfsodertorn@abf.se

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Leif Kennerberg (KD) – inte så
aktiv.
Foto: Tyresö kommun

Cykla
omkring
Cykla
omkring
Cykla
omkring
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
Vi värnarBRIS.se
barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
Vi värnarBRIS.se
barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se

Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Nu
börjar
rean!

Barrväxter och Clematis,
perenner och en del annat hos

Tyresös mest välsorterade Handelsträdgård
Öppet: Vard 9–18, lö–sö 10–16. Vendelsöv. 39 i Trollbäcken. Tel 712 07 91
www.hammarlundstradgardstjanst.se • E-post: ha.gunnar@telia.com
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Efterlängtat övergångsställe

Trafik Under sommaren har
övergångsstället vid Gudö fått
sina skyltar och blivit ett riktigt
övergångsställe. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim och det
känns betydligt tryggare att passera än tidigare. Vi hoppas dock att
alla gående även i fortsättningen
ska se sig för ordentligt eftersom
man aldrig kan vara riktigt säker
på att motortrafikanterna har sett
den som vill gå över.
ooo

Sverigedemokrater jagar uppdrag
och makt
Maktjakt Sverigedemokraterna
i Tyresö har kontaktat Socialdemokraterna och Moderaterna för att
erbjuda sitt stöd i utbyte mot makt
och uppdrag. Enligt vad Tyresö
Nyheter erfar har dock Moderaterna svarat att de eftersträvar
fortsatt alliansstyre. Socialdemokraterna har helt avvisat inbjudan
och förklarat att de inte kommer
förhandla med ett parti som inte
delar grundsynen om alla människors lika värde och dessutom
driver en så tydlig högerpolitik.

Hyra Efter ett regeringsbeslut
ser Tyresö kommun över sin
hyressättning för skolor och
förskolor. Resultatet kan bli en
chock för många skolor. För Brevik skola riskerar hyresavin öka
med 6 miljoner kronor.

Skolor som bedriver sin verksamhet i nybyggda skolor har generellt dyrare hyror än i de äldre
skolor där byggkostnaden sedan
länge är avskriven. Det är det
som riskerar att nu drabba Brevik
skola men också andra skolor och
förskolor.
Regeringen insåg så småningom problemet och tillät kommunerna att göra undantag.

Regeringen drev under 2009 igenom en lagstiftning där kostnaderna för hyran skulle bakas in i
elevpengen. Istället för att skolorna skulle få ersättning för faktiska
hyreskostnader så skulle kommunen räkna ut genomsnittskostnaden per elev och fördela den
summan gånger antalet elever.
Det skulle, hävdade man, ge lika
villkor för privata och kommunala skolor och förskolor. Samtidigt
ger en sådan reform incitament
för skolor att ta in fler elever per
klass och på samma yta.

Problemet inte löst
Därmed borde kanske problemet
vara löst. Men – icke. Kommunens politiska ledning är varma
anhängare av skolpengssystemet
och har därför både beslutat att
hyresersättningen ska in i skolpengen och därefter fortsatt att
utreda hur systemet kan genomföras. Därför ligger hotet kvar
över de berörda skolorna.

Oönskad effekt
Dock uppstod en oönskad effekt.

Blir orättvist
Socialdemokraterna Anita Matts-

För Brevik skola riskerar hyresavin öka med 6 miljoner kronor.
Foto: Gunnar Frisell

son och Jerry Svensson har i en
motion till fullmäktige krävt att
förslaget rivs upp.
– Det blir orättvist mellan de
som råkar gå i ”nya” respektive
”gamla” skolor, säger Anita Matts-

son. Och Tyresös elever behöver
inte större klasser och mindre
lärartid. Vi vill inte ha ett ersättningssystem som uppmuntrar till
mindre lärartid.
ooo

Rondellens tidevarv
Cirkulation.

ooo

”

Brevik skola hotas av hyreschock

Foto: Gunnar Frisell

Det här är sjunde dagen och
vi har redan hunnit med massor. Vi har varit i Hamburg,
Bryssel, Paris, Antwerpen och
nu är vi på väg mot Hamburg
igen.

Europatouren

”

Efter en motion från S, MP och
V bestämde fullmäktige att Tyresö kommun skulle bekosta en
rondell vid Alléplan. Den invigs
fredagen den 27 augusti. Utformningen är tänkt att gestalta själva
Trollbäckens vatten och kantas
av en allé. Samtidigt genomför

Tyresö Bostäder upprustningen
av sin del av Alléplan. TN tycker
att det känns som ett lyft för Trollbäcken.
Redan den 3 september invigs
nästa rondell som ligger vid Tyresö skola i korsningen Brakmarsvägen. Närheten till slottet har

Vid sjön gjorde vi en action tour.
Rappelering där man skulle firas
ner från ett berg (18 m),
Comando Crawl där skulle man
dra sig över ett litet vattendrag,
och gummipaddling.

”

avgjort gestaltningen och gör den
till en liten del av parken.
TN tycker det är en intressant
slump att Tyresö blir lite finare
lagom innan valet i september.
Visst har vi fint i Tyresö och bättre
kan det väl knappast bli?
ooo

Det har varit en varm och
solig dag i Assisi idag och alla
njuter i fulla drag. Vi gick ner
till San Damiano kyrkan och
upplevde dennas fantastiska
historia.

Den inre och yttre resan, Italien

Äventyr Bornholm

De senaste månaderna har ungdomar från Östra Tyresö, Bollmora och Trollbäcken åkt till Italien,
klättrat på Bornholm, funderat i Paris. Skrattat på läger. Spelat fotboll. Spelat teater. Sjungit.
Upptäckt nya kompisar Upptäckt sig själv. Upptäckt...
Nu har du som är född 1996 chansen att forma din konfirmandupplevelse. I Tyresö finns sju
alternativ att välja mellan. Läs mer om alla alternativen på www.svenskakyrkan.se/tyreso
eller ring 08-410 937 00. Anmälan senast 1 september.
PS. Vill du veta mer om hur årets konfirmander haft det? Gå in och läs på konfirmationtyreso.se

växtverkstad

Äventyr
på Bornholm

Fotbollskonfirmation

Europatouren

Mysteriegrupp
i Grekland

Den inre och
yttre resan,Italien

Skaparkonfirmation
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Musikklasserna är räddade!
Skola I augusti startade en
ny fjärdeklass i musikskolan i
Centrumskolans regi. På grund
av renoveringen av Nyboda sker
dock starten på Forellskolan.
Denna skolstart har varit
omtvistadunder hela våren.

I början av året såg det ut att inte
bli någon intagning.
Efter att inbjudan till sångprov
skickats ut ställdes de in med all
hast i början av februari. Den 9
februari skickades ytterligare ett
brev ut av skolledningen, som
beskrev att nya prov eventuellt
skulle genomföras om fler sökanden kom in.

Informerade själva
Trots påtryckningar avstod den
moderatledda majoriteten att
skicka ut information till Tyresös
tredjeklassare, om möjligheten att
fortsatt söka till musikklasserna.
Under våren har dock Musikklassernas föräldraförening finansierat och skickat ut denna information vilket gav resultat.
Tillräckligt många antagna
Tillräckligt många kvalificerade
barn har nu antagits till musikklass i årskurs 4. Dessutom har
andra musikklasser fått tillskott
av elever.
– Föräldraföreningen har gjort
ett fantastiskt jobb, säger Mathias
Tegnér (S). Trots att den borgliga

9

?

Vilken är den
viktigastevalfrågan
för Tyresö?

Gunn Nyman
– Bostäder för ungdomarna.

Musikklasserna lever vidare i Tyresö.

majoriteten inte har stött musikklasserna kommer de att leva
vidare.

Kontrakt för framtiden
Nu arbetar föräldraföreningen
på ett kontrakt med kommunen.
För en tryggare framtid ska där

Foto: Gunnar Frisell

skrivas hur musikklasserna ska
drivas i fortsättningen.

Kulturscen saknas
Det som nu saknas är en lokal som
tillåter framträdande av olika slag
där bland annat musikklasserna
kan ha sina framträdande.

– Att åka till Berwaldhallen
eller Nacka skolas aula är en
nödlösning, säger Mathias Tegnér. Tyresöbehöver verkligen en
kulturscen för att bättre tillgodose kulturutövarnas och publikens
behov.
ooo

Ilona Lyytikäinen
– Att städa Tyresö och hålla
rent. Ibland tror jag att jag bor på
en soptipp.

Partierna lovar – men
bara ett betalar löftena
Finansiering De styrande allianspartierna i Tyresö lovar nya
utgifter för 80 miljoner. Trots
det redovisar de inte hur de vill
betala notan. Ansvarslöst, tycker
socialdemokraternas kommunalrådskandidat Martin Nilsson.

De politiska partierna i Tyresö har
nu presenterat sina valprogram.
Trots att kommunen går in i svåra
ekonomiska tider under 2011 och
2012 utlovar de flesta partierna
löften i mångmiljonklassen.

Utgiftsökningar
Exempelvis ställer den styrande
borgerliga majoritetens partier
enligt den preliminära granskning
som Tyresö Nyheter gjort ut löften om årliga utgiftsökningar på
uppemot 80 miljoner kronor och
investeringar på närmare 500 miljoner kronor.
Inga besparingsförslag
Ändå visar inget av partierna
i alliansen på några konkreta
besparingsförslag som skulle
kunna finansiera förslagen. Även
de andra partierna är dåliga på att
redovisa hur löftena ska betalas.
Ett parti redovisar
Det är egentligen bara ett parti –
Socialdemokraterna – som innan
valet visar hur deras löften ska
betalas. Socialdemokraterna lovar

de största satsningarna på skola,
förskola och omsorg, uppemot 50
miljoner kronor. De har samtidigt
presenterat en tydlig besparingslista i sitt valprogram som skulle
minska utgifterna med cirka 30
miljoner kronor. Listan omfattar
exempelvis stopp för kommunala
subventioner av näringsverksamhet, lägre lokalhyra för kommunens centrala administration
samt samordnad upphandling
på Södertörn. De resterande 20
miljoner kronor som behövs för
satsningen på välfärden räknar
Socialdemokraterna med genom
ökade statsbidrag från en rödgrön
regering. Även Miljöpartiet räknar
i sitt valprogram med besparingar
genom bättre lokalutnyttjande.

Måste våga berätta
Socialdemokraternas kommunalrådskandidat Martin Nilsson
tycker inte de borgerliga partiernas agerande är trovärdigt:
– Vill man genomföra reformer
måste man våga berätta hur de
ska finansieras. Om man inte gör
det, och dessutom får en borgerlig
regeringspolitik där sänkta statsbidrag till kommunerna finansierar de stora skattesänkningar som
nu utlovas, är risken stor att det
krävs stora neddragningar i skola
och omsorg som väljarna aldrig
haft en chans att tycka till om.
ooo

Lars Eriksson
– Skolan är viktig!

Sabina Aagesson
– Fritidsgårdar och aktiviteter för
ungdomarna.

– Vill man genomföra reformer måste man våga berätta hur de ska finansieras, säger Martin Nilsson (S).
Foto: Gunnar Frisell

VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många.
Däremot asfalterar vi många.
NCC Roads
NCC Roads
Göran
Dahlberg 070-625 66 46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
www.ncc.se

Ylva-Li Eriksson
– För invånarna är det arbete
och bostad.

10



Augusti 2010

Tyresö runt

Sofia blev
Äntligen
börjarskolan Årets kamrat
Ettor Elsa Lönnqvist och Linda
Göthe ska börja i förskoleklass.

Elsa berättar att hon hälsat på en
vecka (inskolning) tidigare och
känner många kompisar. Att det
ska bli kul är hon säker på även
om det blir mindre lek än på
dagis.
– Fröknarna Susann och Kristina känner jag, säger Elsa. Inget
känns läskigt och jag har ätit i matsalen redan. Jag ska gå på C här i
Krusboda. Jag blir minst i skolan
och har varit störst på dagis – jag
har längtat efter att få börja där
min storebror går.

Nya kompisar
Det blir spännande med nya kompisar tycker Linda.
– Vi kommer att ha rast på
många ställen utan inhägnad och
vi har fått lära oss var de osynliga
gränserna går. Jag ska gå på B och
mina fröknar är Annika och Majsan, säger Linda.
Bra start
Föräldrarna Åsa Lönnqvist och
Katti Göthe tror att det ska bli
bra.
– Flickorna är mogna för förElsa Lönnqvist och Linda Göthe.
skola nu, ett år till på dagis hade
Foto: Gunnar Frisell
känts fel, säger Åsa. Helmer är två
verksamheten, men det finns lite
år äldre så vi vet hur det fungerar.
under fritidsverksamheten. Våra
Vi har fått bra information på
flickor ser fram emot skolan och
möten så det känns tryggt.
tycker det ska bli roligt och kan– Det blir en mjukstart och en
ske lite pirrigt.
bra övergång till skolan, tycker
oo o
Katti. Det som saknas nu är
samglas_ad090121.eps
2009-01-21
19:32:46
”riktig” gympalektion
i sexårs-

Pris Dagens Nyheter delade
för första gången ut friidrottsstipendium i samband med DNgalan som gick den 6 augusti på
Stockholms Stadion. Stipendiet
delades ut i tre kategorier: Årets
prestation, Årets kamrat och
Årets tränare.

Bland alla nominerade valdes fem
personer i varje kategori ut av en
jury, och därefter utsågs vinnarna
genom en omröstning bland läsarna. Priset, förutom äran, var en
diamant värd 10 000 kronor.
Sofia Gidlund, snart 13 år, från
Tyresö Friidrottsklubb blev vald
till Årets kamrat. När Tyresö
Nyheter når henne för att gratulera är hon och 60 kamrater från
klubben på träningsläger i Falun:
Grattis Sofia, hur gick det här
till?
– Tack. Det var min tränare,
Tomas Appelgren som nominerade mig till priset. Det är jättekul!
Det står i nomineringen att du
är en toppenkamrat och glädjespridare, och att du är lika
positiv oavsett om det är teknik eller löpträning. Var det
därför du vann?
– Jag brukar försöka vara snäll,
och stötta mina kompisar när de
behöver det.
Hur kändes det att få ta emot
priset på DN-galan?
– Superroligt. Jag och Tomas fick
komma på VIP-mottagningen och
äta mat och dricka champagne.
Fast jag drack ingen champagne. Och så blev jag intervjuad av
Paulo Roberto.
Det måste ha varit coolt?
– Ja. Fast jag var lite nervös, så
jag glömde att tacka Tomas och
säga att han är världens bästa tränare. Och så hade jag tänkt att jag
skulle tacka alla som har röstat på
mig också. Fast det kanske ni kan
hälsa?
ooo

C

M

Y

CM

Sofia Gidlund – vald till Årets kamrat.

Foto: Gunnar Frisell

De vill rädda Kalvfjärden undan
kommunens asfaltsupplägg

MY

CY

CMY

K

Miljö Det nystartade nätverket
Kalvfjärdens vänner vill rädda
området sydväst om Finborgsvägen, mellan Tonstigen och Ugglevägen från att bli ett kommunalt
upplägg för asfaltsrester.

Nätverket hävdar i ett upprop att:
”Parkområdet kring Tegelbruket
är en av ytterst få kvarvarande
platser där boende på Brevik har
möjlighet att komma ner till Kalvfjärdens vatten. I området finns
också en för våra trakter helt unik
liten bokskog, vilda körsbärsträd,
slån och aplar som utgör en livsviktig uppehållsort för traktens
djurliv, bland annat en koloni
näktergalar.”

Skärgårdskaraktär
Gruppen anser att dessa grönytor
och allmänna platser är helt avgörande för att Brevikshalvön ska
kunna behålla den lantliga skärgårdskaraktären.
Vidare oroar man sig för negativa miljökonsekvenser som kan bli
verklighet om det uppstår läckage
från upplägget ner i Kalvfjärden
– där vattenkvaliteten redan är
dålig.
Samrådsmöte
Kommunen hävdar å sin sida att
det är en lämplig plats eftersom
alternativen innebär långväga
transporter med större miljökonsekvenser.

Kalvfjärden.

Foto: Gunnar Frisell

Protesterna har nu fått kommunen att arrangera ett samrådsmöte med berörda närboende där
kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) ska försvara kommunens planer. Detta
kommer dock inte vara förrän
andra september.
ooo
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Oklar framtid för fritidsledare
Häst Tyresö ridskola i Fårdala
har startat efter sommaruppehåll. Huvudfigurerna, de 55
hästarna, har haft solsemester
på sommarbete. För att inte
hästarna med vita eller rosa
mular skulle bli brända så har de
smörjts in med solskydd.

Ridskolan är en av Stockholms
större. Merparten av ryttarna är
från Tyresö. Cirka 90 procent är
tjejer.
Från 6 års ålder finns en ”Hästvettskurs”, där man lär sig att
sköta hästarna. Man får prova på
ridning och man får leka.

Uppsittning.

Foto: Gunnar Frisell

Tyresö hockey vill
att alla ska kunna
spela hockey

På Tyresö ridskola sker ridningen till självkostnadspris och med fokus på säkerheten.

Oklar framtid
Idrottslyftet avslutades i juli. Efter
förfrågan har kommunen beviljat
projektbidrag på 30 000 kronor.
Det räcker till en fritidsledare i
sex veckor. Idag är det oklart hur
resten ska ordnas. Det hela måste
lösas. Kommunens ansvariga politiker har, trots flera förfrågningar,
inte lämnat besked i frågan.

– Föreningen har tyvärr inte
råd att i sin budget ha fritidsledarna anställda som tidigare. Det
är trist. Trygghetskänslan för de
yngre barnen minskar när inte
längre fritidsledarna (idag Madeleine och Marlene) finns i omgivningen som de är vana vid, säger
Ewa Jansson.
ooo

På väg ut.

Korta vägen 13
Finborgsvägen 1 B
Tjärnstigen 50 B
Berglänken 1
Bergfotensvängen 1
Dalgränd 5

Byggnation:
Nybyggnad av fritidshus och
garage
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
samt garage
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus samt garage
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av fritidshus

Foto: Gunnar Frisell

Nybyggnad av flerbostadshus/Björkbackens trygghetsboende

Lima Städ Service
Flyttstäd inkl. fönsterputs: 25 kr/kvm • Flytt transport: från 3 900 kr
Kontor städ: 5 kr/kvm • hemhjälp: 6,40 kr/kvm. • Alla priser exklusive moms.

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

Ewa Jansson. Foto: Gunnar Frisell

Bad  Tyresö kommun har tecknat
ett avtal med Tyresö nya badanläggning ab om byggande och
drift av den nya simhallen. Tanken är att simhallen ska invigas
2012 och det första spadtaget tas
innan valet.
Skolor och föreningsliv ska få
tillgång till simhallen på samma
villkor som i den nuvarande.
Däremot ger avtalet ägarna helt
fria händer att sätta avgifter.
Något som kritiserats av Socialdemokraterna eftersom tidigare
information från bolaget visade
att avgifterna för barn och ungdomar skulle fördubblas.

Foto: Gunnar Frisell

ooo

Boule Fem bouleföreningar i Tyresö hade
bjudit in kommunens politiker till Bouletävling för att visa upp sporten.

Nybyggnad av flerbostadshus

och Transport

Avtal om ny simhall – fortsatt risk
för höga avgifter

Boulespel för en ny hall

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 händeri ditt närområde.

Kullvägen 8 A
Ringvägen 3 B
Orkidévägen 9
Vitsippevägen 6
Klippvägen 14

Foto: Gunnar Frisell

Hockey Genom ett samarbete
med företaget ADD Finans kommer Tyresö hockey erbjuda barn
och ungdomar låneutrustning
när de deltar i hockeyskolan.
Tanken är att alla ska ha råd att
spela hockey och är man osäker
ska man kunna komma och prova
på utan att behöva köpa en hel
utrustning.
Hockeyskolan startar den 3
oktober men dagen innan finns
föreningen i Tyresö centrum –
där det kommer finnas möjlighet
att åka på plast-is.
ooo

anställda i tre år, 15 timmar vardera per vecka. De har lett aktiviteter på eftermiddagarna och
varit ridlärare på kvällarna. De
har tagit hand om de yngre tjejerna. På ridskolan finns 550 elever
under 20 år. Ett hundratal är dagliga besökare i stallet.
– De har varit fantastiska förebilder för småtjejerna och själva
fått en jättebra ledarutbildning.
En ”vinn-vinn situation” alltså,
säger Ewa Jansson.

Här ska det byggas
Adress:
Kornknarrvägen 10

Mästerskap SM i Boule avgjordes i Falun 25–31 juli på Lugnets
stadion. Där korades 64 Svenska
Mästare ibland 1 600 deltagare.
Från Trollbäckens Boule Club
kom Hans Nyström och Hans
Ericsson 3:a i klassen för veteraner över 65 år. I klassen för
veteraner över 55 år kom Kjell
Vretingeroch Christer Fundin till
kvartsfinal. Bra resultat från vår
klubb.
ooo

Ideel förening
Föreningens verksamhet leds av
en ideellt arbetande styrelse. Ewa
Jansson är ordförande och Laila
Haapanen är ridskolechef. Ewa
Jansson säger att ridningen sker
till självkostnadspris och med
fokus på säkerheten. Hon framhåller att man är noggrann med
kollektivavtal. Föreningen äger
hästarna och kommunen äger ridhuset.
Tagit hand om yngre tjejer
Genom statliga ”Idrottslyftet” har
ridskolan haft två fritidsledare

SM i boule

Under lång tid har Boulealliansen som de
fem föreningarna kallar sig försökt få kommunen att ge klara besked om vad som gäller för möjligheten att spela boule vintertid.
Bakgrunden är att de tidigare kunnat spela
i källaren på Bergfotens skola men att de
inför förra vintern blev utkörda från denna
lokal.
De borgerliga partierna lovade inför
valet 2006 att bygga en boulehall men har
när frågan väl kommit upp på bordet visat
sig vara ovilliga att göra något för att lösa
situationen. Det var först efter intensiva
propåer från föreningarna och en motion
från oppositionen i kommunen som den
politiska majoriteten kom fram med ett
förslag om att bygga till rackethallen.
Ännu har dock den politiska majoriteten
inte kunnat redovisa vad hallen kommer
kosta och vad avgifterna för de som spelar
blir – vilket är ett orosmoment.
Därför ordnades Boulehallskampen där
politikerna spelade tillsammans med föreningarnas medlemmar.
– Det här var en bra idé, säger Kristjan

Uppvisning.

Foto: Gunnar Frisell

Vaigur, s-politiker från Trollbäcken. Det
visade verkligen upp sporten från dess
bästa sida och vi kommer fortsätta slåss för
en Boulehall med rimliga avgifter.
ooo

ETC

Annons

HELSJUKT

Den här mannen
ansvarar för att 44 000
människor i år riskerar att
förlora sin ersättning från
sjukförsäkringen och tvingas
söka jobb de ändå inte kan få.
Eftersom de inte är friska.
Det är helsjukt.

SVERIGE KAN BÄTTRE

LÄS MER PÅ WWW.LO.SE/VAL2010

13

Augusti 2010 

Kultur/nöje

Tyresöspelet gjorde succé

Foto: Gunnar Frisell

Teater Tyresö Nyheter följde under våren repetitionerna av Tyresöspelet. Slutresultatet blev strålande. 2 800 såg föreställningen under
några juniveckor. Här ett bildsvep och en påminnelse om sommarens
stora kulturhändelse.

pågång
det händer I Tyresö

ROCKKONSERT
Rockkonsert med band från Tyresö
och från andra kommuner i Stockholmstrakten. Ålder 16–20 år. Entré:
10 kr. Drogfritt.
Fredag 27 augusti kl 19.00–23.30
Café Bonza, Kvarnhjulet, hus C,
Pluggvägen 53
Logdans på Uddby Gård med
Tyresö Jazzband
fredag 27 augusti kl 19.30
Uddby Gårdscafé. Servering öl/vin,
härliga mackor och pajer.
Entré: 80 kr
Arrangör: Tyresö Jazzband, Uddby
gårdscafé

Handelskammarlejonet presenterar
affärsmöjligheter för Maria Sofia De
la Gardie och brodern Magnus Gab
riel.

Sommarjam
måndag 30 augusti Jazz på restaurang Fairway Inn. Servering, fullst.
rättigheter. Golfrestaurangen Faiway
Inn, Bävebäcksv. 14. Fri entré
Arrangör: Tyresö Jazz & Blues Club
Jazzcafé med Tyresö Jazzband
onsdag 1 september, 14.00–16.00,
dans. Kvarnhjulet, Pluggv 53, Tyresö
Entré: 50 kr inkl kaffe o kaka
Arrangör: Tyresö Jazzband o ABF

Kristin som arbetade i stampen och serverade herrskapet.

Tyresöfestivalen
Lördagen den 4 september kl. 12.00
öppnar Tyresöfestivalen vid Tyresö
kulturcentrum Kvarnhjulet. Det blir
musik- och dansframträdanden av
bland andra Dogge Doggelito och
Tyresös egen starkt lysande stjärna
Erik Linder. Konferencier är Seth
Engström, världsmästare i kortmagi
och tyresöbo. Fritt inträde.
Naturvandring
Tyresö kommun arrangerar gratis
naturguidningar under hösten. Onsdagen den 15 september blir det
barnvagnsguidning runt Tyresö-Flaten. Du behöver inte föranmäla dig.
Tag med matsäck, rejäla skor/stövlar och kläder efter väder. Samling
vid busshållplats Nyfors kl 10.00.

sina beundrare.
Målarprins Eugen med
Sångcykel om skeppen som härjat och besökt Tyresö genom århundradena.

Gunnar Gyllnert förklarar Bollmoraköpet för journalister.

Prima m Anders Linder
torsdag 16 september kl 19.30
Svängig, underhållande “Las VegasJazz”. Rest Fairway Inn, Bäverbäcksv. 14 Tyresö
Entré: 100kr, medlem 80kr, 30 för
gäst under 30
Bordsbokn 742 80 00
Arrangör: Tyresö Jazz & Blues Club

Bollmoran själv berättar sin saga.

JAZZkryss
Söndag 19 september
Buss f Tyresö 12.00, båt f Grisslehamn. 60 kr tor. Anmälan före 10/9
Wetterberg: 742 81 47, Toresson
076-776 20 55
Arrangör: Tyresö Jazzband o Tyresö
Jazz & Blues Club

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

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap

Linde & Järnberg Bil AB

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Öppet:
www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

Må 7–18,
Ti-To 7–17,
Fr 7–14

08-777 25 00

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35
Innehar F-skattesedel

PERSIENNER

Bilskador
Plåt & Lack

Tillverkning & reparationer
PERSIENNFABRIKEN
CEHÅ Industrier

08-773 20 70
Mobil 0708-773 207

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Er maskinuthyrare i området

ert örns
S öd
Maskinuthyrning AB
Maskinuthyrning AB

Jordfräsning Tel. 0708-57 10 23
Stubbfräsning
Grävning medwww.tegelhissar.se
chaufför

Vi utför även

Lovisedalsväg 40, 138 36 Älta

Etablerad 1955

Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Däcksservice-Bilreparationer
Siklöjevägen 3
Tel. 742 66 20
www.okq8.se

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

mm.

Vi utför även jordfräsning,
0708 - 57 10 23
stubbfräsning, grävning
med chaufför, m m.

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.se

ETC

Annons

HELBRA

Är man sjuk, så är man
sjuk och ska inte pressas
av den borgerliga
regeringens tidsgränser.
Låt sjukförsäkringen gälla
till dess man är frisk och
kan jobba igen.
Det är helbra.
RÖSTA PÅ
SO CIA LD EM OK RATE RN A
DE N 19 SE PT EM BE R

SVERIGE KAN BÄTTRE

LÄS MER PÅ WWW.LO.SE/VAL2010
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Kultur/nöje

Bildgåtan

Tyresöradions 25-årsrekord på 91,4 MHz
lokalradion Den 25 augusti 1985 hördes Tyresöradion för första
gången på 91,4 MHz. Det var en provsändning från Tyresö Ulands- och
Fredsförenings Radio Tuff. Programledare var redan då Åke Sandin
och han har faktiskt hörts varenda vecka sedan dess.

Miljöpartisterna Peter Söderlund,
Marie Åkesdotter och Luis Arias-Vera
hörs på 91,4 tills den 5 september.
ÄR SMÅ
ÄR ETT
VAR
VASA OCH FÅTAL
KRONAN

SER NER
PÅ
ANDRA

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 50 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

PUR
OCH
SARV

Grattis till vinnarna
i kryss nr 4, 2010
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OCH
KILLING
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SPRIDS
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FAST
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S
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R
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N

GÅR
KURS
VID
BAISSE

DE
SKIVER
I TIDNINGAR
HAR DET
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BANDIT

FÅR
DRIVS
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MITT I
BYXBEN
OMBUDSMAN
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D
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V
A
T
A

BRUKAR
DE PÅ
RINKEN
HÄNDA

K
O
N
S
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SCHWEIZ
STOPPAS
I MUNNEN

KALLAS
EN SIDA
I TRIANGELN

SES BÄST
BAKIFRÅN
SAMLINGSRUM

G
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I
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ORSAKAR
PROBLEM
GER FÖGA
HJÄLP

MÅ ALLA
SER FIN SVARAR
MOT
RÄTTA
UT PÅ
SIG
TÅRTAN STÄLLDA
KRAV
EFTER

NIMBUS
SÄLJER
NYTT

STYR
GER OSS UNDEREN SÖT SÅTAR
PRODUKT
UPPREPAR

FAR IVÄG
MED ELD
I BAKEN

STOR
BOKSTAV
AV ÄLDRE
TYP

ORKAR
SVIN AV
OLIKA
SLAG

KAN DET
SLÅ OM
MAN HAR UDDEN
TUR

MINERAL
AV FÖGA
EKONOMISKT
VÄRDE

LEK MED
TITT
URSKYDD

SES PÅ
BILDER I
DENNA
TIDNING

PIANISSIMO
ÄR JU
KUFEN

VAR EN
MÄKTIG
BYGGNAD?
MÄKTIGT
BAKVERK

HAR
FIN
PÄLS

EN
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STOPP I
BLODKÄRL
SKRIKIT

VISS
FÅNGAR
VINDEN
TUNGA

RÖR MEST
DATORER
URLEDVRIDNING

VANLIGA
FÅGLAR

FURAN
HAN
LADE
SPÅR

HUVUDSAKER
UNDERLAG

1:a pris: Eva Pettersson, Pluggvägen.
2–5: Ebba Berglund, Lyckogången.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Åke Mårtensson, Finkvägen.
Birgitta Rylander, Skälsätravägen.

BEHÖVDE
BILIST
FÖRR
GENAR

GAMMAL
MAN

TEKNISKA
HJÄLPMEDEL

SKA DET
VARA ATT
SE STÅUPPARE

PISKA
SÄGS
ÅHÖRARE ADLIGT
VARA
PREFIX

FIN RYSK
KJOL
POSTALT
ERITREA

LJUDHASTIGHET
FARTYG

DANAD

KREDIT

NÅGOT
LURT
NÅGOT
GULT

FLOTTE,
BYGGD
AV
INDIANER

S
T
Ö
T
A
R

BRUKAR
OFTA
RÖDA
LJUS

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

ARBETAR INBROTT
FÖR LAND KAN MAN
I UTLAND FÅ AV NY
SKO
LUTA

ÄR NOG MYCKET ... OCH ÅLDERUTE- MYCKET SNILLRIKT, STIGEN
LIGGARES SKREKO ALLA
LEVER
LUNCH FLICKORNA (FRÖDING) SOLO
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
3 september 2010 till:

HÄR FÖRLORADE
KARL XII

KAN MAN
SMILANDE
I ROB
OCH SVID

SKURADE
MAN MED
RYMMER
CELLER

KAN OFFER
GÅ TILL
INDISK
DELSTAT

SÅDANA BETYG
GILLAR INGEN
OARTIKULERADE
OLJUD

T.EX.
N L GLAS
Ä E OCH
T D TEGEL

Kryss nr 5  

MAN MAN KAN
TRÄFFA PÅ MAN
Ö
TON VANLIG
I RUTOR

KAN STÅ
FÖR
RADIUM

KORTOXE
TVINGAS
GÖRA DET
IBLAND
STRÅLE

KAN
TÄNDER
BLI
SKOPA

Svaret, soluret som står i
Slottsparken, fick vi från Bertil
Sundmark, Forellvägen, IngaBritt Danielsson, Ekstigen och
Barbro Sundmark, Forellvägen.

AGERAR
ALLTID
HJÄLTAR
LUSÄGG

ÖDE
ELLER
MED
VILLA

Bildgåta nr 4, 2010

FORM AV
KONTAKTFÖRSÖK
IDÉER

TYCKER TRÄFFAR
DET VAR MAN I
BÄTTRE NÄTVERK
FÖRR
SLÅSS
FÖR
ANDRA

eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

ATOLL
ÄR ETT
KUTAR –
UTAN BEN

Åke Sandin och Monica Schelin hördes redan för 25 år sedan på 91,4 i Radio
Tuff och hörs ännu, nu i nr 1270-71!

Unge Gunnar Olsson på Farmarstigen blev intresserad av teater
vid Tyresö gymnasium. Vid sidan
av jobb på ICA och med budbil är
han med i vår teaterförening. I
Tyresöspelet i somras hade han
två roller. Berättar också om en ö
i Victoriasjön och sin beundran för
Shakespeare.
Terje Engh, Anders Gullberg och
Gunnar Säfsund berättar vilda historier, imiterar, sjunger och läser limerickar under allmänt glammande
tillsammans med Åke Sandin.

Märk svaret ”Bildgåta nr 5” och
skicka senast 3 september 2010.

HÄR
HITTAR
MAN NÖT

15/8–5/9

Foto: Gunnar frisell

SPELT, GÖR DET SLÅS
HIRS,
VID
HETT PÅ
DURRA KALLRAS
PÅSEN
M.FL.

Läraren Anders Erixon ställer upp
för Vänsterpartiet i fullmäktigevalet
och diskuterar kulturhus, bättre
motionsspår, skola, jämlikhet och
etanol.
Tyresös kommunalråd Anna Steele
Karlström (FP) intervjuar Tobias
Krantz (FP), ny forsknings- och hög-

skoleminister, men Anna diskuterar
också Tyresös politik
Oppositionsrådet Martin Nilsson
(S) samtalar med Tyresöpolitikerna
Marie Linder och Kristjan Vaigur
men också med Mikael Damberg
ordförande för Socialdemokraterna i
Stockholms län.
Repris av Ebbe Björkmans uppskattade berättelse om skalden Erik
Axel Karlfeldt, nu del 9, som handlar om diktsamlingen ”Flora och Bellona” och dikter som Oxen i Sjöga,
Svarte Rudolf.

Aram Fernando om sitt forna hemland Sri Lanka, dess folk, historia,
språk och religioner och om att vara
nattportier och sitt intresse för historiska gestalter.
Peter Bylund, Lilian Nylinder och
Maria Salomonsson gör en partihalvtimme för Miljöpartiet de Gröna
inför valet den 19 september.
Aage och Eva Rimeslåtten har i
många år skött familjeföretaget
Södergårdens kiosk & restaurant.
De berättar bland annat om stamgäster. Det var tennisen som förde
Aage från Norge till Rågsved och
Tyresö.
Barndomsvännerna i 60-talets
Bollmora Gittan och Ann träffas
igen och minns skola, missbruk,
fosterhem och annorlunda människoöden.

BLIR
KÄNSLO- LÄTT
SAM
TVÄRTID
VIGGAR

Några program på 91,4 och
www.tyresoradion.se den
närmaste tiden:
8/8–29/8

22/8–12/9
Anders Linder är ordförande i närradioföreningen och imponerad av 25
års radioarbete.
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skriva en ny bok. Risken kan då
vara att Tyresöradion liksom flera
andra närradiostationer privatiseras och därmed vulgariseras.
Än så länge fortsätter Åke,
bland annat med program, som
fem olika partier inför valet mot
en avgift till närradioföreningen
har beställt. Bra att vi får höra
rösterna på kandidaterna till kommunfullmäktige.

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

ROVFÅGLAR

Sedan ett par år är förra kommunalrådet Anders Linder (S) ordförande i Tyresö Närradioförening
med förra kommunalrådet Christina Melzén (FP) som vice ordförande. Anders om de frivilliga
radiomakarnas uthållighet:
– Det är fantastiskt att vi i Tyresö har en radio som hörts varenda
eviga vecka, faktiskt också under
jul och sommarsemester i hela 25
år. Det måste vara ett svårslaget
rekord för frivillig radio!
Åke Sandin om 25 års radiojobb:
-- Det har varit en underbar uppgift att få intervjua så många tusen
trevliga och intressanta Tyresöbor. Och radion har väl minskat
den djupa medieskugga som
tyvärr råder i förorter typ Tyresö.
Det trista är att så få numera vill
jobba oavlönat. Det är väl hög tid
för mig att lägga av nu och kanske

En vinnare får tre ”Glädjelotter” som kan ge vinst upp till
50 000 kronor.

Politiska partier utnyttjar möjligheten att mot en avgift till närradioföreningen höras. Nu är det
miljöpartisterna och Tyresöborna
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund
och Luis Arias-Vera som inför valet
den 19 september presenterar sitt
partis politik.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1270-71) gör skäl för
sitt tuffa namn. Består av ”rosor”,
intervjuer, krönikor. Ett nytt Radio
Tuff hörs första gången söndag 29
augusti klockan 17, söndag 12 september klockan 17 och så vidare.

Rätta lösningen på kryss nr 4, 2010.
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Tyresö runt

Tyresö Nyheter sänder
radionyheter
radio Nu kommer du att kunna
lyssna på lokala nyheter från
Tyresö Nyheter i närradion.

Med start den 29 augusti kommer
vi att producera två nyhetssändningar per vecka. Sändningen som
kommer att gå i en slinga – och
därmed återkomma flera gånger
per dygn – byts varje söndag och
en gång mitt i veckan.
Sedan tidigare finns Tyresö
Nyheter på nätet och på Facebook – nu kompletteras alltså

detta med återkommande radiosändningar.
– Vi vill pröva att ge alla i Tyresö tillgång till nyheter om vad som
händer lokalt. För oss handlar det
om att kunna vara ännu mer aktuella, säger Anders Linder, chefredaktör för TN.
Sändningarna som är på försök
pågår under en treveckorsperiod
och ska sedan utvärderas. Om
försöket faller väl ut kan nyhetssändningarna bli återkommande.

Naturen in på knutarna

En rådjursfamilj spatserar på en tomt i Fornudden.

Foto: Mia Höglund

Möjligheternas Tyresö
Lördagen den 11 september
Klockan 13.00

t
r
u
p
s
l
a
Vpå scenen i Tyresö centrum

oo o

100 år

Jubilar Greta Wennberg fyllde
100 år den 8 augusti. Hon uppvaktades av PRO på högtidsdagen.
Greta är välkänd i PRO bland
annat för att under 20 års tid utantill ha läst hela Viktor Rydbergs
Tomten på föreningens julmöten.
Tyresö Nyheter instämmer i gratulationerna.

INGVAR CARLSSON
och
kommunalrådskandidat
MARTIN NILSSON
Sång: Erik Linder

ooo

Födelsedagsbarnet Greta Wennberg i mitten. Till vänster Ella Johanson fd
studieledare och till höger Roland Pettersson, ordförande för PRO Tyresö.
Foto: Ingvar Karlsson

VÄLKOMNA!

Bilverkstad och däck
AuktoriserAd
Mitsubishi-verkstAd

Service av
alla bilar
– även USA

Vi släcker
era besiktnings-2:or

Datoriserad
4-hjulsinställning

Sommartips:
Vi är ackrediterade
airconditionreparatörer.

Däckhotell
– fråga oss
om priser

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR

Radiovägen 4, Tel 742 71 72 • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, lör 10–16 (april–maj)

