Leveransbesked
n Julen är förväntningarnas tid för många barn. En ny mandatperiod innebär också framtidsförväntningar hos alla tyresöbor.
Den gamla borgerliga majoriteten gjorde en del bra saker. Nu
ska den nya börja leverera. Det kan bli problem när nästa års
budget saknar pengar inom viktiga områden. Ledare, sid 2

”Det är en kul
men dyrbar hobby
där det gäller att
visa resultat.”
Stefan Pejer, sid 14

Ofrivillig privatisering
n Rehabcenter är en verksamhet som haft en osäker tid ett par
år. Den borgerliga kommunledningen har tvingar fram en privatisering och sedan följt upp med att ge den sämsta ersättningen
i hela länet. Stor oro finns inför nyåret och 90 personer med
psykisk ohälsa kan fara illa. Debatt, sid 4
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tt år är ännu en
gång snart till ända.
Julen står för dörren
och redan nu har vi fått
snö. Det nya året betyder
bland annat nya nummer
av Tyresö Nyheter. Det
stöd tidningen fått från er
tyresöbor under året har
betytt mycket.
Jag vill därför rikta ett
stort tack till alla Tyresö
Nyhetersläsare och annonsörer. Utan Er blev det
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Alliansspricka
n Stödet till studieförbunden
som försvann i årets budget
kommer tillbaka nästa år.
Folkpartiet och oppositionen
gjorde gemensam sak. Sid 3

Behöriga lärare
n En handlingsplan för fler
behöriga lärare i Tyresö kommer att arbetas fram efter
förslag från (S). Sid 6

Policy mot mutor
n Martin Nilsson (S) är nöjd
över att enighet har nåtts om
policy mot mutor och bestickning. Sid 7

Susanna Päivårinta-Dafgård visar Frida Flakstad hur man gör när hon klipper kollegan Anders Bäckman.

Foto: Gunnar Frisell

Nu är det riktigt klippt
n Hösten

2009 skrev vi om starten för två nya program på Tyresö
gymnasium – Frisör och Hotell och
turism. Nu följer vi upp hur det gått
för eleverna som nu är inne på sitt
andra år på gymnasiet.
Andraårseleverna på Hotell och

turism har varit på utlandspraktik
i England, Portugal eller Italien.
Praktiken har genomförts som ett
EU-projekt inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet.
Frisöreleverna har gått från att
klippa dockor till att jobba med

riktiga kunder. När Tyresö Nyheter
träffar eleverna är den spontana
reaktionen överraskning övar att
de kunde så mycket. Trots signalerna om att det utbildas för många
frisörer är eleverna fulla av framtidstro.
Sid 12–13

Julstämning
n Julmarknaden vid
Prinsvillan i bildreportage. Sid 10–11

Bollmoran …

... försöker
se klart.
    Sid 2
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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
Tyresöborna har rätt att förvänta sig leverans av bra beslut från den nya borgerliga majoriteten. Det gamla gardet med Berit Assarsson i spetsen som regerat
under tolv år är borta. De som kunde hantverket är inte längre med. Inom tre
områden gäller det nu för de nya att ta kommandot. Skenande socialbidrag,
låg lärartäthet och ett ökat antal pensionärer kan bli ödesfrågor. Den första
budgeten för den nya borgerliga majoriteten verkar dock inte ta fasta på svårigheterna. Illusioner kan inte styra en kommun.

Budget med
illusioner
N

u räknar barnen dagarna till jullovet och
julafton. Det finns säkert stora förväntningar på vad tomten ska ha med sig.
Tyresöborna har också förväntningar på den
nya borgerliga majoriteten. En ny generation
borgerliga politiker träder till. Borta är Moderaternas Berit Assarsson och Hans Lindberg.
Så här innan jul kan det väl vara på sin plats
att visa uppskattning för vissa beslut som de
avgående moderatledarna fattat. Nyboda skola
har under många år dragits med både en dålig
ekonomi och en usel arbetsmiljö. Tyvärr fick
för lång tid gå innan den borgerliga majoriteten
förstod problemen men nu är skolan stängd
och totalrenoveras. Underskott som kommande generationers barn skulle fått betala
genom försämrad undervisningen är också
avskrivet. Det är bra beslut som nog måste tillskrivas Hans Lindberg som bara varit ansvarig
i ett drygt år. Tur för barnen är emellertid att
skolan haft så duktiga pedagoger som gjort det
bästa av situationen. Ett annat beslut som tarvar beröm är en liten men god satsning på det
rörliga friluftslivet. Den nya slingan runt Barnsjön är uppskattad. Nu när snön fallit förväntas

också bra skidspår. Det blir en uppgift för kultur- och fritidsnämndens ordförande att lösa.
Folkpartiet ska som enda borgerliga
partiet ha en eloge för att man förstår
behovet av folkbildning. Behoven finns
för många av de som sitter i styrelser
i föreningar, utvecklar vårt kulturliv
bland alla glada amatörer och bildar oss
mot främlingsfientlighet.
De goda julhälsningarna tar här slut. Inom
tre områden kan man känna oro för framtiden.
För det första att socialbidragen skenar.
Sedan 2007 har antalet hushåll med socialbidrag ökat med närmare 50 procent. Det är
allvarligt för en kommun som har en väldigt låg
arbetslöshet bland den vuxna befolkningen.
Förmodligen är en stor grupp som nu tvingas
söka försörjningsstöd de som varit långtidssjukskrivna. Den moderata regeringens politik
gör här ett avtryck i Tyresö. Den nyss antagna
budgeten är orealistiskt låg när det gäller
utvecklingen av socialbidragen. Om siffrorna
speglar majoritetens förhoppning på marknadslösningar är det verkligen fara på färde.

Pandaklubben

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

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

www.tyresonyheter.nu

Det andra området rör skolan. Tyresö ligger
på tok för dåligt till när det gäller lärartätheten.
En bra skolgång är avgörande för varje barns
fortsatta liv. Det är jobbigt att ta igen förlorade
grundläggande kunskaper. Pedagoger som
ser varje barn utifrån deras förmåga är viktigt.
Stöd vid läxläsning likaså. Här borde Moderaterna lyssna på Socialdemokraternas idéer och
prioritera fler pedagoger.
Det tredje området rör de äldre. Tyresö
genomgår en demografisk förändring. De äldre
blir fler och resurserna till äldreomsorgen
måste öka. Moderaternas budget är en riktig
illusion. Man menar att det satsats på äldreomsorgen och jämför med årets underbudgeterade verksamhet. Emellertid är budgeten densamma som årets prognos vilket i praktiken
innebär en besparing i verksamheten. Så ska
inte de äldre hanteras.
Nu är det som sagt snart jul. Den moderata
ledningens bästa julklapp till tyresöborna är att
ta tag i de tre områden som redovisats ovan.
I kommunpolitiken kan man inte gömma sig
bakom fagra ord. Här blir resultaten tydliga.

”Det är skandalöst hur
man gynnar sin egen
partiverksamhet”,
skanderade kommunalrådet Saweståhl med adress till
Folkpartiet, efter att
kommunfullmäktige
röstat för ett stöd till
studieförbunden. S
protesterade när stödet försvann förra året
och gick armkrok med
Fp i årets budgetdebatt. Moderaterna har
verkligen inte förstått
studieförbundens viktiga verksamhet men
makten har väl sällan
tagit sig ett arrogantare
uttryck än det moderata påhoppet.

ooo

ooo

Citat

Om nåt är intressant
men obegripligt
säj ”transparant”
och allt blir så klart och genomskinligt.
Allt blir så klart och lätt att förstå
och obegripligt på en högre nivå.
S.

Ansvarig utgivare & chefredaktör:
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar
Frisell, Ingvar Karlsson.
Annonser: Sune Linder tel 712 61 68.
Ingvar Karlsson, tel 712 16 88.
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Borgerliga alliansen sprack
Budget Det var hotet om stora
neddragningar i äldreomsorgen
som kom att dominera debatten i
om budgeten i Tyresös kommunfullmäktige. Men den stora förändringen under kvällen var att
den borgerliga alliansen sprack
och att anslaget till folkbildning
därmed kunde återinföras.

Det väntar svårare tider för landets kommuner. 2011 ser fortfarande någorlunda ut – men 2012
och 2013 drar regeringen ner
statsbidrag till kommunerna. Det
innebär att alla satsningar som nu
föreslås i Tyresös budget för 2011
måste sparas in 2012 och 2013.
Därför kommer det nu genomföras en ettårig satsning på ett
lärarlyft, gymnasiepengen höjs
(men ska sparas bort 2012) och
äldreomsorgen får ett tillfälligt
tillägg 2011.

Underskott i äldreomsorgen
Ändå var det kring de ekonomiska
villkoren för äldreomsorgen som
mycket av fullmäktiges debatt
handlade om. 2010 kommer kostnaderna för äldreomsorgen uppgå
till nästan 253 miljoner kronor.
För 2011 får verksamheten kosta
246 miljoner kronor. Med löneoch prisökningar blir sparbetinget mer än 10 miljoner kronor.
Lika stort underskott finns det på
socialtjänstens område.
Därmed riskeras också det lilla

Fredrik Saweståhls (M) första budget riskerar gå med underskott.

foto: Gunnar Frisell

Miljö Kommunstyrelsen väntas
tillåta användningen av köksavfallskvarnar. Systemet är vanligt i
andra länder och godkänt i delar
av Stockholms stad. Kvarnen
bidrar till att minska mängden
avfall som behöver samlas in
via hushållsavfallet och innebär
att matavfall kan föras bort via
avloppsledningarna.
Kommunen betraktar dock
separat insamling av matavfall via
den traditionella sophämtningen
som huvudalternativet.
Kvarnarna kommer bara tillåtas
i de centrala delarna av Tyresö.
ooo

överskott som är budgeterat för
Tyresö kommun. 2011 kan mycket
väl trots den positiva tonen i budgeten visa sig vara första året på
länge med ekonomiska underskott
– och värre blir det åren därefter.

Nej till:
n Lästester i grundskolan (S-förslag).
n Mindre barngrupper och fler
lärare i skolan (S, V och MP).
n Sparkrav på information, lokaler, vandrarhemssubventioner
(S).

Ökad andel behöriga lärare
Som vanligt blev det mycket diskussion om skolan och utbildning. Alliansen och den rödgröna
oppositionen var överens om en
satsning på en ökad andel behöriga lärare. Däremot blev det hård
konflikt om återkommande lästester. Här ville Socialdemokraterna
ställa högre krav på uppföljning
medan alliansen tyckte att det
räcker som det är.
Stöd till studieförbunden
För första gången på flera år förlorade moderaterna en omröstning.
Det var Folkpartiet som tillsammans med oppositionspartierna

röstade för ett återinfört stöd till
studieförbunden.
Något som gläder socialdemokraternas oppositionsråd Martin
Nilsson:
– Studieförbunden gör en stor
insats i att hjälpa vuxna in i utbildning och bort från arbetslöshet.
De stöder lokalt föreningsliv (alltifrån pensionärsförbund till ung
musik och muslimska församlingen) och lokalt demokratiarbete (som exempelvis ABFs arbete
mot främlingsfientlighet).

pat regler för hur hyreskostnaden
ska betalas. I praktiken innebär
det, att skolor och förskolor som
är nybyggda får mindre pengar
kvar till undervisning än den verksamhet som befinner sig i äldre
byggnader. Som exempel kan
nämnas att kostnaden för Brevik
förskola och skola ökar med hela
7 miljoner kronor per år.
Också den borgerliga majoriteten har insett orimligheten och
avvaktar med att införa det nya
hyrespengsystemet, vilket gör att
kommunen inte följer lagen.

Hafsig lagförändring
Socialdemokraten Marita Bertilsson, som skrev motionen om att
förskolor och skolor ska ha rättvisa förutsättningar säger:
– Vad som är frustrerande i detta
är att Jan Björklund stiftar lagar
som syftar till att skapa samma

Sök stipendier
Ansökan Nu är det hög tid att
söka Tyresö kommuns kulturstipendier för 2011. Senast den 31
januari 2011 ska ansökan vara hos
kommunen.
ooo

Alla partier var också överens om
en oförändrad skattenivå.
ooo

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

Motion Socialdemokraterna skrev i juni 2007 en motion om rättvisa
villkor för enskild och kommunal verksamhet. Tre och ett halvt år
senare är frågan fortfarande inte avgjord.

En ren besparing
En gemensam kö skulle inte bara
underlätta för föräldrar och de
som planerar verksamheten, utan
också innebära en ren besparing.
Det råder nu en samsyn mellan
alla partier i Tyresö att skapa en
gemensam kö, men genom förändrade nationella regler, så har det
visat sig vara omöjligt. Dessutom
har den borgerliga regeringen ska-

Pris I SABOs årliga tävling
Bopris, där sociala initiativ bland
kommunala bostadsbolag uppmärksammas, fick Tyresö Bostäder hedersomnämnande för sitt
arbete med träning för både hjärta och hjärna i Granängsringen.
Fotboll och andra sportaktiviteter blandas med läxläsning i ett
projekt där Tyresö Bostäder, fotbollsklubben Bollmora Internacional och Korpen medverkar.

Köksavfallskvarnar tillåts i Tyresö

Partierna eniga om bra förslag
– men nationella regler sätter stopp
Förslaget gick bland annat ut på
att skapa en gemensam kö och
central inhämtning av föräldraavgifter för att därefter fördelas ut
rättvist på samtliga verksamheter.
Idag tar de privata förskolorna in
avgiften själva, vilket innebär, att
i och med att avgiften är baserad
på inkomsten, är det till exempel
mer fördelaktigt att bedriva verksamhet i Trollbäcken än på Granängsringen.

Bopris till
Tyresö Bostäder

ooo

I budgeten
Ja till:
n Ökad kompetensutveckling för
lärare.
n Busskort för alla elever på
gymnasiet.
n	Inga rationaliseringskrav på
verksamheten.

3

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

– Lagen tvingar oss att ställa oss bakom Tyresös borgerliga majoritets
avslag på vår motion, säger Marita Bertilsson.
Foto: Gunnar Frisell

förutsättningar, men som i praktiken ökar orättvisorna istället.
Vi tvingas ställa oss bakom Tyresös borgerliga majoritets avslag
på vår motion, eftersom vi anser
att lagen ska följas. Men vi måste
gemensamt försöka påverka den
borgerliga regeringen att ändra
sig. De har fått backa förut efter
för hafsiga lagförändringar, så det

bör väl kunna ske nu också, säger
Marita Bertilsson.
Frågan diskuterades i fullmäktige i våras, dock återremitterades
den för att undersöka om tolkningen av lagen verkligen kunde
vara riktig. Frågan återkommer
på mötet i december.
ooo

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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”Rehabcenter – en oumbärlig kärnverksamhet”

F

ör 1½ år sedan fick de politiska partierna i Tyresö en
bunt papper med namninsamling och flera engagerande personliga berättelser, som beskrev den oro
som Rehabcenters klienter kände inför de förändringar
som var på gång. Carema Hjärnhälsan hade övertagit den
öppna psykiatrivården i sydöstra Stockholm, och när upphandlingen gjordes intygades att Carema skulle fortsätta
samarbetet med Rehabcenter. Det gjorde man inte, man
drog sig ur och kommunen stod nu som ensamansvarig.
Personalen på Rehabcenter ställdes inför valet att antingen
bilda ett så kallat socialt företag, alternativt skulle verksamheten läggas ut på entreprenad. Inte mycket till val
med andra ord.
Personalen och ledningen på Rehabcenter, som känner
ett stort ansvar och brinnande engagemang och kan den
verksamhet som bedrivs gjorde det enda, som man kan
göra när man ställs inför sådant val. Av delar av verksamheten – Jobbverket – bildades ett socialt företag. Syftet är
detsamma som alltid, att vägleda och stödja personer med
psykisk funktionsnedsättning så att de kan återinträda i
arbete. Den öppna verksamheten, Rehabcenter ska existera parallellt med Jobbverket.
Under 2010 har arbetet gått vidare med att försöka organisera upp verksamheten. Osäkerheten med den knappa

Vi känner nu
stor oro inför det
kommandeåret.

information man fick av den borgerliga majoriteten förra
året ersattes med ytterligare ett år av osäkerhet. Kommunen ska köpa platser från Jobbverket, men priset per plats
blev klart först i oktober månad. När väl beskedet kom,
kom det som en kalldusch för Rehab/Jobbverkets personal. Sämst ersättning per plats i hela länet, när man jämförde med andra kommuner!
Ytterligare en ny skrivelse tillställdes nu politikerna.
”Ska psykiskt funktionsnedsatta i Tyresö förlora en väl
fungerande och mycket slagkraftig verksamhet?”. Persona-

I hopp om en riktigt vit jul tillsammans
Julen är för många en av den mysigaste och härligaste tiden på året.
En tid fylld av god mat, julklappar
och umgänge med nära och kära.
Tyvärr kan julen innebära sådant
som inte alls är mysigT. Det kan
handla om stress för att man inte
har råd att uppfylla en bråkdel av
barnens önskningar. För alla som

TN rättar

I vår artikel om kommunens
skolkök råkade vi genomgående stava fel på namnet på
Speldosans populära kock.
Han heter Nevzat Ibrahim, men
kallas Ibbe av både barn och
personal.

råkat ut för arbetslöshet eller
sjukdom kan julen vara en svår
tid.
Alla hoppas nog på en vit jul
och för de flesta innebär det en
förhoppning om snö till jul. Men
för många innebär julen oro om
allt för mycket drickande och för
dem får förhoppningen om en

vit jul en annan innebörd än snö.
Dessutom kan julen vara en av
de ensammaste tidpunkterna på
året. För de som saknar släkt och
vänner att fira jul med och därmed
sitter ensamma över julen kan det
vara en lång och utdragen tid, där
kanske tv:en är enda sällskapet.
Rudolf

Plogen i ide? Skäll på
husse/matte
Hur fungerar egentligen kommunens planering av snöskottningen? Varje år verkar det vara
samma överraskning att det kommer ett och annat snöoväder med
tillhörande ymnigt snöande. Inte
kan det vara så svårt att göra en
plan som finns i beredskap att
bara sätta i verket när (och inte
om) detta händer? Jag tänker inte
bara på bilar och bussar, utan
minst lika mycket på gångtrafikanter som får svårt att ta sig fram
och som ibland måste utnyttja
vägbanorna istället då trottoaren
är dold under snömassorna.

En tistel till den hundägare som
lämnade sin valp utanför ingången (vid systembolaget) i Tyresö
centrum!
Det var kallt, din vovve lyfte
på tassarna och frös, gnydde av
kyla!
Din hund kunde ha blivit stulen av en idiot eller omhändertagen av en djurrättsaktivist.
Låt detta bli första och sista
gången du sviker din trogne tyste
fyrfota vän.
Cissi

Lucia

Lokal medial mångfald förnöjer
I en storstadsregion är det inte alltid lätt att ta del av lokala nyheter.
Radio, TV och tidningar som DN,
Metro med flera prioriterar rikshändelser. Därför är jag glad att
jag bor i en Stockholmskommun
där det finns flera lokala media
som speglar vad som händer på
hemmaplan. I Tyresö finns flera

lokaltidningar och vi har en väldigt bra lokalradio. Tyresö Nyheter finns både som papperstidning och på nätet. Att vi har en bra
lokal bevakning stärker hemkänslan och gör att man får bättre kunskap om sin närmiljö. Det tycker
jag är bra!
Nöjd mediekonsument

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

Vill du bli
Vill
du bli
frivillig?
frivillig?
Lediga frivilliguppdrag
hittar
på
Ledigadu
frivilliguppdrag
www.redcross.se
hittar du på
www.redcross.se

len ville i den senaste skrivelsen uppmärksamma oss politiker på att 90 personer med psykisk ohälsa kan fara illa.
I en interpellationsdebatt i fullmäktige förra hösten
ställde oppositionen frågan till dåvarande socialnämndens
ordförande Anna Steele Karlström (FP) om vad som skulle
hända. Hon och Berit Assarsson (M) lovade att det inte fanns
någon anledning till att vara orolig. Den verksamhet som
bedrivs så väl fungerande kommer att värnas. Det sades på
ett sådant sätt, att vi inte skulle behöva betvivla det.
Det borde vi ha gjort. Vi känner nu stor oro inför det
kommande året. Lyckligtvis så har Östra Södertörns Samordningsförbund uttalat att man har för avsikt att köpa
tjänster från Jobbverket, eftersom man klart framhållit att
den personal som driver verksamheten är kunnig och driver en mycket fin och välfungerande verksamhet.
Det vore en katastrof om företaget inte får förutsättningar att driva verksamheten. Dels hamnar många personer
med psykisk ohälsa utanför någon som helst möjlighet att
få hjälp ut i arbete men det handlar också om en kunnig
personalgrupp som är förda bakom ljuset av den politiska
majoriteten i kommunen. Kanske är det här resultatet av
”Nya moderaternas” arbetslinje.
Susann Ronström och Marita Bertilsson
Socialdemokraterna

Kris, kris, kris
Ständigt dessa kriser. Varför, frågar man sig osökt?
Svaret är egentligen enkelt. Det är de enorma spekulationerna på den globala finansmarknaden som skapar
kriserna. Men precis det svaret undviker dagens massmedier noga. Även regeringsföreträdare undviker ämnet,
därför att det omedelbart leder
till nya spekulationsattacker
som ytterligare förvärrar en
pågående kris.
Men den politiska högern
tycker också att det är helt i sin
ordning att vissa tjänar miljoner
och miljarder, medan andra
svälter i Afrikas öken eller
sitter hemlösa på våra gator.
Vänstern, inklusive miljöpartiet
och stora delar av socialdemoFoto: Gunnar Frisell
kratin, har fått för sig att det är
euron, den gemensamma europeiska valutan, som orsakar kriserna. Och ledande socialdemokrater undviker helt att tala om vår tids ekonomiska ödesfråga. Därför har socialdemokratin hamnat i
kris, inte bara i Sverige utan över hela världen.
Det finns idag en globaliserad ekonomisk elit som
tjänar sådana enorma mängder pengar så de inte vet
hur och på vad de ska göra av
med dem. Världens tio rikaste
”Tänk själv!
enskilda personer har en samlad
En miljard kronor.
förmögenhet på 2 270 miljarder
Det är 1 000 miljoner kronor. Fattigast av dem är Ingvar
Kamprad med 164 miljarder.
kronor!”
Tänk själv! En miljard kronor.
Det är 1 000 miljoner kronor! Den som disponerar en
miljard kan leva gott på en miljon kronor per år i 1 000
år. Samtidigt tvingas över en miljard av världens befolkning leva på mindre än 3 000 kronor per år.
Den ekonomiska eliten spekulerar i allt möjligt i
aktier, kreditobligationer, valutor och råvaror som olja,
spannmål, guld. Det är en sorts poker med märkta kort,
eftersom eliten alltid vinner och skattebetalarna alltid
förlorar. När de överger Generals Motors för att placera
i lönsammare bilfabriker i kommunistdiktaturens Kina,
så tvingas de amerikanska skattebetalarna att köpa världens största men konkurshotade bilföretag. När eliten
överger Lettland, Island, Grekland eller Irland så tvingas
Europas skattebetalare att gå in med skattemedel och
förhindra konkurser och massarbetslöshet. Stigande
statsskulder tvingar sedan regeringarna att skära hårt i
välfärden vilket drabbar dem som har det allra sämst.
Ibland påstås det att finansmarknaden brutit samman.
Det är en märklig verklighetsbeskrivning. Den globala
ekonomiska eliten kan, med en utmärkt fungerande
finansmarknad som verktyg, tömma den ena nationalstaten efter den andra på dess resurser. Det är demokratin
som är i kris, inte finansmarknaden!
Bror Perjus
Författare till böckerna Casino Jorden och Ett annat ord för
mord som bland annat diskuterar kriserna i världsekonomin.
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Fler kommunalråd i Tyresö:

De bestämmer i Tyresö
under kommande period
Politik Under förra mandatperioden hade Tyresö fyra kommunalråd. Nu blir det ett femte
kommunalråd i Tyresö.
Tyresö Nyheter kan nu avslöja
vilka det blir som kommer att
bestämma i kommunen de kommande åren. Det blir Moderaterna som lägger beslag på de
tunga posterna.

Samma ersättning
för elever i Tyresös
gymnasium

Skola Under flera år har elevpengen till Tyresö gymnasium
varit lägre än den som kommunen betalt för elever som valt
att gå vid andra gymnasium. När
kommunerna i Stockholms län
nu inför en gemensam prislista
väljer Tyresö kommun att följa
denna och därmed höja pengen
till undervisningen vid Tyresö
Gymnasium.
ooo

Gemensam överförmyndare
Socialt Genom en bredare bas
kan överförmyndarverksamheten
bli både effektivare och bättre.
Så resonerar Tyresö, Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Nynäshamn och bildar därför tillsammans Södertörns överförmyndarnämnd.
Överförmyndaren utser goda
män och förvaltare till personer
som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden
behöver hjälp. Det kan vara fråga
om hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig
omvårdnad med mera.

De tre ordförandena i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har
alla i olika grad varit kommunalråd mellan 2002 till 2006. Till det
har oppositionen haft ett kommunalråd.

Tyngsta posterna till (M)
Nu ökar alltså majoriteten på
antalet kommunalråd. Samtidigt
tar Moderaterna över ansvaret
för båda de tunga nämnderna.
Socialnämndens ordförande som
tidigare var folkpartisten Anna
Steele Karlström ersätts nu alltså
av en moderat. Det blir Andreas
Jonsson som tidigare varit vice
ordförande i nämnden.
Samtidigt byter Moderaterna
ut ordföranden i barn- och utbildningsnämnden. Ny ordförande
blir Ann-Christine Svensson som
tidigare varit ordförande i byggnadsnämnden.
Trots att Moderaterna nu tar
över de viktigare nämnderna – så
får Folkpartiet en kommunalrådspost i form av Mats Larsson. Han
blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande

Oförändrat i toppen
På posten som kommunstyrelsens ordförande förändras inget.
Fredrik Saweståhl (M) blir kvar
där.
Genom att fördela om arvoden
mellan olika politiker behöver det
ökade antalet kommunalråd inte
innebära ökade kostnader. Enligt
en undersökning av tidningen
Dagens Samhälle har Tyresö ett
av landets billigaste politiska
system. Kostnaden per invånare

Oppositionens toppnamn
Anita Mattsson blir ny ledare för
Socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden, Marie Linder gör comeback i kommunstyrelsen och Miljöpartiets språkrör
blir vice ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt

Andreas Jonsson (M).

Ann-Christine Svensson (M).

Fredrik Saweståhl (M).

Foto: Gunnar Frisell

5

Nu är det klart hur Tyresö kommer att styras de kommande fyra åren.

för kommunens råd för pensionärs- och funktionshinderfrågor.

Foto: Gunnar Frisell

under 2009 var 411 kronor (och då
räknas både löner och partistöd
in). Det innebär att Tyresö hamnar på sjunde plats (av landets
290 kommuner) när det gäller att
ha låga kostnader för det politiska
systemet.

Foto: Gunnar Frisell

ooo

foto: Gunnar Frisell

kultur- och fritidsnämnden. Det
är de stora nyheterna i oppositionens laguppställning.
Martin Nilsson blir kvar som
oppositionsråd och Susann Ronström fortsätter som vice ordförande i socialnämnden.
För första gången får alltså Miljöpartiet platser i de kommunala
nämndernas presidium. Marie
Åkesdotter blir vice ordförande
i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet medan Peter Bylund bli
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
ooo

Marie Åkesdotter (MP) i opposition.

Protester mot
att Strandpärlan
hotas
Förskola Som Tyresö Nyheter
kunde skriva om i förra numret
hotas delar av verksamheten vid
Strandpärlan.
För att få plats med fler elever
vid Strandskolan planerar kommunledningen att omvandla delar
av Strandpärlans förskola till
skollokaler och istället låta barnen gå på andra förskolor i Östra
Tyresö där det bedöms finnas ett
överskott av platser. Avslöjandet
har väckt reaktioner.
På kommunens frågepanel
och i direkt kommunikation med
tjänstemän och politiker har nu
flera oroade föräldrar begärt
besked om var barnen vid förskolan ska gå i stället. Föräldrarna
har också erbjudit sig att ingå i en
konstruktiv dialog om framtiden
för Strandpärlan.

Foto: Gunnar Frisell

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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Strandängarna etapp 1
Bygge Alla överklaganden är
nu undanröjda så att Besqab nu
ska kunna genomföra sitt byggprojekt.

Tidsplan
Planuppdrag: 23 nov 2006
Samråd: 23 maj–21 juni 2007
Utställning: 3 mars–4 april
Antagande: 12 augusti 2008
Laga kraft: 4 november 2010

Brygghusen, Trädgårdshusen,
Utkiken och Parkvillorna kan nu
bli verklighet. Byggprojektet har
varit mycket omstritt och blev
överklagat till högsta instans.
Smärre ändringar från det vinnande förslaget har gjorts och nu
är det klart att börja bygga.

centrum. Förslaget innebär att
över 200 bostäder tillskapas i ett
attraktivt område.

Tävling
Under våren 2006 anordnade
kommunen en markanvisningstävling för området. Tävlingen
omfattade både ett nytt flerbostadsområde och grönområdet
runt badet och båtklubben. Total
17 förslag kom in och var under
sommaren 2006 utställda i Tyresö

Utställning
Under utställningstiden fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen, vilka redovisades för politikerna när tävlingen avgjordes.
Som vinnare av tävlingen utsågs
Besqab tillsammans med Södergruppen arkitekter och WSP.
oo o
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Förslag på åtgärder
Socialdemokraterna Anita Mattsson och Mathias Tegnér föreslog
då att kommunen skulle ta fram
en handlingsplan för hur kommunen skulle kunna rekrytera fler
lärare med behörighet. Bland förslagen fanns ett närmare samarbete med lärarutbildningarna vid
närliggande högskolor samt att
skapa en attraktivare arbetsmiljö.
I det förslaget låg en rad av åtgärder för bättre arbetsvillkor.

,0

2V

+2
V

Tyresö Nyheter har tidigare berättat om hur andelen behöriga lärare sjunkit från år till år i Tyresö.
2009 var nästan var femte lärare
utan behörighet. Och då var det
en utveckling som var en fortsättning på utvecklingen under
tidigare år.

+2

+2
,7

V

4

Skola Tyresö kommun ska
arbeta fram en handlingsplan för
fler behöriga lärare. Detta efter
ett krav från Socialdemokraterna
i kommunfullmäktige.

2V

2

P

Handlingsplan för fler
behöriga lärare på väg

P

P

P

P

Konkreta insatser behövs
Nu kommer barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans
med kommunens personalkontor
arbeta fram ett sådant förslag.

Anita Mattsson (S) är glad över arbetet för fler behöriga lärare.
foto: Gunnar Frisell

arbetsgivare. Några sådana är ett
successivt bättre löneläge, möjlighet till kompetensutveckling
samt ökad lärartäthet, säger Anita
Mattsson.

Förslagsställaren Anita Mattsson är nöjd:
– Det är en av de viktigaste
insatserna vi kan göra för att höja
kvaliteten i Tyresös skolor. Nu
tänker vi följa upp beslutet och se
till att det inte blir ett dokument
som står i en bokhylla.
– Det behövs konkreta insatser
som gör Tyresö till en attraktiv

Klart under 2011
Handlingsplanen förväntas vara
klar under 2011.
ooo

P
N

P

Det vinnande förslaget.

Illustration: Södergruppen arkitekter

Tyresö har dyraste soptaxan i Stockholms län
Sopor Tyresö kommun har den
dyraste avfallstaxan i Stockholms län med en snittkostnad
på 24,16 kronor per kvadratmeter och år.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Tyresöborna betalar nästan tre
gånger så mycket som man beta-

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

betalar nästan 7 000 kronor mer
varje år i avgifter än motsvarande
villaägare i Stockholm.
Men om det (i alla fall i vissa
avseende) är dyrt att leva så är det
i alla fall billigare kostnader för
den så kallade begravningsavgiften. När det gäller denna så tillhör
Tyresö församling tillsammans
med Stockholm, Lidingö och Täby
församlingar de mest välskötta
och har därmed med den lägsta
avgiften i Stockholms län.

lar i Stockholm stad, som har den
billigaste taxan.
På samma sätt skiljer sig kostnaderna för vatten och avlopp
kraftigt. Även här ligger Tyresö
bland de kommuner i Stockholms
län som har de största kostnaderna.
Det visar den så kallade Nils
Holgersson-undersökningen som
görs av bland annat Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.
Sammantaget innebär det att
en normal villaägare i Tyresö

ooo

Så mycket kostar taxan för avfall samt vatten och avlopp
Tyresö
Stockholm

Sopbehållare. Foto: Gunnar Frisell

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
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Tyresö antar policy mot mutor Chockhöjning av avgift
till fritidsklubben

Etik Kommunstyrelsen i Tyresö
har beslutat att ta fram ett regelverk mot mutor och bestickning.

Fritid Tyresö är en av de 70-tal
kommuner, som ordnar skolbarnomsorg för 10–12-åringar i form
av så kallade fritidsklubbar.

Bakgrunden är att kommunstyrelsen hade att besluta om ett förslag
till ny upphandlingspolicy. I det
sammanhanget begärde den socialdemokratiska gruppen att ett
fem år gammalt krav från revisorerna på ett regelverk mot mutor
och bestickning ska genomföras.

Det är en öppen verksamhet, som
finns på fyra platser i Tyresö,
Kringlan i Trollbäcken, Nyboda
skola, Strandskolan och Tyresö
Skola. Väldigt många barn deltar
varje dag och trycket är stort. För
50 kronor pertermin och kostnad
för mellanmål (10 kronor per dag)
kan barnen delta i olika verksamheter och behöver inte gå hem
själva till en tom bostad.

Glädjande beslut
Martin Nilsson, socialdemokraternas kommunalråd i Tyresö är
glad över beslutet:
– Det är glädjande att vi nu alla
partier i kommunstyrelsen har
kunnat enas om att vi ska ta fram
ett sådant regelverk. Även om det
inte finns någon misstanke om
oegentligheter här i Tyresö så
vet vi att det förekommit i andra
kommuner. Idag är kommunerna
en stor ekonomisk aktör vilket
förstås riskerar att leda till ovälkomna framställningar från olika
företag. Ett regelverk med tydlig
uppföljning ska undanröja ens
minsta misstanke om att det finns
andra intressen än skattebetalarnas bästa som styr.
(S) går gärna längre
Samtidigt öppnar nu Martin Nilsson för att man borde gå ännu
längre.
– Jag ser gärna att man inrättar
ett offentligt register över beslutsfattares och politiska partiers egna

Martin Nilsson (S) är nöjd med att kommunstyrelsen kunnat enats om att
ta fram ett regelverk mot mutor och bestickning.
foto: Gunnar Frisell

ekonomiska intressen. Ett sådant
finns när det gäller riksdagsledamöter – men borde vara lika
självklart i en kommun av Tyresös
storlek, menar Martin Nilsson.

– Då blir beslutsfattandet öppet
och transparent och riskerna för
korruption minskar.
ooo

Drabbar behövande
Nu har den borgerliga majoriteten
beslutat att höja den avgiften till
500 kronor per termin och barn
från och med 1 januari 2011. Även
fortsättningsvis tillkommer kostnad för mellanmål.
– Den höjningen på 1 000 procent får betraktas som rent symbolisk, säger Marita Bertilsson,
Socialdemokraterna, som bestämt
yrkade avslag på förslaget i kommunfullmäktige. Den inbringar
ingen intäktsförstärkning, som
skulle kunna bidra till att förbättra kvaliteten, däremot så kan vi
befara att färre barn kommer att
delta. Barn som så väl behöver få
vara där.
– Vi tycker, att det är dags att
uppmärksamma skolbarnomsorg

Att göra det dyrare för barnen riskerar att de barn som behöver fritidsklubben inte kommer samtidigt
som verksamheten inte blir bättre,
säger Marita Bertilsson.
Foto: Gunnar Frisell

och fritidsklubbarna mer framöver. Och att höja taxan är helt fel
väg att gå, menar Marita Bertilsson.

Konsekvensanalys saknas
Även Miljö- och Vänsterpartiet
reagerade på förslaget. Eftersom
ingen konsekvensanalys tagits
fram och underlaget var väldigt
knapphändigt återremitterades
ärendet i fullmäktige.
ooo

Bilverkstad och däck
AuktoriserAd
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Tips: BilCert – Testa bilen innan köp. Fr 1395 kr.
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äCkHOTEll Datoriserad
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4-hjulsinställning
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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)
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?

Har du något
specielltminne
från 2010?

foto: Gunnar frisell

Alex Forsberg
– Flera bra saker har hänt i år.
Camera psykklinik har fantastiskt bra personal som tar hand
om mig. Att Tff damer har kommit upp i allsvenskan är den
stora behållningen. Tack vare
det utökar ungdomsidrotten.
Alliansen sitter kvar. Biblioteket
är bättre och centrum har fått
upprustning med en del nya fina
affärer.

Andreas Samuelsson
– Att min dotter Linnea kom i
augusti.

Lynn Östman
– Att jag fått en liten son till som
heter Dexter, storebror Spencer
är 1,5 år.

Bengt Sommare
– Jag har firat att det är 50 år
sedan jag gick ut handelsgymnasiet i Falun. Trevlig fest i våras
då jag träffade gamla skolkamrater. Min klasskamrat Margareta
visade kort på sin lille son som
fyllde 50 samtidigt.

Kjell Andersson
– Min pilgrimsresa till Santiago
de Campostello i Spanien är
årets absolut trevligaste minne.
Det bär jag med mig hela tiden.

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

Ännu vet ingen när det byggs en ny:

Lekplatsen i centrum försvann
Barn Det var en liten och dålig
lekplats i centrum. Men det var
en lekplats. Nu är den borta.
Under sommaren revs den i en
hast – allt för att snabbt få upp
den skatepark som skulle visa
politikernas handlingskraft för
ungdomar. Men man glömde
alltså bort de minsta.

I Fornuddsparken finns en (relativt) ny större lekplats. Likaså i
trädgårdsstaden. Men i centrum
revs tvärtom den lilla lekplatsen
i början på sommaren – och inget
kom i stället.

Dåligt förankrat
Flera politiker som Tyresö Nyheter talat med beskriver hela processen som extremt dåligt förankrat.
– Jag tror att det bara var kulturoch fritidsnämndens ordförande
Dick Bengtsson (M) som utöver
tjänstemännen visste om att lekplatsen skulle röjas bort utan att
någon annat kom istället, säger
exempelvis Martin Nilsson (S).
– Jag tror att alla idag ser att
alliansen var i skriande behov av
att kunna visa upp resultat för
ungdomar – därför stressades en
skatepark fram – och allt gick så
snabbt att lekplatsen, med undantag av några gungor, revs utan att
veta vad man skulle göra i stället.
Även Peter Bylund (MP) visar
i en interpellation till fullmäktige
att han inte heller varit informerad i frågan.

Endast några gungor blev kvar för de minsta.

Besvikna småbarnsfamiljer
Att en större lekplats är efterfrågad visar den intensiva debatt
som utbröt på kommunens frågepanel i somras.
– Vi saknar ett ställe att träffa
andra barnfamiljer. Förra våren
fick jag som nyinflyttad svar från
kommunen med en karta med fem
lekplatser i mitt område utsatta.
Glada i hågen gick jag och min
dotter ut på promenad, men efter
tre lekplatser fulla med klotter
och överväxta med sly gick vi hem
igen, skrev signaturen Oskar.

Foto: Gunnar Frisell

– Vi flyttade också från Stockholm till Tyresö för några år sedan
och fick en chock när vi insåg att
det inte fanns några parklekar,
instämde signaturen mamma. Nu
är mina barn också besvikna att
lekparken vid centrum är borta.

Nu saknas pengar
Men risken finns att de får vänta.
Kommunen har förvisso gett ett
planeringsuppdrag till stadsbyggnadskontoret för att planera hur
en lekplats kan skapas. Problemet
är att det inte finns några pengar.

Socialdemokraterna som föreslog pengar till lekplatsen i kommunens budgetbehandling hävdar att det inte finns pengar till en
sådan i moderaternas budget;
– Man ger ett planuppdrag för
att det ska se ut som om att man
är igång. Men i själva verket finns
det inga pengar avsatta varken
2011, 2012 eller 2013. Kanske
kommer man stressa fram det till
valet 2014 – men det hjälper knappast dagens barn, säger Martin
Nilsson, oppositionsråd (S).
ooo

Fritt val av gymnasieskola
för Tyresös elever
Gymnasieskola Sedan något
år tillbaka kan alla elever i
Stockholms län välja vilket gymnasium de vill. Nästan. Fram till
nu har dock vissa skolor varit
stängda för Tyresös elever.

Länsstyrelsen
söker efter jätteträd i Tyresö

Förstahanssökande
Men nu ändras alltså denna obalans. Från och med nästa höst
behandlas Tyresös elever som
förstahandssökande och kan
således om de har tillräckligt bra
betyg komma in på dessa utbildningar.

Flora Jakten på jätteträd går
vidare. Nu letar länsstyrelsen
efter bjässar i Tyresö, Huddinge
och Stockholms innerstad. Målet
för arbetet är att inventera trettiofemtusen träd – för att rädda 400
arter hotade djur och växter.
– Varje art kan vara en avgörande länk i näringskedjan. Om
den försvinner hotas genast andra
längre upp i systemet, säger Miguel Jaramillo på Länsstyrelsen.
Det är framför allt tre sorters
träd länsstyrelsen letar efter: jätteträd, mycket gamla träd och
stora ihåliga träd.
– Det är ett reellt hot, beståndet
av jätteträd minskar sakta men
säkert och några nya får vi inte
fram i brådrasket. De jätteträd
som finns kvar är ovärderliga,
säger Miguel Jaramillo.
– När vi pratar med en markägare om vilka enkla åtgärder som
kan rädda det 600 år gamla trädet
brukar de flesta vara intresserade.
Människor har verkligen en speciell relation till gamla träd, säger
Miguel Jaramillo.

ooo

ooo

Tyresö Nyheter har tidigare skrivit
om det fria gymnasievalet. Vägen
dit har varit konfliktladdat mellan
länets kommuner. 2008 riskerade
Tyresös elever att stängas ute
från det populära Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan. Efter en
hård fight kunde den valmöjligheten räddas kvar. Dock lyckades
Stockholm stad stänga sina mest
populära gymnasieskolor för
bland annat elever från Tyresö.

Full valmöjlighet
Nu ändras det genom ett beslut i
Stockholms stad. Nu blir det full
valmöjlighet även på studieförberedande program och gymnasieskolor inne i Stockholms stad.
Tidigare har samhälls- och naturvetenskapliga utbildningar vid
exempelvis Norra och Östra Real
samt Södra Latin varit stängda för
elever från Tyresö.
Till de fristående skolorna har
alla elever redan tidigare kunnat
söka fritt medan det till de kommunala alltid funnits en förtur
för Stockholms stad egna elever.

MartinNilsson (S) är nöjd med att elever i Tyresö får full valmöjlighet på
gymnasieskolor inne i Stockholms stad.
foto: Gunnar Frisell

Samtidigt har Stockholms elever
kunnat söka fritt till Tyresös gymnasium. En obalans som har upprört politiker i Tyresö.
– Avtalet måste förhandlas om
så att alla utbildningar, även de i
Stockholm, öppnas upp, sa Martin
Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd då beslutet togs.
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Tykoflex, ett framgångsrikt Tyresöföretag
Fakta om Tykoflex
Aktiebolag, ägare Anders Örjes.
Cirka 60 anställda.
2009 var omsättningen cirka 90 miljoner.
Produkter: Telecombox. Hinderljus, Tryck och vakuumtäta snabbkoppling för rör och slangsystem Bevattningsanläggningar. Problemlösning
och produktutveckling i samarbete med kunder.
Lokaler: 5 600 kvadratmeter.
Utrustning: pressar och formar för plåt bland annat genom djupdragning i laganpressar. Skärande avdelning med CNC-svarvar och operationsmaskiner.
Egen konstruktionsavdelning med ”solid works”, CAD och verktygsmakare.
Kunder: TeliaSonera, Ericsson, ABB, Transportbilsbyggare för olika
typer av tankbilar, såsom slamsugning, cement med mera. Försvaret, Alfa Laval, Skogsindustrin. Samarbetar med flera Tyresöföretag,
Brantheim, Arta plast med flera.

Stefan Örjes visar upp en djupdragen detalj med en godstjocklek på 4 mm. Att man ur en 350 x 4 mm rostfri
plåtrondell kan forma så här imponerar på en novis.
Foto: Gunnar Frisell
Företag Ingenjörsföretaget
Tykoflex grundades 1958 av
Willy Öun som invandrat från
Estland.

I en villa på Borgvägen i Trollbäcken började verksamheten
som via Skogängsvägen nu hamnat på Radiovägen 29. Lokalerna
har ökat från starten i villakällaren till lokaler på 5 600 kvadratmeter på en tomt om 13 000 kvadratmeter. Förhandlingar pågår
med kommunen om att få köpa
till ytterligare mark.
1981 bildades Tykoflex genom
att tre tidigare anställda Anders
Örjes, Karl Zellhann och Georg
Naumov i det då danskägda
Desmi köpte företaget.
Anders Örjes har varit
med från 60-talet och
varit Tykoflex VD
tills nyligen då Magnus Bjertsjö övertagit
VD-rollen. Numera är
Anders affärsutvecklare.

Kapslingar och kopplingar
Företaget har kapslingar och
kopplingar som gemensam nämnare för de fyra produktområdena
telecom, industri, bevattningsan-

läggningar och key supplier (legotillverkning till andra företag).

Takbox

– Fiberoptisk kabel är idag en
viktig informationsbärare inom
telekom men även kraftindustrin.
Att koppla ihop fiberoptik utan förluster och med stor säkerhet vare
sig kopplingen ligger på havets
botten eller sitter på en stolpe är
en av Tykoflex specialiteter, berättar Stefan Örjes som är ansvarig
för Telecom och hinderljus.

Syns runt om i världen
Flygvarningsljus som sitter i masterna runt om i världen (nackamasterna, radiomaster, torn och
skorstenar) tillverkas i Tyresö
med lysdioder enligt internationella lufttrafikens
hårda regler (ICAO
och FAA).
Djupdragning av
plåt, rostfri och vanlig, sker i laganpressar
som med stor noggrannhet håller fast och pressar
så att godstjockleken blir den
önskade. Plåten är kall men efter
dragningen har molekylrörelserna gjort den flera hundra grader
varm.
ooo

Julklapp till
dig och bilen
Thule dynamic 800

7.295:Stefan visar upp en slangkoppling.
Foto: Gunnar Frisell

Batteriladdare
CTEK MXS 4003

599:Ord. pris 749:-

Jelly Belly

Frisk doft i bilen
Hinderljus som sitter i master och
skorstenar runt om i världen för att
varna flyget. Foto: Gunnar Frisell

39:Rattmuff
I olika färger

99:Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

Verktygsmakare Leif Samuelsson
jobbar med ett nytt pressverktyg.
Foto: Gunnar Frisell

Agnetha Nirling monterar skarvboxar.

foto: Gunnar Frisell

Takboxlyft
på köpet!
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Kultur/nöje

Julstämnin
Som vanligt samlade julmarknaden vid Prinsvillan mycket folk. Lördagen började med
regn, vilket påpassligt upphörde när julmarknaden började och det blev en ganska
behagligdag. Trots att snön lyste med sin frånvaro infann sig julstämningen ändå.

Renklubba, lammfiol, älgkorv, hjortronsylt och blåbär. Kent Sonfjäll har
varit med alla år på julmarkanden vid Prinsvillan.

Julgris som är beständig även i juletid. Reidun Nilssons keramikdjur är
gjorda för att ligga på en hylla med benen utanför. Charmig välgjord keramik av oväntat slag.

– Här är mysigt att strosa runt och för första gången som vi är här är det
riktig julstämning. Snöfallet nu passar bra! konstaterar Malin Lindberg
och Mikael Vallgren, Cornelia och Adam.

Oj vad det ryker! Ulla Hammarsten bjuder på glögg medan Bengt Lundin
eldar under mjölkchokladen. Varma drycker gick åt som smör i solsken en
sommardag.

11
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ng i Tyresö!
Julmarknadsfoto:
Gunnar Frisell

En nubbe till Jul? ”Stenborgare” (efter
operasångaren) med anis, fänkål,
pomerans och råsocker. Tillsätt okryddat brännvin och låt stå 3–7 dagar. Du
bestämmer själv hur mycket den ska
smaka. Eller föredrar du ”Favoriten” med
råsocker, kummin, anis, fänkål, ringblomma och gåsört? Marcus och Roger
föredrar sin ”Favoriten”. Hallonvinäger
och kallpressad olivolja hade de också.

Var är de tvåpuckliga kamelerna som hör till julbudskapet? De var ju med
tidigare ett år påpekar Åke Cyrus! Mitt förråd av citron- och minthonung
fyller jag på här. Citronhonung i te när man är lite förkyld är fint. Sen ska
jag titta in på kyrkliga syföreningens julbasar. De brukar ha fina saker till
salu.

Anita och Tomas är nyfikna på Åke Petterssons alla korvar:
– Den där borde passa barnen! Vad kallade du den där som ser så god ut?

Julerbjudande!
Anne Lundberg och Jane Johansson. Annes tavlor och Janes tovade är
äkta Tyresöhantverk.

Teckna försäljningsuppdrag så bjuder vi på flyttstädningen.
Gäller uppdrag tecknade 1 december 2010–15 januari 2011.

Vi önskar både gamla och nya kunder en Hemtrevlig Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

– Förra året missade jag, berättar Therese Badman-Stenius som i år
besökte marknaden med barn och mamma Berit Badman. Trevlig att
träffa gamla bekanta här.

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö Tel: 08-712 27 00
info@sodergardenfastighetsbyra.se www.sodergardenfastighetsbyra.se
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Tyresö Nyheter följer upp: Hösten 2009 skrev vi om starten
för två nya program på Tyresö gymnasium – Frisör samt Hotell
och turism. Nu följer vi upp hur det gått för eleverna som nu
är inne på sitt andra år på gymnasiet. Andraårseleverna på
Hotell och turism har varit på utlandspraktik i England, Portugal eller Italien och frisöreleverna har börjat klippa ”på riktigt”.

Hotell och turism
– på praktik i Europa
Tyresö gymnasium gjorde en riktig rivstart med sitt nya program
Hotell och turism. Två år innan den kommer som program genom
gymnasiereformen 2011, kunde de första eleverna söka in på den nya
utbildningen här i Tyresö!

Efter att ha klarat av sitt första
läsår, var det dags för eleverna
att nu hösten 2010 ge sig ut på en
månadslång praktik. Och ambitionerna var höga, praktikmånaden
skulle göras ute i Europa.

EU-projekt
Tack vare ett gediget arbete från
skolan, kunde eleverna välja mellan att göra sin praktik i England,
Portugal eller Italien.
– Vi sökte och fick inom ramen
för Leonardo da Vinci-programmet bidrag till ett tvåårigt EU-projekt, berättar Eva Svensson, rektor på hotell- och turismprogrammet. Tack vare detta kunde våra
elever välja praktik ute i Europa
utan att behöva betala något ur
egen ficka!
– Det var en lång och ganska
besvärlig process för att söka

EU-bidraget, men det var det värt
trots några gråa hår, säger Ingrid
Gran, lärare på programmet.
– Praktiken är absolut en viktig
del i utbildningen, betonar Ingrid
Gran. Förutom utlandspraktiken
ska eleverna också göra sammanlagt elva veckors praktik i
Sverige.

En månad i England
Den 3 oktober gav sig eleverna
iväg ut i Europa. Två av dem,
Matilda Carlsson och Monika
Jensen, som valde England, hamnade i Royal Tunbridge Wells, en
liten stad sydost om London. Där
bodde de hos var sin värdfamilj
och praktiserade på två av stadens bästa hotell.
– Vi fick prova på mycket,
berättar Matilda och Monika. Vi
jobbade både i receptionen, köket

ellt seminarium om

Inbjudan till internation

Afganistan
–12.00

ri 2011, klockan 10.00

lördagen den 29 janua

Andraårseleverna på Hotell- och turism.

foto: Gunnar Frisell

och baren och fick verkligen lära
oss olika verksamheter på ett engelskt hotell.
– Vi lärde oss till exempel ett
nytt bokningssystem som användes på våra hotell, och vi blev
också säkrare i att använda engelska, konstaterar både Monika
och Matilda.

Information om projektet
I gymnasiets EU- projekt ingår
också att från svensk sida erbjuda
motsvarande praktik här i Sverige
för elever från Italien och England.
Dessutom ska eleverna anordna
en konferens våren 2011 för att
informera om projektet för andra
elever och skolor, för hotell- och

turistbranschen, för företrädare
för kommunen, arbetsförmedlingen och andra.
– Samtidigt lär sig eleverna hur
man arrangerar en konferens,
något som också är en del av
deras utbildning, påpekar Ingrid
Gran.
ooo

Kulturkrockar
– Det var framför allt viktigt att
lära sig ett proffsigt uppträdande
i alla sammanhang, både i reception och i restaurang, betonar
båda två.
– Vi upplevde också en del
kulturkrockar beträffande språk
och uppförande i England jämfört
med Sverige.
Båda två hade en handledare
som stöd under praktiken och
dessutom var sin handledare på
arbetsplatsen. Med hjälp av handledaren fick de också chansen att
se sig omkring, både i London och
Brighton och i trakterna runt den
egna staden.

Monica Jensen och läraren Ingrid
Gran.
Foto: Privat

Matilda Carlsson och läraren Ingrid
Gran.
Foto: Privat

Gott Nytt
annonsår!
Glöm inte att annonsera i
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

Läs om vårt arbete och ge en
gåva på www.räddabarnen.se
eller plusgiro 902003-3

Foto: Sara Brinkberg

Välkomna till

Medverkande:
Monica Eriksson från
Svenska Afganistankommittén.

Frukost serveras från 09.30 i Kulturcentrum, lokal Kulturcaféet,
Pluggvägen 6 C. Lunch för 50 kronor per person serveras.
Välkommen att anmälan dig på telefon 08-712 80 30
senast den 27 januari 2011.
Arrangörer: Socialdemokraternas internationella utskott och ABF.

tillönskar alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Beställ eller ladda ner vårt studieprogram på
08-55 65 20 30
www.sodertorn.abf.se
info.abfsodertorn@abf.se

Läs mer på www.sap.se/tyreso

julgransplundring
Lördagen den 15 januari 2011
klockan 14.00–16.00
i Kulturcentrum, lokal Nyfors,
Pluggvägen 6 B
Det blir dans kring julgranen,
lotterier, kaffe, saft och bullar.
Tomten är också välkommen!
Inträde 50 kronor för vuxen,
gratis för barnen.
Ingen anmälan
behöver göras!

Bollmora Socialdemokratiska
Förening

Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Stor sortering
av julblommor &
amaryllis!
Julgranar, Kungsgranar, Tallris,
Enris, Julgrupper

Öppettider i december
Vardagar 10–17, lördag–söndag 10–15
Julafton 24 dec 9–13
Telefon 08-712 07 91
Vendelsövägen 39 i Trollbäcken

Tänk på
småfåglarna

Stor sortering av fågel
mat, fågelhus, fågel
matare och julkärvar

Vi vill tacka alla
kunder för det
gångna året och
önska en
God Jul och ett
Gott Nytt År!

Se vår hemsida www.hammarlundstradgardstjanst.se
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Nu klipper frisöreleverna på riktigt!
Efter långa förberedelser kunde
Tyresö gymnasium höstterminen
2009 starta ett frisörprogram.
Det första året arbetade eleverna
främst på dockor, men nu har
det blivit dags att ta emot både
modeller och kunder.

Tyresö Nyheter träffade tre av
frisöreleverna, Caroline Back,
Rebecca Olofsson och Rebecca
Lindström tillsammans med deras
lärare Susanna Päivärinta Dafgård och programmets rektor Eva
Svensson för att få höra hur första
året varit och hur det känns att nu
också jobba med riktiga kunder i
stället för dockor.

Fungerar i sin roll
– Vi visste inte att vi kunde så
mycket när vi satte igång, var det
spontana kommentaren från alla
de tre eleverna. Vi har idag kun-

Rektor Eva Svensson fixas till av
Caroline Back. Foto: Gunnar frisell

Frida Flakstad klipper.
Foto: Gunnar frisell

der som hittar hit på olika sätt
och vi får mycket positiva reaktioner från många, faktiskt över
förväntan, konstaterar eleverna.
Det känns att självförtroendet blir
bättre och bättre hela tiden.
– Våra elever kan redan idag
klara mycket som frisörer, säger
Susanna Päivärinta Dafgård. De
fungerar i sin roll, kan ta kunder
och är på så sätt ganska självgående, men hastigheten behöver
övas upp.
Eleverna är nu ute på praktik
runtom i Stockholmsområdet en
dag i veckan och har dessutom
kunder i skolans salong varje
torsdag eftermiddag.

Jobb i framtiden
Hur ser framtiden ut för frisöryrket? Det kommer signaler om
att det utbildas för många i yrket,
cirka 2 600 varje år, medan beho-

Nu klipper eleverna riktigt hår efter mycket övning på dockor.

vet ligger på cirka 600 nya frisörer
per år.
Alla tre som vi träffar har ett
starkt självförtroende. De har planer på att förr eller senare öppna
egen salong, antingen på egen
hand eller gärna tillsammans med
andra kolleger. Alla tre är också
säkra på att ha jobb i framtiden.

Flera alternativ i yrket
– Vi kan bredda oss och också
satsa på olika områden som till
exempel att jobba som stylist,
med kläder, med smink eller naglar säger de alla tre. Bra frisörer
klarar sig alltid.

– Förutom yrket lär man sig
även företagsekonomi, försäljning och service, arbetsmiljö och
säkerhet och också eget företagande, påpekar Susanna Päivärinta Dafgård. Det tredje året blir det
också mer fokus på detta.

– Det ger en bra grund att stå
på, både vad gäller frisörämnena
och grundämnena och kunskapen
i yrket är internationell och kan
användas överallt, konstaterar
Susanna Päivärinta Dafgård.
ooo

Frisöreleverna tar emot kunder!
Frisörprogrammets salong är öppen torsdagar kl 13.00–16.30.
Om du vill boka en tid är du välkommen att ringa på telefonnummer
5782 99 92. Om ingen svarar kan det bero på att eleverna då har
annan undervisning. Försök igen senare!
Eleverna är duktiga men det är viktigt att tänka på att det tar längre
tid för dem att göra behandlingar.

Kontorshotell

Tyresösmycket
p
lap
k
l
ju
!
Bra ill alla
t

Foto: Gunnar frisell

Finns hos:
TYR HEM & KÖK (Tyresö C)
Hantverkskammaren (Tyresö Slott)
TidÅRum (Alléplan)

Anita Engqvist
www.silverringen.se

Nyrenoverade kontorsrum uthyres från
2 500 kr inkl. allt
Solkraftsvägen 14 A,
Stockholm/Tyresö
Thomas 070-713 07 10

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
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Pejer AIP

(Anything Is Possible)

”Rocket” Robin på Mantorp.

Foto: Racefoto

Racing på motorcyklar gör livet härligt, säger Stefan Pejer
som i sin ungdom var en av våra bättre racingförare.
– Redan 1985 när jag slutade tävla
själv drömde jag om ett eget team
som skulle vinna VM, säger
Stefan. Riktigt så långt
har jag inte kommit
men jag och min
sambo Gun-Britt
Bergholtz trivs
i atmosfären på
racingbanorna.
Det här är en kul
men dyrbar hobby
där det gäller att visa
resultat för att få in
sponsorpengar så att hobbyn går runt.

Robin är från Tyresö
De senaste åren har vi haft Jimmy
”Hilmer” Wyrén som förare men
efter årets första fyra tävlingar på
Knutstorp, Karlskoga, Falkenberg

och Karlskoga igen avslutade vi
vår gemensamma satsning. Årets
sista tävling som vi deltog i
var på Mantorp där vår
nye förare ”Rocket”
Robin Hålén gjorde
så bra ifrån sig som
man kan begära i
den högst rankade
mc-klassen Pro
Superbike 1000cc.
Även Robin är
Tyresöbo och får vi
fler Tyresöföretag än
”Kebab House” som sponsorer nästa år kan man kalla det
en Tyresösatsning.

Kanske nya cyklar nästa år
Nästa år är det möjligt att vi kör
nya cyklar och funderar på andra
fabrikat. När man bygger om cyk-

larna för racing byter man kåpor
och avgassystem. Vi upptäckte
nyligen att en uppsättning blå
kåpor och originalljuddämpare
till vår Yamaha R1 09 som vi ska
sälja är stulen så tips emottas
tacksamt.

Stort mc-intresse
Tävlingarna brukar vara fredag/
lördag med lördagstävlingen
direktsänd i TV. Pro Superbike
1000cc körs ihop med STCC med
många åskådare. Att många är
intresserade av mc märker vi och
våra mc-kläder är populära säger
Stefan.
– ”Rocket” Robin är duktig
förare och med bättre cyklar räknar jag med bättre resultat nästa
säsong, avslutar Pejer.
Läs mer på: www.pejer.se eller
www.pejer.com där nostalgisidan
finns med drygt 3 000 foton från
den ”svartvita” tiden.
ooo

Stefan Pejer i sin butik.

foto: Gunnar Frisell
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Tyresö FF värvar inför nästa säsong

Tyresö Hembygdsförening satsar på
föreläsningar

Antikt Innan TV slog igenom i
Sverige fanns det föreläsningsföreningar i de flesta lite större
samhällen. Där fick man lyssna till
”föredrag med ljusbilder”, en folkbildande upplevelse som då var
mycket uppskattad. Två föreläsningar – om porslinets och möblernas historia är redan avverkade.
I februari kommer turen till
metaller som guld, silver, koppar
och tenn och i mars avslutas serien
med en ”antikrunda”. Då får publiken ta med sig sina antikviteter och
få dem daterade och värderade.
ooo

SafeLine
expanderar

Till nästa säsong kan det bli ännu mer jubel från läktarna på Tyresövallen.

Foto: Gunnar Frisell

Fotboll Tyresö FFs damlag har under den senaste månaden presenterat nya värvningar på landslagsnivå och siktar nu på en topplacering 2011 och SM-guld 2012. Två värvningar på landslagsnivå
och ny tränare ska ge ytterligare tyngd i satsningen mot den absoluta
toppen.

Stefan Fredriksson från Syrianska. Stefan efterträder Tino Katsoulakis, som för övrigt var en av
fyra nominerade till Årets tränare
2010 i damfotbollen.

backlinjen i träningslandskampen mot Norge i slutet av oktober,
säger Hans Löfgren, fotbollsansvarig för TFFs damfotboll.
Det andra nyförvärvet, Josefin
Öqvist har en imponerande meritlista med över 50 A-landskamper
på listan. På listan finns också
VM-silver 2003 och därutöver SMguld och tre Cupguld med Linköping under åren 2005–2010.

Intressant tränarjobb
Stefan Fredriksson med meriter
från Hammarby och Syrianska
väljer alltså bort herrallsvenskan
med Syrianska för att i stället satsa
på Tyresö FF i damallsvenskan.
– Tyresös tydliga satsning mot

Nya är Annica Svensson, försvarsspelare från Hammarby och Josefin Öqvist, offensiv spelare från
Linköpings FC, båda med meriter
från landslaget.

Landslagsbackar
Annica Svensson har i år varit
lagkapten i Hammarby och debuterade i somras som ytterback i
landslaget.
– Annica Svensson utgjorde
tillsammans med Karin Lissel och
Johanna Frisk, båda försvarsspelare i Tyresö, tre fjärdedelar av

Tyresö framför Syrianska
Förutom nya spelare har Tyresö
FF också som ny tränare värvat

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

www.ncc.se
www.ncc.se
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• TRYCKERR
H TRYCK

RH TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
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ett SM-guld på kortast möjliga tid
och att spela Champions League
gör enligt mig jobbet till ett av
Sveriges intressantaste tränarjobb, säger Stefan Fredriksson.
Lägg därtill att vi i damfotbollen
har framför oss VM 2011, OS 2012
och EM 2013 i Sverige, så är det
faktorer som kommer att göra
damfotbollen ännu hetare framöver, avslutar Stefan Fredriksson.
ooo
samglas_ad090121.eps

Jobb När Hisselektronik i Tyresö
AB expanderat sin verksamhet på
den europeiska marknaden har
det blivit alltmer naturligt att byta
namn. Nu heter företaget istället
SafeLine. På tre år har omsättning
och personalstyrka fördubblats
och företaget tror sig kunna fortsätta expansionen:
– Ett område där vi ser en mycket stor försäljningspotential är för
våra GSM-baserade nöd- och hisstelefoner. Här i Sverige är det
inom en snar framtid hälften av
alla telefoner som använder systemet. Runt om i Europa är motsvarande siffra bara några få procent
men det kommer förändras snabbt
i takt med GSM-nätets utbyggnad
säger företagets VD Robert Alsén
som också förväntar sig nyanställningar till följd av expansionen.
Företagsnamnet Hisselektronik lever dock kvar som ett
dotterbolag med inriktning mot
apparatskåp för hissar.

2009-01-21

19:32:46

ooo
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Tyresö runt

Strandskyddsmanifestation
Naturskyddsföreningen skriver i sin kritik till nya strandskyddslagen:

Allemansrätten i Stockholms län hotad

Ett 30-tal personer hade samlats till manifestationen.
Miljö Klockan 18 söndag kväll
den 14 november tändes eldar
för strandskyddet i hela länet.

Tyresö Naturskyddsförening och
grannkommunerna gjorde en
manifestation för att uppmärksamma hur viktigt strandskyddet är och vilka risker som finns
med den nya strandskyddslagen.
Tre raketer och asiatiska lyktor
skickades upp och en eld tändes
på Strandbadet.
På Solsidan på andra sidan
Erstaviken brann också en eld
och raketer sändes även upp
därifrån. Före valet hade Naturskyddsföreningen gjort en enkät

Foto: Gunnar Frisell

bland partierna och de tre partier,
Miljöpartiet Folkpartiet och Socialdemokraterna, som svarat att de
vill ha ”en mer restriktiv hållning
i strandskyddsärenden så att inga
stora byggen som stör naturvård
eller friluftsliv, sker längs stränderna” fick ansvar för raketuppskjutningen.
Cirka 30 personer deltog den
här kvällen vid Tyresö Strand
och tanken är att manifestationen
ska bli ett återkommande inslag
under hösten.
Se mer på: http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/
stockholm/tyreso/
oo o

Asiatiska lyktor skickades upp i
luften.
Foto: Gunnar Frisell

Den nya lagen om strandskydd som i sin helhet trädde i kraft 1 januari
2010 riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka
byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och många
rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna.
Vi ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom
det finns viss fördröjning i systemet. Men, ett mycket stort ansvar har
lagts på kommunerna och länsstyrelserna, när reglerna blivit vagare.
Naturskyddsföreningen tänker noga följa upp utvecklingen.
Den nya lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är det nya möjligheter till undantag
från strandskyddet som nu ges. Strandskyddet behövde differentieras
inom landet men lättnaderna i de nya strandskyddsreglerna går i flera
fall alldeles för långt.
Strandskyddet är en grundläggande del av allemansrätten och svensk
naturvård. Dessutom har strandskyddet haft den positiva bieffekten
att Sverige idag står bättre rustat än många andra länder mot klimatförändringar, eftersom vi har färre byggnader, anläggningar och vägar
i strandzonen.
Det nya undantaget för strandskyddet i områden som är viktiga för
landsbygdsutveckling är exempellöst diffust och kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för svensk natur och friluftsliv.
Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen:
1. Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i
Stockholms län kan fortsätta. Det finns inga skärpningar av strandskyddet i dessa områden.
2. Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts.
3. En sådan möjlighet är att man på mycket lösa grunder helt kan upphävda strandskyddet i områden som en kommun anser är viktiga för
landsbygdsutveckling
4. Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och
upphävanden av strandskyddet. Kommunerna har tidigare varit
mycket slapphänta med detta och Naturskyddsföreningen är därför
oroad för strandskyddets framtid.

Tack alla kunder
God Jul & Gott Nytt År
Tel: 08-712 08 58
Fax: 08-742 07 64
Vendelsövägen 47
(vid Alléplan Trollbäcken)

Lunch 10–15 inkl. stor salladsbuffé 69:Kvällserbjudande: Husets Planksstek 109:- Välj mellan Laxplanka, Black and White, Grillbiff, Fläskfilé Nobis

Boka jul- och nyårsmaten hos oss

Alléplans Pizzeria

Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab m. ris • Kebab m. bröd
Kebab m. pommes frites

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

Pizzor

även glutenfria

Hamburgare
Kebab
och andra rätter som
t ex fläsknoisette och
kycklingrulle
Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10
Tel. 08-798 20 77
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Höstglimtar
T

rädgården har gått i vila och butiken är stängd. Vi
har slutspurtat med att plantera tulpanlökar i långa
banor för att de i vår skall drivas till snittulpaner.
Under arbetet kom jag att tänka på hur historien alltid
tycks upprepa sig. Tulpanmani utbröt i 1630-talets Holland med allt högre priser på tulpanlökar, hysteri på börsen, spekulationer, tulpanoptioner och till all galenskap
övervägde man att införa den som valuta. Den tvåfärgade
rosentulpanen ’Semper Augustus’ var så eftertraktad att
en enda lök kostade mer en ett helt hyreshus i centrala
Amsterdam! Denna tulpanmani blev till en tulpanbubbla
som sprack när tulpaner värda fantasisummor plötsligt
inte gick att sälja. Ja vad säger man, människan har då alltid varit girig. Det krisar jämt och ständigt för att vi aldrig
lär oss. Men du kan vara säker på att ha huset kvar om du
blir sugen på en tulpan ifrån oss i vår!
Efter allt tulpanstök var det inte utan att man behövde en
välförtjänt ledighet. Jag bestämde mig för avkoppling och
vad kan vara lugnare än min barndoms Gotland, vid den
här tiden på året helt utan turister, precis som jag vill ha
det. Väl på båten så hittade jag en artikel om några eldsjälar
som startat ett ekologiskt projekt. Blev så klart nyfiken
som alltid på folk som skapar. I artikeln läste jag: ”Det viktigaste är att tänka till och man kan inte göra allt. Det gäller
att ha en insikt om att inte gapa efter för mycket.” Mm, jag
tycker om… Måste bara ses… Direkt i land och fem minuter senare stod jag framför LEVA Kungslador som är ett

Annelies lästips
Titel:
Wij trädgårdar – en vision i Ockelbo
Författare: Lars Krantz
Fotograf: Pernilla Hed
ISBN:
978-91-1-302414-1
Förlag:
Norstedt
Bandtyp:	Inbunden
Sidor:
193
Utgiven: 2010

ägarkollektiv av 70- och
80-talister, ett ekologisk
centrum, en träffpunkt
för eko-producenter
och hantverkare och för
människor som i största
allmänhet vill leva ett
naturnära liv. Här hittade jag en plats som
i mångt och mycket
atmosfärsmässigt
påminde om Rosendals
Trädgård på Djurgården. Två stora lador och
bakom dem en trädgård
att fika i och ett växthus av trä att bara vara
i, en gårdsbutik med
närproducerade ekologiska LEVA-produkter och andra
fairtrade-märkta varor samt en husfabrik. I en av ladorna
bedrivs restaurangverksamhet med vegetarisk inriktning
och ett bageri. LEVA Kungsladors ägarkollektiv arbetar
och lever en livsstil för ett bättre samhälle. Inspirationen
kom direkt till mig och glad i hjärtat färdades jag genom ett
rofyllt gotländskt landskap, som var klätt i höstskrud, ner
till Sudret. Varma toner målade det grådisiga landskapet
som är så avskalat vackert. Gråa skyar med regn hängde
tungt över havet. Det här är väldigt, väldigt långt ifrån upplevelseindustrins påklistrade ståhej. Naturen regerar och
ger mig livskvalité.
Efter lugna och avkopplande dagar på Gotland tog
jag tåget till Köpenhamn för att få mycket storstadspuls,
inspiration och design. Ett av mina mål på resan var att
besöka Tage Andersens butik på Nye Adelsgade 12. Lång
har väntan varit och nu hade jag äntligen möjlighet till
ett besök. Köpenhamn var fantastiskt, det blåste och
regnskurarna avlöste varandra, solen kikade ibland
fram mellan molnen och termometern på husväggen
vid Rådhusplatsen visade nästan 10 grader varmt. Jag

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 händeri ditt närområde.
Adress:
Finborgsv. 31
Strandv 15 A
Skarvstigen 5 C
Smultronbacken 7
Siriusvägen 15 A
Riddarstigen 14
Riddarstigen 10 A
Tjärnstigen 42

Byggnation:
Nybyggnad av fritidshus och carport
Nybyggnad av enbostadshus och
garage
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus och
garage
Nybyggnad av garage
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av fritidshus

Foto: Gunnar Frisell

På- och tillbyggnad av enbostadshus

Runstigen 10
Björnstigen 10
Aprilvägen 13
Hackspettvägen 15
Rakstaringen 11

Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av garage
Tillbyggnad av fritidshus
Tillbyggnad av fritidshus

Här ska rivas:
Dyviksuddssvägen 9

Ägarna föreläggs att ta bort det olovligt utförda på fritidshuset, uthuset
och carporten och minska bruttoarean till gällande bygglov samt återställa marknivåerna på tomten.
Fornuddsv/Vendelsöv Avslag för förlängning av bygglov för affischpelare
Vendelsövägen 91
Avslag för ansökan om stödmur och staket
Tegvägen 12 D	
Överträdelse av bygglov för tvåbostadshus och olovligt byggande av
stödmur
Slumnäsvägen 25	Olovlig markuppfyllnad tas bort mot vitesföreläggande
Ällmoravägen 90	Olovligt byggt uthus tas bort mot vitesföreräggande

Lima Städ Service
och Transport

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

• Tennis
• Badminton
• Squash
• Bollfritids
• Gym
• Shop
• Cafeteria
• Konferens
• Bollskola
• Innebandy
• Multihall
• Mattcurling
• Basket

besökte Amalienborg, havsfrun, men hon var inte hemma
utan i Shanghai så jag fick hålla tillgodo med att se på när
en italiensk journalist stod på hennes sten för att göra ett
reportage. Rundetårn gav mig en fin utsikt över byn, besökte Nyhavn, gick och gick, fikade och fikade. Att besöka den
botaniska trädgården är en blommande utmaning så här
års. Men jag fann att både rododendron, höstkrokus och
cyklamen blommade. Busken glasbär – Callicarpa bodinieri
vars bär i violett och vitt, lyste i höstdiset. Inne i palmhuset
så blommande det dock mer, det är en speciell känsla att
gå mellan alla växtzonerna i vinterkläder, eller bara till slut
förskräckligt varmt. Men den bästa av bästa upplevelser var
Tage Andersens butik. Denna fantastiska blomsterkonstnär. Att träda in hos honom är som att stänga dörren till den
moderna slamriga världen utanför och du kliver in i lugna
sagolika rum. Fåglar kvittrar och går lösa. Vatten porlar och
i bakgrunden hörs ett vackert pianospel. Alla metalliska
konstobjekt samsas med grön konst. Färgerna är mörka
och dova, ljuset är behagligt och en känsla av magi kommer över en. Mästaren själv var på plats och jag fick hans
fina bok ”Enthusiasm” signerad. Salig äro lyckan! Jag ljuger
inte när jag säger att när jag kom ut från denna sagovärld så
hade jag ståpäls över hela kroppen. Det var mäktigt.
En annan person som jag beundrar är Lars Krantz så jag
vill gärna slå ett slag för hans nya bok med titeln Wij Trädgårdar – en vision i Ockelbo. Där ett projekt blir en livsstil,
att bejaka naturen som urkraft. Ett annat lite tips kan vara
den dokumentär som visades i SVT den 7 november ”Den
nya tiden”, finns på SVT Play ett tag till. Tänkvärd.
PS. Wow! I skrivande stund sitter ett gäng med domherrar i ett träd utanför mitt fönster, tänkt att man kan bli lycklig för så lite.
Annelie Källberg
Trädgårdskreatör, Norrby Trädgård
www.norrbytradgard.se
www.norrbytradgard.blogspot.com

ANMÄL
DITT BARN
TILL

BOLLSKOLAN
VÅR 2011

REDAN
GRUPPTRÄNING
NU!(4-5 ÅR)
• BodyToning
• Afro Power
Start
Dance
• Pilates
• Cirkelträning Januari
• BoxPass
• CirkelBox
• Salsa
• Zumba
• Core

TYRESÖ RACKETHALL

Öppettider:
mån-tors 8–22 • fre 8–20 • lör 9–18 • sön 9–22
Tel 08-798 75 20 • Siklöjevägen 27 Tyresö
www.rackethallen.se
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pågång
det händer I Tyresö

Lions clubs adventskonsert
Söndagen den 5 december i Tyresö
Kyrka kl.19.00
Medverkande: Hannah Holgersson,
sopran, hemsida www.hannahholgersson.se, Tyresö Ungdomskör
under ledning av Anne AaltonenSamuelsson, Mattias Kjellgren,
organist och ackompanjatör och Bo
Ohlgren, sång och presentation.
Biljetter för 150 kronor finns att
köpa på Body Shop och Tyresö
Direkten som båda ligger i Tyresö
centrum, Tyresö Strands Livs vid
Strandtorget och Arno Livs i Trollbäcken samt vid entrén. Överskottet
går till vår hjälpverksamhet.
www.lionstyreso.se
Jazzkonsert med
Claes Janssonoch MSQ
Måndag den 6 december på restaurang Fairway Inn. Clas Jansson, en
av Sveriges främsta jazzsångare, i
kväll tillsammans med den absoluta
jazzeliten. Entré: 100 kr, 80 kr för
medlem, 30 kr för gäst under 30 år.
Arrangör: Tyresö Jazz och Blues
Clubb
Tyresö julsalong
Tyresbor visar sina verk. Måleri,
teckning, skulptur, foto, textil med
mera. Invigning torsdag 9 december
kl 17.00 i Konsthallen Biblioteket i
Tyresö centrum. Utställningen pågår
till och med den 31 januari och har
samma öppettider som biblioteket.
Luciafirande till häst
Spännande shower till häst. Marknadsplats. Caféteria. Fri entré.
Söndagen den 12 december kl
13–17 på Fårdala Gård
Arrangör: Fårdala Gård, Tyresö Ridskola

Bostäder, böcker, kyrka, teater m m på 91,4 MHz
lokalradion  Som vanligt bjuder Succékanalen 91,4 – Tyresöradion på mycket varierande program: Historia och historier, unga och
gamla, svensk- och utomlandsfödda, Lions och Tuff. Medan Ebbe
Björkman i repriser berättar om Nils Ferlin intervjuas Tyresötjejen
Anna-Klara Mehlich (född Hedman) om sin nyutkomna bok.

På www.tyresoradion.se vimlar
det av omdömen från lyssnare,
mestadels mycket positiva. Den
hemsidan har nu fräschats upp
med ännu flera bilder och med
möjligheter att på webben klicka
på ett önskat program av de tolv
som hörs dygnet runt.
Programledaren Åke Sandin tar
inte jullov utan fortsätter att varje
vecka göra 4–5 nya program, som
hörs första gången på söndagar
från klockan 17. Andra bestämda
tider: Tyresö kommunfullmäktige torsdag 9 december klockan
18. Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff 5 och 19 december klockan 17. Centrumskolans
Radio X3M onsdagar klockan
14.30.

runstenen, rondeller, Bollmoran,
verser, politiker, Sven Berggren.
Sven Berggren (1918–2010), roslagspojke, sotarmästare och musiker i Tyresö i en repris från 2001.

21/11–12/12:
Nils-Olof Ahlén: Örby>Krusboda,
teleteknik, LM Ericssson, Moskva,
Liberia, fisk, fiskevård, kräftor.
Gösta Falk: Västra Ryd, Hanviken,
Kumla skola, Fotboll, Radiotjänst i
44 år, Siken, Gunnar Nordahl.
Ursula Rundin, Helén Rapp: Föreningen Styvmorsviolen, ”bonusföräldrar” hjälper o stöder varandra.
Robert Markay: Irak>Bollmora, historia, religioner, jobb, väpnat rån,
fotboll, Bileliten, assyrisk musik.

Lionsbröderna Björn Palmer och KG Lindeberg hörs på radion tills den 5
december.

28/11–19/12

5/12–26/12

12/12–2/1

KG Lindeberg, Björn Palmer: Trollbäcken Lions’ verksamhet, julkonsert i Trollbäckens kyrka söndagen
den 5 december.
Sven A Svennberg. Många år i kommun- och kyrkopolitik. Miljö, ekonomi, teknik, Ebbe Björkman.
Sven Lionell: Teater, lokalhistoria,

Katharina Häll: Jakobstad, jobb i
förskolor, roller 25 år i teaterföreningens skådespel, fritid, resor.
Ebbe Björkman från 1999: Ferlin (2), caféliv, bohemer, ”Barfota barn”, radiospel, ”Löpsedel”,
döden.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 127-78) med ”rosor”,
intervjuer, krönikor med mera.
Peter Dicke, Terje Engh, Anders
Gullberg, Åke Sandin: Historier,
limerickar, elakheter, glammande.

Claudine Andersson: Frankrike
1968, Nyboda, Strandskolan,
”Öppet hus”, banker, Klövbergsgrottor.
Tyresötjejen Anna-Klara Mehlich (f.
Hedman) om sin debutbok ”Gunga
åt Öster mot tidens härskare”.
Siv Källstigen, präst: Böcker, ”Röda
grevinnan”, pilgrimsvandringar, jul,
Strindberg och jungfru Maria.
Uhuru Hallström: Kenya, språk, sen
11-åring i Sverige, fritidsledare i
Tyresö, ungdomar, tre idoler.

Luzia Steinhof: Schlesien >Tyresö,
flykting, klosterskola, hembiträde,
katolsk tro och julfirande.
Mats Berndtson: Skogsängsv.>
Vissvass, båtar, ventilation,
56-orna, mopeder, Mora, Italien,
Zlatan.
Lena Hedström: Ornäs>Bollmora,
Bolaget, Justitia, aktiv i fack & BRF,
mormoner, Kennedy. Farfar?
Unga Anna Eriksson & Amanda Gölles: Skolor, jobb, böcker, Ungern,
Indien, att bistå fattiga med mera.

Tyresötjejen Anna-Klara Mehlich
(född Hedman) om sin nyutkomna
bok hörs från 5 december.

19-åringarna Anna Ericsson och Amanda Gölles hörs på 91,4 från den 12
december.

Programmen de närmaste
veckorna:
14/11–5/12

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronor
eller mer om du vill. För medlemmarna ordnas olika träffar med
radio som tema. Avgiften sätts in
på postgiro 491 57 21-7. Glöm
inte skriva namn och adress.

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

Teaterföreningens Katharina Häll
hörs på Tyresöradion tills den 19
december.

Tuff Åke prisbelönas
Pristagare Han har hörts på
Tyresöradion 91,4 varenda vecka
sedan 1985 i Radio Tuff och
sedan 1995 på Succékanalen
91,4. Skulle han ha fått marknadsekonomiska löner för sina
4 500 radioprogram hade han i
dag varit en av Tyresös rikaste
män, men han har jobbat oavlönat i den stolta folkrörelsetraditionen.

Som ung elitsoldat och underofficer vägrade han sin andra repmånad och fick fängelse, när etablissemanget hade framskridna planer
på blågula kärnvapen – snacka om
förintelse! Han var med och grundade Tyresö Ulands och FredsFörening (TUFF) 1967 och blev
dess första ordförande. På 70-talet
var han vice ordförande i Svenska
Freds och samarbetade med sin
idol Per Anders Fogelström, som
han efterträdde som föreningens

ordförande 1977–1979. Han har
skrivit flera böcker, bland andra
en med den typiska titeln ”Förbannad pacifist”.

Pris av ärkebiskopen
Det handlar förstås om Åke Sandin. Han har fått flera utmärkelser förut men nu har han just fått
Ickevåldsfondens pris av självaste ärkebiskop Anders Wejryd. Det
skedde i Storkyrkan, där Mikael
Wiehe sjöng och pristagarna höll
korta anföranden. Åkes kommentar:
– Glad att ha fått vara i Storkyrkan igen. Som student var jag
guide i Gamla stan och hade då
förmånen att få visa denna fina
kyrka för turister och skolklasser från landsorten. Första gången jag fick tala i en kyrka var en
aprildag 1968, när vi i en knökfull
Tyresökyrka hade en minnesceremoni för ickevåldsmannen Martin

Luther King som hade mördats ett
par dagar tidigare.

Åke vågar
Åke har ofta vågat sticka ut ansiktet mot trendig snålblåst och
alltså ibland blivit kontroversiell.
Men som han säger:
– Jag växte upp vid Ångermanlands Höga kust och fick
då inpräntat att man inte skulle
fjäska för ”storgubba”, som man
sa där. Vägrar alltså att vara bland
trendnissarna vid köttgrytorna
hos traska-patrullo-patrasket.
Faktum är att jag som oavlönad
kan uttala mig mera öppet, till
exempel i Radio Tuff, som gör
skäl för sitt tuffa namn.
Hipp, hipp hurra!
Vi i Tyresö Nyheter vill uttrycka
ett stort grattis till en välförtjänt
pristagare och tyresöbo.
ooo

Åke Sandin vann Ickevåldsfondens pris.

foto: Gunnar Frisell
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Kultur/nöje
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1

En vinnare får tre ”Femmanlotter” som kan ge vinst upp till
500 000 kronor.

Ungefär hur många invånare
har Tyresö?

1 43 000
X 45 000
2 47 000

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

6

En av Tyresös vänorter,
Cesis, ligger i baltikum. Men
i vilket land?
1	Estland
X Lettland
2 Litauen

2

Hur många politiska partier
finns det i Tyresö kommunfullmäktige efter hösten val?
1 Sex stycken
X Sju stycken
2 Åtta stycken

7

Tyresö ingår i Södertörns
Brandförsvarsförbund. Hur
många fler kommuner gör det?
1 5 stycken
X 7 stycken
2 9 stycken

3

Tyresö kommunfullmäktige
har i dagarna beslutat om
nästa års budget för kommunen.
Ungefär hur mycket pengar
omfattar kommunens driftbudget?

8

Tyresö gränsar till ett antal
andra kommuner. Vilken
gränsar inte Tyresö till?

1 1 miljarder kronor
X 2 miljarder kronor
2 3 miljarder kronor

4

Bildgåtan

1 Botkyrka
X Huddinge
2 Värmdö

Under vilket århundrade
byggdes Tyresö slott?

11

I Tyresö finns det drygt
15 000 bostäder. Tyresö
Bostäder är det enda allmännyttiga bostadsföretaget. Just
nu producerar bolaget 83 nya
hyresrätter. Var byggs det nya
området?

9

Ett nytt motionsspår invigdes i höstas. Det är elbelyst
och man kan säga att det går runt
en sjö. Vilken?
1 Tyresö Flaten
X Albysjön
2 Barnsjön

1 Västra Farmarstigen
X Östra Farmarstigen
2 Östra Tyresö

10

12

En ny rondell håller på
att byggas på Tyresövägen. Hur många rondeller för
biltrafik finns det i Tyresö?

Av Sveriges befolkning
är omkring 18 procent
pensionärer. Hur stor andel av
Tyresös befolkning är över 65 år?

1 5
X 8
2 11

1 10 procent
X 15 procent
2 20 procent
Foto: Gunnar frisell

Första pris är tre ”Femmanlotter” där du kan vinna upp till 500 000 kronor. Andra till femte pris är en lott.
Märk kuvertet ”TN-julnötter 2010” och skicka din lösning senast den 8 februari 2011 till:
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

1 På 1600-talet
X På 1700-talet
2 På 1800-talet

5

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Den
genomsnittliga användningen av
vatten per person och dygn i ett
hushåll är cirka 180 liter. Varifrån
kommer det vatten som Tyresös
VA-verk levererar?
1 Mälaren
X	Drevviken
2 Tyresö Flaten

1 X 2

1 X 2

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Märk svaret ”Bildgåta nr 8” och
skicka senast 8 februari 2011.
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Namn:
Adress:

eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu

Postadress:

Bildgåta nr 7, 2010

Telefon:

Rätt svar var vattentornet och
det har vi fått från Eva Saréus,
Lummergången.

Vinnarna presenteras i nr 1, 2011.

Kryss nr 8  
Första pris är tre ”Femmanlotter” där
du kan vinna upp till 500 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
8 februari 2011 till:
Tomteland i Mora
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1:a pris: Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
2–5: Maija-Liisa Larsson, Lindalsv.
Lennart Fleischer, Kristianstad.
Ingeborg, Aredal, Björkbacksvägen.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.
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Rätta lösningen på kryss nr 7, 2010.
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Golv
Gardiner
Möbler

✸

Öppet
må–to
10–23
Öppet:
Må-to11–23,
10-22, fre–sö
fre-sö 10-23
Vintervägen
Vintervägen22,tel.
tel.798
798 42
42 50
50
www.godissvampen.com
www.godissvampen.se

Banderoller

Din leverantör av
Dekaler
Klistermärken
2
Adressetiketter fr. 190:-/m
info@dezeta.se
Logotyper
Vintervägen 16 • •Tel
www.dezeta.se
Tel798
79891
9122
22

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.)
135 70 STOCKHOLM

TEL 08-712 51 60
FAX 08-742 62 80

Hildes
HildesHälsokost
Hälsokost
–– Alltid
– –
Alltidlågpris
lågpris

Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Myggdalsvägen14–18,
30 • Tel
74210–14
10 19
Måndag–fredag
lördag
Måndag–fredag 15 –18, lördag 10 –14
www.hildeshalsokost.se

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

FÖR MER INFO:
WWW.FONTANA.SE
• TEL:
71 00
www.fontana.se
• tel 08-448
71 08-448
00

Välkomna

önskar
Andreas med personal
Öppet: mån–fre 8–21, lör-sön 9–21
Marknadsgr. 25 Tyresö C. 712 02 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År

RH TRYCK

Tel 742 00 60 x faktorn@rhtryck.se x www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 Tyresö x Flygfältsgatan 5, Skarpnäck

Nya
ochoch
gamla
patienter
välkomna
Nya
gamla
patienter
God
Jul
och
Gott
Nytt
hälsas välkomnaÅr

Tandvårdsteamet

Västangränd
Västangränd16
16• •T.T.55
5565
6565
6565
65• •info@tandvardsteamet.se
info@tandvardsteamet.se

Årets julklapp:

Köp ett presentkort!
TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00

Vintervägen 12 • 742 66 00
www.tyresotrafikskola.se
Öppet: mån-sön 9–21 • Tel 08-448 73 60


 

En lysande affär

 


Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44
www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se

Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna!

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

www.tyresobilverkstad.se

Vi har era fyrverkerier
Bilverkstad för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10
• tel. 770 34 09
Energivägen
2 Cwww.sveafireworks.com
www.farg-design.com

Auktoriserad rep. av Saab och Opel

Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se
biltvätt & rekond

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret
Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkommen
hälsar Roger
med med
personal
Välkomna
hälsar Thomas
och Roger
personal

Partner

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

