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Kaffe med språk och kultur
n Varje torsdag kl 13 samlas en 
liten grupp kvinnor i ABFs lokal 
på Sikvägen för att umgås över en 
kopp kaffe och för att prata om den 
gångna veckan. Det kan låta som 
en ganska vanlig eftermiddagsfika 
men med den stora skillnaden 
att det här är frågan om en grupp 

kvinnor och även några män, som 
kommer från olika delar av världen 
och som sedan 20 år träffas för att 
prata och umgås på sitt nya hem-
lands språk, alltså svenska.

– Det hela började redan 1996, 
berättar Ninni Berndtson som är 
en av initiativtagarna sedan star-

ten och som varit med under alla 
åren. Vi har haft deltagare från 
en rad olika länder och med olika 
språk i bagaget. Syftet har hela 
tiden varit att öva sin svenska och 
att lära känna sitt nya hemland och 
dess kultur.

 Sid 6

… tycker att 
skidåkningen 
spårat ur.
     Sid 2

Bollmoran …
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Samtalet om språk, kultur och historia i olika länder i full gång! FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Förskola med förhinder
n Bristfällig planering av förskoleutbyggnaden gör att Tyresö 
kommun riskerar att bryta mot lagen. Den tidigare så fina ambi-
tionen att erbjuda plats inom tre månader är som bortblåst och 
risken är överhängande att inte ens lagens fyra månader klaras. 
Och barngrupperna bara växer i storlek. Ledare, sid 2

Jobb istället för bidrag
n Kommunen har slutat att erbjuda ungdomar sommarjobb. Istäl-
let väljer man att subventionera arbetsgivare som anställer unga 
under sommaren, den så kallade Sollentunamodellen. Det blir 
dyrt och kontraproduktivt. De flesta av de subventionerade job-
ben skulle ända ha kommit till. Debatt, sid 4

”Vi har ett allvar-
ligt ekonomiskt 
läge, kommunen 
lever över sina 
tillgångar .”
Anita Mattsson, sid 7

Nej till kollektivavtal
n Kommunen privatiserar de 
personliga assistenterna för 
att slippa kollektivavtalen. 
Det innebär kraftigt försäm-
rade villkor för de anställ-
da. Sid 5

Underskott i 
nämnderna 
n Engångsintäkter genom 
bland annat markförsälj-
ningar gör att kommunen 
får ett positivt resultat 2015. 
Däremot går det sämre för 
nämndernas verksamheter 
som slutar på minus 39 miljo-
ner. Sid 7

Unga företagare
n På mässan Ung Företag-
samhet representerade 
Tyresö gymnasium i år med 
två företag, Save A Life UF 
och Charity Cup UF. Båda 
företagen har valt att donera 
sina vinster till hjälverksam-
het. Sid 8

Ökad sjukfrånvaro
n År efter år blir sjukfrånva-
ron högre i Tyresö kommun. 
Målet är högst 4 procent 
sjukfrånvaro men 2015 
var den nästan dubbelt så 
hög. Sid 10

Seger i kvalet
n Tyresö Trollbäckens inne-
bandydamer spelar kval 
till Svenska Superligan och 
inledde med en stark seger 
mot Umeås damer. Slutsiff-
rorna 10–4 talar för en full-
ständig utskåpning. Sid 13

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort. 

Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen. 

LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.
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NoteratDet behövs en pedagogisk offensiv för de 
små barnen. Den svenska förskolan är 
unik och har genomgått en stor utveck-

ling. Det började med förutseende pedagoger 
som redan på 1930-talet såg behovet av att arbeta 
med pedagogisk utveckling för de minsta bar-
nen. På 1970-talet blev det obligatorisk förskola 
för alla sexåringar. Och med kvinnornas intåg på 
arbetsmarknaden blev det viktigt att hitta omsorg 
för barnen och utbyggnaden av daghem tog fart. 
Det unika är just kombinationen av omsorg och 
pedagogisk utveckling för de små barnen. Sedan 
början av 2000-talet har vi en allmän avgiftsfri 
förskola för alla fyra och femåringar. Försko-
lan betraktas idag som en del av vårt livslånga 
lärande. Men ska den ge pedagogisk utveckling 
kan inte barngrupperna vara hur stora som helst. 
I Tyresö idag sliter personalen hårt för att klara 
det pedagogiska uppdraget. Barngrupperna har 
vuxit och blivit alldeles för stora.

I kombination med att en lägre andel försko-
lärare och fler barn per personal har förutsätt-
ningarna att göra ett bra jobb minskat.

Inte nog med det. I Tyresö har målet varit att 
erbjuda förskoleplats inom tre månader. Det är 
en hög och bra ambition. Men nu ser det tyvärr 

ut som om man inte ens kommer att klara lagens 
krav om fyra månader. Det innebär inte bara en 
försenad förskolestart för många barn. Det får 
också konsekvensen att många föräldrar och då 
främst kvinnor, inte kan återgå till jobben i tid.

Genom bristfällig planering har ansvariga 
politiker alltså skapat både en försämrad skol-
start för många barn och en kvinnofälla i Tyresö.

Det som politiken missat är främst tre 
saker:

 ■ Lokalplanering i alla kommundelar
 ■ Personalförsörjning
 ■ Personalutveckling

Det är hög tid att börja göra förändringar. Hittill-
svarande politik har inte lyckats. Det går inte att 
sätta mål och sen slå sig till ro och tro att allt nu 
löser sig. Det gäller att tillföra verksamheterna 
tillräckligt med pengar för att det ska finnas en 
reell möjlighet att nå målen.

Det finns bara ett håll att rikta kritik för miss-
lyckandet. Med snart 18 år vid makten har de 
borgerliga partierna ingen annan att skylla än 
sig själva. Och det har inte tyresöborna heller.

ooo

Växande barngrupper och för lite personal gör det svårt att klara att 
förskolans pedagogiska uppdrag. Med för dålig framförhållning i till-
skapandet av nya förskoleplatser är också risken stor att det gillras en 
kvinnofälla i Tyresö. För att kommunen ska utvecklas rätt behöver alla 
verksamheter växa i takt. Nu tycks flera delar av välfärdsbygget lämnas 
åt sitt öde.

I kommunens budget som de borgerliga partierna beslutat 
står bland annat följande:

De särskilda uppdragen för grundskolan inklusive 
grundsärskolan och fritidshemmen som ska genomföras 
under mandatperioden innebär att:

 ■ arbeta både för mindre klasser och/eller ökad lärartät-
het i lågstadiet

Nu görs en investering som kostar miljoner för att öka ven-
tilationskapaciteten på Sofiebergsskolan. Den görs för att 
man ska kunna trycka in ytterligare sju elever i varje klass. 
Alltså från 23 till 30 barn på en lågstadieskola. Hur nu detta 
ska gå till i de allt för små klassrummen.

Ja sveket mot Sofiebergsskolan tycks bara växa. Till och 
med kommunchefen och ekonomichefen avråder investe-
ringen i dagsläget med hänvisning till kommunens ekono-
miska läge.

Med allt för många år vid makten verkar moderaterna 
anse sig osårbara och Saweståhl (M) går på i ullstrum-
porna. Men till slut rinner bägaren över, det är ett som är 
säkert.

ooo
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Brist på planering
riskerar lagbrott

Förr skulle man glida vackert i spåret
med kraft i arm och muskler i låret.
Nu ska man sprinta, som skållade råttor skena
vinner gör den som kan stå på bena,
eller singla i luften som en meteorit
skidåkning har blivit cirkus och akrobatik.
(Men än finns det hopp, än körs det Vasalopp.)

S.

Kommunfakta:
Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskole-
utbildning/högskole-
examen, kommunala 
förskolor

Siffrorna är från  
www.sodertornskommunerna.se.  
Siffran från 2016 är en beräkning Tyresö  
Nyheter gjort baserat på förskoleupprorets kartläggning.
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DRÖMRESELOTTEN ger dig miljonchans 
varje fredag och vi delar dessutom ut en mängd  
spännande resevinster.  
(Värde 200 kr)

4 VACKRA MON AMIE-MUGGAR från  
Rörstrand. De klarblå blommorna formgavs  
i början av 1950-talet av Marianne Westman.  
(Värde 716 kr)

2 ST FEMMANLOTTER med extra  
vinstchans på en halv miljon kronor.  
(Värde 10 kr)

Vinn din  
drömresa!  
Jubileumserbjudande för 

våra prenumeranter 49kr!*

Totalt värde  
926:-

Kombispel 
Drömreselotteriet

Svarspost
20409149
110 06 Stockholm

Frankeras ej.

Kombilotteriet  

betalar  

portot.

VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon/mobilnummer:

E-postadress (så vi kan meddela dig när du får en vinst)

OBS! Erbjudandet gäller till 2016-04-26 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse inom 
7 dagar. Vi hanterar alla person uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Kombispel lagrar kundupp gifter elektroniskt i 
upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra partners. 
Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att kontakta Drömreselotteriets kundservice. 
Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). 

 JA TACK! För endast 49 kr*vill jag självklart öka mina vinstchanser varje vecka! 
Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse och är sedan med på 4 dragningar i en månad. Därefter får  
jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Lottprenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv 
när jag vill avsluta den. Jag svarar inom 7 dagar och får 4 härliga Mon Amie-muggar från Rörstrand  
plus 2 st Femmanlotter med extra vinstchanser – utan extra kostnad.

KLIPP HÄR!

1603DATYR

#

Fyll i SVARSKORTET 
klipp av och posta redan 
idag – portot är betalt!

Eller ring 08-5800 1234  
och beställ din Drömlott. 

3 enkla sätt  

att svara på.

Eller beställ snabbast på: 
dromreselotteriet.se/tyreso

Svara inom 7 dagar!
* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

SVARSKORT

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTBEVIS

003851 
Spelomgång 1511: vecka 46-49

Lottnummer:

Anna-Lisa Gunnarsson

DG901328

003853 
Din Extralott:

Totalt värde  
926:-

1

2

3



Helt plötsligt har frågan om ett 
kulturcentrum i Tyresö blivit hög-
intressant. De privata fastighetsä-
garna Hemsö och Skandia, som 
äger mark och fastigheter i centr-
um, har lanserat var sitt förslag. 
Förslagens avgörande svaghet 
är att kommunens invånare blir 
utlämnade åt privata vinstintres-
sen som kan ta ut vilka hyror som 
helst och dessutom styra kultu-
rellt utbud och aktiviteter.

Kom ihåg att fastighetsägar-
nas främsta intresse är att tjäna 
pengar! Inte att främja kultur- 
och föreningsliv! Därför kommer 
hyrorna i lokalerna sannolikt att 
bli oöverkomliga för det lokala 

kultur- och föreningslivet – för 
att inte tala o vilket slöseri med 
skattemedel det är att flytta gym-
nasiets teoretiska linjer till ett 
helt nytt bygge i Tyresö centrum, 
vilket är en av förutsättningarna 
för förslagen från de båda privata 
fastighetsägarna.

Därför har vi i en arbetsgrupp, 
med stöd av stora delar av för-
eningslivet i Tyresö, sedan länge 
arbetat med ett helt annat förslag. 
Vi kämpar för ett nytt och spän-
nande Kulturcentrum i området 
Kvarnhjulet söder om centrum 
– med utrymmen för teater, 
dans, bio, bibliotek, seminarier, 
föredrag, föreningsmöten, bland 

annat en stor samlingssal för 300–
400 personer, repetitionslokaler 
och konstverkstäder. Detta kan 
integreras med redan befintliga 
föreningslokaler; Kulturskolan, 
Nyboda skola, Bollmora kyrka 
och längre söderut Tyresö gym-
nasium. Hela det natursköna Wät-
tingestråket blir därigenom vårt 
framtida ”Centrum för kultur- och 
föreningsliv” i Tyresö.

Ett Kulturcentrum ska ägas och 
drivas av kommunen och medbor-
garna, med full demokratisk kon-
troll över kostnader och garantier 
för ett fritt och allsidigt kulturliv.

I motsats till de privata fastig-
hetsägarna har vi en vision – inte 

ett vinstintresse. Vi vill vitalisera 
kultur- och föreningslivet i kom-
munen – inte bara bygga en tjusig 
byggnad att visa upp för omvärl-
den. Vi fortsätter nu att konkre-
tisera idéerna för ett kulturcen-
trum vid Kvarnhjulet. Och vi hop-
pas på ett allt starkare stöd från 
medborgarna.

Vi tar strid för ett fritt och aktivt 
kultur- och föreningsliv i Tyresö!
Börje Eriksson, sammankallande 
för ABF Tyresö,  
Barbro Lavett, Kjell Andersson, 
Anita Jonsson,  
Bo Toresson och Bror Perjus
Arbetsgruppen för Kulturcentrum vid 
Kvarnhjulet

Tyvärr erbjuder Tyresö kommun inte längre några 
kommunala sommarjobb för ungdomar. Sedan år 
2015 har den borgerliga majoriteten istället infört 

den så kallade Sollentunamodellen. Modellen går ut på 
att kommunen ska underlätta för 16- och 17-åriga ungdo-
mar att söka sommarjobb genom att kommunen ersätter 
arbetsgivaren med kostnaden för halva lönen.

Mot detta kan flera invändningar framföras. För det för-
sta kan man fråga sig om detta är ett ekonomiskt ansvars-
fullt och effektivt sätt att använda skattepengar. Vissa ung-
domar hade lyckats att få sommarjobb av privata företag 
även om lönekostnaden inte hade subventionerats. Det 
innebär alltså att kommunen subventionerar sommarjobb 
som i flera fall hade funnits även utan subventionen.

Vinnarna på detta är naturligtvis de företag och organisa-
tioner som får lönekostnaden subventionerad för ett som-
marjobbsavtal som de ändå hade ingått. Detta kan jämfö-
ras med de kommunala sommarjobb som kommunen tidi-
gare finansierat. Kommunen står då för lönen och tillbaka 

får man den tjänst som den sommarjobbande ungdomen 
utför. En annan invändning handlar om vilka ungdomar 
som gynnas respektive missgynnas av den nya modellen. 
Av de ansökningar om lönesubventioner som inkom förra 
året förekom det i 10 procent av fallen att arbetsgivaren 

och ungdomen hade samma efternamn, enligt uppgift från 
tjänstemän på förvaltningen. Modellen gynnar alltså ung-
domar som har föräldrar eller släktingar som kan anställa 
dem. För de ungdomar som däremot inte har kontakter för 
att söka sommarjobb hade det naturligtvis varit en fördel 
om kommunen hade erbjudit kommunala sommarjobb.

Det viktigaste argument mot den nya modellen handlar 
ändå om hur möjligheten för unga att få ett sommarjobb 
påverkas. Genom att kommunen inte erbjuder några som-
marjobb minskar utbudet av möjliga arbetsgivare. Det är 
olyckligt i en tid när fler ungdomar skulle behöva få arbets-
livserfarenhet och tjäna ihop egna pengar!

Vi vill därför uppmana den borgerliga majoriteten att 
skrota Sollentunamodellen och återinföra kommunala 
sommarjobb!  
Jonatan Svensson Glad, ordförande
Oskar Bergérus, kassör
Håkan Ljung, ledamot
SSU Tyresös styrelse

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Tyresö borde erbjuda sommarjobb, inte subventioner!

Sluta byta namn!
Läser Tyresö Nyheterna om namn-
förslagen på ”Forell-området”.

Självklart ska Bollmora vara 
kvar på Bollmorahallen, jag har 
bott i Bollmora (Tyresö) sedan 
1962 och är uppväxt med det nam-
net. Det ska hela tiden bytas och 
ändras på namnen i Tyresö, jag 
jobbar även som brevbärare och 
det är ett helsike för oss när det 
helt plötsligt byts namn på områ-
den/hallar.

Min yngsta son ringde hem 
och frågade om jag kunde hämta 
honom i Tyresöhallen och vad gör 

jag! Jag åker ut till Tyresöhallen/
Strand som nu helt plötsligt heter 
Slottshallen... Där han befann sig 
var i Nybodahallen som nu heter 
Tyresöhallen... Idioti!!

Sen undrar jag om Simvägen 
kommer försvinna!? Om inte så 
kan de inte ha ett liknande namn 
som Simgatan, det kommer att bli 
massor av förväxlingar med post.

Om det ska försvinna så sätt 
Simvägen på det nya eftersom det 
redan finns spela roll om det är gata 
eller väg på slutet. Tack för mig!
Lotta Westman

Skrota Sollentuna-
modellen och åter-
inför kommunala 
sommarjobb! 

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
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Vackra Tyresö sett från ovan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Är du medlem?
Hur ofta får vi inte frågan ”Är du 
medlem” när vi går och handlar? 
När jag besöker Tyresö centrum 
och handlar hos H&M, KapAhl, 
Ica, Lindex eller någon av upp-
sjön av apotek som dykt upp som 
svampar ur jorden är jag INTE 
medlem utan kund.

Ställ motfrågan, ”vilket datum 
är årsmötet” nästa gång du hand-
lar och får frågan om ni är medlem 
eller har medlemskort i en butik. 
För ditt påstådda ”medlemskap” 
i dessa affärer saknar helt demo-
kratisk påverkan. Utan det inne-
bär att du mot en urusel rabatt säl-
jer uppgifter om ditt köpmönster. 
Du ger uppgifter till affärerna när, 
hur och vad som säljer.

Medlem och medlemskap är ett 
utslitet begrepp som vi måste slå 
vakt om! Medlemskap kan se olika 
ut, många är nog med i flera fören-
ingar. Om ni är fotbollsintressera-

de kanske du är medlem i Tyresö 
FF, är du pensionär kanske du är 
med medlem i PRO i Tyresö, om 
du eller någon anhörig drabbats 
av stroke kanske du är medlem 
i Strokeföreningen i Södertörn. 
Dessutom är många med i facket 
för få tryggheter på arbetsmark-
naden och i en bostadsrättsfören-
ing där man bor.

Att vara medlem i en förening 
har en lång tradition i Sverige och 
vi skiljer oss delvis från andra 
länder genom en hög anslutnings-
grad. Den svenska demokratin 
har rötter i föreningslivet och 
föreningslivet utgör fortfarande 
basen för demokratin. I fören-
ingarna vänjs och tränas vi att 
gemensamt värdera, argumen-
tera och fatta beslut. Därtill fyller 
föreningarna en viktig roll som 
mötesplats där olika erfarenheter 
och kunskaper möts.

Glädjande kan vi konstatera att 
i Tyresö finns ett rikt föreningsliv. 
Över 200 föreningar har verksam-
het inom kommungränserna. Men 
Tyresö kan bättre. Tyresö kom-
muns stöd till föreningslivet är 
inte tillräckligt.

Precis som på skolområdet och 
vården av våra äldre är Tyresö 
sämre än många andra kommu-
ner. När andra kommuner erbju-
der kostnadsfria lokaler anser 
den borgerliga majoriteten att 
det räcker med subventionera 
lokaler. Att Moderaterna med sin 
historia av motstånd mot allmän 
och lika rösträtt inte prioriterar 
föreningslivet är kanske inte så 
konstigt, men Liberalerna som 
tillsammans med Socialdemo-
kratin kämpade för demokratin 
inte gör mer för föreningslivet är 
mycket förvånansvärt.
Demokraten

Var är flyktingkrisen?
Sverige tar ett mycket stort ansvar 
för att hjälpa alla de som flyr från 
krigets Syrien. Jag är stolt för att 
vi i Sverige har kunnat visa solida-
ritet med folk i nöd. Men hur står 
det till med de ”öppna hjärtana” i 
Tyresö?

Jag ser inte ett spår av flykting-
katastrofen i Trollbäcken där jag 
bor. Visst, det finns Villa Viktoria 
för en handfull ensamkommande 
flyktingbarn gör vare sig avtryck 

eller påverkar den segregerade 
kommundel som Trollbäcken 
med flera i Tyresö är. Tyresö kan 
göra mer, för Södertälje ska ta allt 
ansvar själva. Genom att bära en 
börda tillsammans blir kånkandet 
lättare …

Är övertygad om vår solidaritet 
med folk i nöd, precis som tidi-
gare är positivt för Sverige och då 
ska även Tyresö bidra!
Solidarisk

Viktigare med kulturell vision än privat provision
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KOST Efter en tjänst som resul
tatsenhetschef på kostenheten i 
Södertälje kommun är Elin sedan 
januari 2016 nytillträdd gastro
nomisk chef i Tyresö.

Elin Walterssons uppdrag är att 
skapa en ny kostenhet i Tyresö 
med förutsättningar för en god 
måltidsupplevelse. Nu har Elin 
varit i tjänst ett tag och Tyresö 

Nyheter är nyfikna på hur arbetet 
går.

I tjänsten som gastronomisk 
chef ingår det att arbeta med 
information, rekrytering och för-
handling. Det och hela ansvaret 
för måltiden, är något som tidi-
gare varje enskild förskola och 
skola själv har ansvarat för. Det 
är i och med den nya organisatio-
nen, förändrat.

– I ett första steg skapar vi nu 
en sammanhållen organisation 
för alla kök och ser över utrust-
ning, lokaler och kompetens. 
Jag ska vara med och verka för 
att minska sjukfrånvaro och öka 
andelen ekologisk mat.

Elin tror, att kommunens läg-
stanivå för måltidernas kvalitet 
kan höjas och att mer jämn för-
delning av resurser kommer att 
förbättra kvalitén.

– Genom att ta fram en kostpo-
licy skapar vi gemensamma ruti-
ner och riktlinjer som ska gälla 
på våra förskolor och skolor. Det 
är viktigt med en ram och stöd 
för varje kock att arbeta utifrån. 
Dessutom är det viktigt med kon-
tinuerlig komptensutveckling och 
att verka för att minska sjukfrån-
varon.

ooo

NYHETER

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

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

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

Transport till andra städer kan också ordnas.

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Tre förslag färdiga
SKOLA På barn- och utbildnings-
nämnden i mars presenteras tre 
skisser på en ny skola i Fornudds-
parken. Skisserna är framtagna av 
arkitektfirman Tengboms. Beslut 
om skolans utformning utifrån de 
tre alternativen tas av kommunsty-
relsen. Förvaltningen förespråkar 
det förslag som innebär en sam-
manhållen skola för 700 elever.

ooo

Ishallen får vänta
SPORT Kommunfullmäktige vän-
tades ta beslut om att anslå 133 
miljoner för en ny ishall. Ärendet 
drogs tillbaka, istället väntas nytt 
beslut tas på ordinarie budgetsam-
manträdet i juni. Ishallsbygget blir 
därmed skjutet på framtiden ett 
år, och bygget kan tidigast starta 
2017. Den gamla ishallen kommer 
att stå kvar tills en ny är på plats.

ooo

Slutkissat i busken
MILJÖ Nobina har fått tillstånd att 
bygga en rastlokal för sina anställ-
da. En mörkröd container kom-
mer att ställas upp vid Ällmoravä-
gen vid ändhållplasten vid bussen 
till Brevik. Busschaufförerna kom-
mer därmed lagstadgat att kunna 
kissa och dricka kaffe ogenerat.

ooo

Rekordintresse
GALA Den 19 mars anordnas för 
sjätte året i rad kultur- och idrotts-
galan i Tyresö där lokala personlig-
heter uppmärksammas. Intresset 
för att delta har i år varit rekord-
stort med slutsålda biljetter långt 
innan sista anmälningsdatum.

ooo

Kollektivavtalen  
hotas i kommunen
Enligt kommunens beräkningar 
är personlig assistens inom kom-
munen dyrare än i privat regi, 
eftersom de har bättre villkor. 
Assistenter inom kommunen 
har kortare arbetsvecka, längre 
semester och bättre ersättning 
för jour.

Om verksamheten privatiseras 
kan personalkostnaderna sänkas 
med 4,2 miljoner kronor enligt 
kommunens utredare. Den sum-
man förutsätter att kommunen 
tecknar avtal med ett företag som 
inte har kollektivavtal för sina 
anställda, eftersom även andra 
kollektivavtal än kommunens har 
samma antal semesterdagar.

”Eva” vittnar
Tyresö Nyheter har pratat med 
”Eva” som jobbat många år som 
personlig assistent i Tyresö. Hon 
trivs med sitt jobb och sina kolle-
gor, men de känner sig alla oroade 
och frustrerade.

– Vi kommer att få sämre vill-
kor. Till exempel räknas inte jour-
tid som arbetstid, vilket gör att vi 
kommer att få jobba 72 timmar 
extra i månaden utöver heltid – 

utan att få betalt – när vi sover hos 
brukarna, säger Eva.

Angrepp på svenska modellen
Kommunal och Vision ser tillta-
get som ett angrepp på hela den 
svenska modellen, och ifrågasät-
ter att kommunen inte vill följa de 
avtal som man varit med om att 
underteckna genom SKL (Sveri-
ges Kommuner och Landsting).

– Vi är vana vid besparingar och 
effektiviseringar, men det här är 
första gången som man säger rakt 
ut att avtalen är för dyra, säger 
Fernando Pereira, förhandlings-
ansvarig för Kommunal.

Även Vision har reagerat starkt, 
och befarar att det kan handla om 
fler grupper framöver som inte 
kommer att skyddas av ett kollek-
tivavtal med rätt till ersättningar, 
försäkringar om man skadar sig 
eller blir sjuk och pensionsinbe-
talningar.

– Vilka verksamheter som kom-
mer att säljas ut härnäst när man 
skyller på kollektivavtalet kan 
man undra, säger Max Tegman, 
ordförande för Vision.

ooo

Fernando Pereira och Max Tegman anser att kommunen gör en tydlig 
krigsförklaring när man väljer att sälja ut en verksamhet för att det är för 
dyrt att följa kollektivavtalet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

AVTAL Tyresö kommun har inte längre råd med kollektivavtalet som 
ger de personliga assistenterna alltför generösa villkor. Det menar 
socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M), och privatiserar nu 
verksamheten. Fackförbunden rasar och menar att det är en krigs
förklaring mot kollektivavtalen och den svenska modellen.

Välkommen till Tyresö , 
Elin Waltersson, 
gastronomisk  chef

Elin Waltersson ska skapa en ny 
kostenhet i Tyresö kommun. 
 FOTO: PRIVAT
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För ett antal år sedan arbetade jag som reseledare i 
norra Afrika, i Marocko och Egypten. Mina erfaren-
heter från dessa länder är nästan uteslutande goda, 

men några minnen har etsat sig fast på min näthinna för 
att de så avsevärt skiljer sig från vad jag var och är van vid 
från Sverige. De har etsat sig fast i mitt minne för att det så 
avsevärt avvek från min känsla om vad som är rätt och fel.

Något av det bästa som finns är att besöka marknader 
i Marocko. Platser där alla sinnen sätts i arbete varken 
de vill eller inte. Folkmyllret, kryddorna, flugorna som 
hänger hos dadelförsäljarna. Ett kinderägg i kvadrat eller 
en Matrjoska med fler dockor än vad en kan tänka sig.

Ganska mitt i staden Agadir där jag bodde i sex måna-
der, ligger souken, det vill säga marknadsplatsen. Innan-
för dess murar kan en köpa det mesta mellan himmel och 
jord. Själv brukade jag ofta köpa ett halvt granatäpple, 
som jag kunde gå och tugga på. Inte långt utanför soukens 
murar fanns en annan marknad, arbetsmarknaden. Dock 
inte i ordets abstrakta betydelse, som på svenska. Istället 
var detta en plats där olika hantverkare kunde sätta sig 
och vänta på att någon eventuellt behövde deras arbets-
kraft och var beredd att betala dem för deras dagsverke. 
I ett samhälle med hög arbetslöshet var arbetarna som 
väntade alltid förlorare.

För mig förde det tankarna till svunna tiders daglönare 
och än idag blir jag illa till mods när jag tänker på detta. Att 
inte känna till om du kommer ha pengar till hyra och mat 
från dag till dag är inte värdigt ett modernt samhälle. Till 
mångas förtvivlan har den typen av anställningar smugit 
sig tillbaka in på den svenska arbetsmarknaden. Förvisso 
sitter inga människor på gatan och väntar på arbete, men 

tusentals unga vågar knappt lämna 
sin telefon under morgontimmarna, 
då de väntar på ett sms, som kan ge 
dem jobb för dagen.

Sms-anställningar och allmän 
visstid har bidragit till att vissa per-
soner under lång tid inte kommit in 
ordentligt på den svenska arbets-
marknaden och idag saknar en 

fast anställning, tillsvidareanställning. I början av mars 
beslutade riksdagen tack var den rödgröna regeringen att 
införa nya regler för att minska missbruket av tillfälliga 
anställningar. Det är inte en dag för tidigt och kommer 
förhoppningsvis göra skillnad för människor i Tyresö och 
hela landet.

Alla dessa människor, ofta unga, som inte fått ett 
ordentligt jobb har ofta fått pausa hela starten av sitt liv, 
då de under dessa förhållanden inte heller kan få tag på en 
egen bostad. Därför är det inte konstigt att dagens unga 
är den första generationen som tror att de kommer få det 
sämre än sina föräldrar.

Är det något vi bör lära av historien och 30-talet är att 
när människor tappar hoppet och framtidstron, så väntar 
mörka krafter bakom hörnet och de är beredda att peka 
ut vilka som är skyldiga.
Mathias Tegnér

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

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”När människor 
tappar hoppet och 
framtidstron, så 
väntar mörka kraf-
ter bakom hörnet.”

Slut på sittplatser i gamla Curres corner. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Språk och  
kultur  till kaffet

Från vänster sitter Ulla Franzén, Shanita och hennes mormor Ana Samo från norra Irak (Assyrien), Alija och  
Hadera Sisic från Bosnien-Herzegovina och Ninni Berndtson. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Vi sitter en liten grupp i ABFs loka-
ler på Sikvägen en torsdag i mars 
på något som i det lilla formatet 
kanske kan kallas ett språkkafé. 
Här träffas alltså varje torsdag en 
grupp kvinnor för att umgås, ta en 
fika och prata om allt möjligt som 
hänt i världen eller Tyresö.

– Idag har vi deltagare från 
Kroatien, Bosnien, Irak och 
Rumänien men vi har sedan star-
ten haft deltagare från olika delar 
av Afrika som till exempel Maure-
tanien och Sydafrika, säger Ninni 
Berndtson. Det har också under 
årens lopp funnits några män med 
i gruppen, som till exempel idag 
när vi har med oss ett gift par från 
Bosnien.

Träffas varje vecka
Det hela började lite sporadiskt i 
början men de som kom med ville 
ses oftare och mer regelbundet. 
Då bildades Interforum, torsdags-
gruppen, som inom ramen för 
ABF började träffas regelbundet 
varje vecka, med sju fasta delta-
gare i gruppen.

Därefter har man setts en gång i 
veckan för att träna svenska språ-
ket och lära sig mer om svensk 

kultur. Några av deltagarna var 
även analfabeter, och för dem var 
träffarna ett bra alternativ för att 
komma in i det nya språket.

Bred verksamhet
Sammanlagt har mellan femton 
och tjugo personer deltagit i träf-
farna som ibland även fyllts på 
med andra aktiviteter, exempelvis 
matlagning.

– Vi har bjudit på mat från olika 
länder på FN-dagen och också 
arrangerat mannekänguppvis-
ningar i Tyresö centrum. Vi har 
gjort gemensamma resor till olika 
platser som Åland och Utö. Vi har 
besökt olika museer i Stockholm, 
varit ute på promenader och pick-
nick på olika platser i Tyresö. Allt 
för att lära oss mer om vårt nya 
språk och land, konstaterar alla i 
gruppen.

Starka minnen i bagaget
Några i gruppen berättar också 
starka minnen från sina tidigare 
hemländer, där goda grannar blev 
bittra fiender och där man tvinga-
des fly för att överleva. Alija och 
Hadera Sisic berättar om sin långa 
flykt från Bosnien 1995 som först 

ledde till Obonjan, en liten ö utan-
för Kroatien, där de stannade i två 
år. 1997 fick de hjälp av UNHCR 
att fortsätta till Sverige. Också 
dottern flydde via Österrike och 
sedan Tyskland till Sverige.

– Vi uppfattar svenskarna som 
mycket snälla och civiliserade, 
framhåller de flera gånger. Skill-
naden är stor mot den brutalitet 
som rådde i Bosnien och Kroatien 
under kriget där på 90-talet.

 En ännu längre resa har Ana 
Samo gjort från norra Irak till Sve-
rige för tjugo år sedan och med 
det också fått ett nytt språk vid 
sidan av modersmålet assyriska. 
Med sig har Ana denna torsdag 
också barnbarnet Shanita  som 
har sportlov denna vecka och 
som nu fungerar som tolk när 
svenskan ibland inte räcker till.

Det är ingen tvekan om att 
alla upplever sitt nya land posi-
tivt och att de känner sig trygga 
här. På frågan om de skulle åter-
vända svarar de direkt nej. De har 
varit på besök några gånger i sina 
gamla hemländer men vill inte 
återvända. Sverige är deras nya 
land och som betytt mycket för 
dem och för deras nya liv.

ooo

SPRÅK – Vi har faktiskt träffats i tjugo år för att ta en kopp kaffe, 
tala svenska och tillsammans lära oss mer om samhälle och kultur, 
konstaterar Ninni Berndtson, en av initiativtagarna till den form av 
språkkafé som fick sin början 1996 med målsättningen att lära delta
garna svenska och i all enkelhet också ge dem en bild av det svenska 
samhället och kulturen.

Vill du veta mer?
Kontakta Ninni Berndtson,  
telefon 070450 65 50

Ett minne blott
HISTORIA Här finns bara en 
plats kvar på Curres corner.

Rivningen av den gamla krogen 
som kommer att ge plats åt nya 
bostäder, är nu ett faktum. Ett tag 
fanns planer på att huset skulle få 
nytt liv som toppstuga på Ham-
marbybacken. I kvarteret Hasse-
backen kommer Tyresö bostäder 
bygga omkring 200 lägenheter.

ooo
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EKONOMI Tyresö kommuns bok
slut för 2015 redovisar ett posi
tivt resultat på 14,8 miljoner kro
nor. Det beror dock uteslutande 
på engångsintäkter exempelvis 
från markförsäljningar. Resulta
tet är även i år också alldeles för 
lågt för att kunna definieras som 
att kommunen har en god ekono
misk hushållning.

Nämnderna har stora underskott 
på sammantaget 39 miljoner kro-
nor. Värst är läget på socialnämn-
den där underskottet är 27 mil-
joner kronor. Där har kostnads-
kontrollen och den ekonomiska 
styrningen varit helt satt ur spel 
under flera års tid.

Engångsintäkter räddar
Att kommunen trots detta redovi-
sar ett överskott om 14,8 miljoner 
kronor beror på engångsintäkter 
och ett gynnsamt ränteläge. I år 
görs den sista återbetalningen 
av AFA-pengar, alltså den sjuk-
försäkring som kommuner och 
andra betalat, men som inte nytt-
jats i samma omfattning som pre-
mieinbetalningarna.

De återbetalade AFA-pengarna 
motsvarar i stort sett hela kom-
munens överskott, 14,3 miljoner 
kronor. Ekonomin räddas också 
av andra engångsintäkter såsom 
markförsäljningar som gav ett 
tillskott på cirka 25 miljoner kro-
nor. Den låga räntan gör också 
att kommunen 2015 betalat 4,5 
miljoner kronor mindre i ränta än 
2014, trots att upplåningen under 
året har ökat.

Når inte målet
För att ha en god ekonomisk hus-
hållning bör kommunens resultat 

vara ett överskott om 2 procent 
av omsättningen för att klara 
pensionsåtaganden och framtida 
investeringar. För 2015 innebär 
det ett resultat på 44 miljoner kro-
nor. Målet har inte nåtts på flera 
år, och väntas inte heller uppnås 
under mandatperioden.

Olika syn på läget
– Vi har ett allvarligt ekono-
miskt läge, och det är uppenbart 
att kommunen lever över sina 
tillgångar. Intäkter och utgifter 
måste följas åt. Att ha ett struk-
turellt underskott ett år är inte 

en katastrof, men vi ser inget ljus 
i tunneln. Man kan inte behandla 
kommunens ekonomi mindre 
seriöst än sin egen, säger Anita 
Mattsson, (S) oppositionsråd.

Tar det med ro
Kommunstyrelsens ordförande, 
Fredrik Saweståhl (M) är däre-
mot inte oroad:

– Jag är naturligtvis glad över 
att vi för nittonde året i rad gör 
ett plus. Kostnadskontrollen har 
varit god, säger han på kommu-
nens hemsida.

ooo

NYHETER

Lyxfällan är ett tv-program med personer som lever över sina tillgångar. Om målgruppen var kommuner skulle 
Tyresö kvalificera sig. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

I Tyresö är barngrupperna historiskt stora. I en jämförelse med Sveriges 
kommuner, placerar sig Tyresö bland den sämsta tredjedelen avseende 
kostnad/inskrivet barn. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson, (S) är bekymrad. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sofia Blidell, Haninge
– Om jag inte var gravid skulle jag 
köpa godis och sitta hemma och 
titta på Disneyfilm helt ensam.

Naida Rumie, Granängsringen
– Jag går ut på en promenad eller 
så går jag till Tyresö centrum, 
träffar folk och fikar. Jag har bott 
här i 40 år så jag känner många.

Angela Munthe, Trollbäcken
– Jag tar mig en löparrunda i sko-
gen vid Gammelströmmen.

Torbjörn Bakke, Farmarstigen
– Med tre barn och en hund kan 
det vara svårt. Men vi tar det 
lugnt på helgerna och har på oss 
pyjamas så länge vi kan.

Jairo Vasquez, Lindalen
– Jag gör något för att undvika 
rutinerna. Jag tränar lite och cyk-
lar i naturen.

?Hur gör du för att 
återhämta dig efter 
en stressig vecka?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Fast i Lyxfällan

Osäkerhet kring antal barn  
i grupperna i Tyresö

Begäran lämnades då in formellt 
och förvaltningen har nu lämnat 
sitt besked. Man avslår denna 
begäran med motiveringen, att 
dessa uppgifter inte finns sam-
manställda inom förvaltningen. 
Man hänvisar till att Statistiska 
Centralbyrån varje år samman-
ställer motsvarande uppgifter, 
vilket föranleder ett omfattande 
arbete för förvaltningen, som inte 
kan utföra detta utan direktiv 
ifrån den politiska ledningen, som 
tycks utebli.

Trots det ansträngda läget i 
Tyresös förskolor med platsbrist 
och allt större barngrupper vet 
alltså inte den styrande majorite-
ten hur stora barngrupperna är. 

Vid senaste kommunfullmäktige-
mötet visade också Ann-Christine 
Svensson, moderat ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden, 
att den borgerliga majoriteten 
inte heller är intresserade av att 
utreda hur läget är idag.

– Det är särskilt anmärk-
ningsvärt med tanke på att kom-
munfullmäktige har beslutat att 
nämnden har i uppdrag att arbeta 
för mindre barngrupper och ökad 
personaltäthet, säger Jannice 
Rockstroh, Socialdemokraterna. 
Vi ska alltså invänta 12 april för 
att få en bild av hur det var förra 
hösten för att hjälpa oss att bedö-
ma platsbehov i förskolan idag?!

ooo

FÖRSKOLA Med anledning av Skolverkets nya riktlinjer om barngrup
pers storlek i förskolan samt att kommunen riskerade att bryta mot 
förskolegarantin begärde den socialdemokratiska nämndgruppen och 
Jannice Rockstroh uppgifter om bland annat hur stora barngrupperna 
är och hur personaltätheten ser ut, det vill säga antal barn per peda
gog på de olika enheterna. Detta avslogs av Alliansen.
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Ung företagsamhet med hjärta
MÄSSA På Tyresö gymnasiums 
teknikprogram är en av inrikt
ningarna design och produktut
veckling. Eleverna ska ta fram 
en produkt hela vägen från idé 
till tillverkning och försäljning. 
Eleverna startar sedan företag 
med hjälp av Ung Företagsamhet 
UF och får jobba praktiskt med 
marknadsföring och med försälj
ning på hemsidor och mässor.

Varje år arrangerar UF i Stock-
holmsregionen en stor UF-mässa 
i Älvsjö med deltagande från de 
flesta av regionens gymnasiesko-
lor. Årets mässa ägde rum den 
22–23 februari och Tyresö gymna-
sium var representerad på mäss-
san med två företag, Save A Life 
UF och Charity Cup UF, som båda 
har valt att donera största delen 
av sina vinster till hjälpverksam-
het och forskning via Läkare utan 
gränser och Barncancerfonden.

Hjälpa utsatta människor
Save A Life UF hade som affärs-
idé att tillverka och sälja armband 
där större delen av överskottet 
ska lämnas till hjälpverksamhet. 
Målsättningen är att på det sättet 
kunna skänka bort 15 000 kronor 
till Läkare utan gränser.

– Mässling är den vanligaste 
dödsorsaken bland barn under 5 
år, förklarar elevgruppen bakom 
Save A Life. Ett sålt armband 
räcker till mässlingsvaccin till 
ungefär 100 barn.

Stödja forskning
På samma sätt hade Charity Cup 
UF i sin affärsplan slagit fast att 
affärsidén är att ta fram en serie 
termosmuggar dekorerade med 
barnteckningar och att av den 
planerade vinsten kunna skänka 
en del av vinsten till forskning 
rörande barncancer.

– Vi har en väldigt unik design 
på våra muggar, förklarar kvartet-
ten bakom företaget. Motiven är 
ritade av barn och vi skänker 20 
procent av vinsten till Barncan-
cerfonden.

Varje år utser UF också vinna-
re i olika kategorier, exempelvis 
årets företag, årets hållbara före-
tag och årets produktutveckling 
och Tyresö gymnasium har flera 
gånger hämtat hem priser i UF. I 
år blev det tyvärr inga priser, men 
vinnare blir i stället Läkare utan 
gränser och Barncancerfonden 
som båda får stöd för sin verk-
samhet från Ung Företagsamhet 
i Tyresö.

ooo

Hälften av Save A Life UF, Alfred Burström och Michaela Löthner. Saknas Andreas Olsson och Rasmus Ohlgren. 
 FOTO: TYRESÖ GYMNASIUM

Lotta Höckert är både oroad och besviken. FOTO: ANDREAS NYMAN Alla barn behöver bli sedda. Det handlar också trygghet och säkerhet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nedskärningar i Kumla Skola

Charity Cup UF med Niklas Appelberg, Robin Östman, Daniel Stenmark 
och Nils Danielsen. FOTO: TYRESÖ GYMNASIUM

Färre förskollärare och större 
barngrupper på förskolorna

Samtliga Tyresös skolor har 
under 2016 ett effektiviserings-
krav i sina verksamheter.

Ett brev gick häromveckan ut 
till föräldrar i Kumla Skola där 
rektorn informerade om ned-
skärningar på fritidshemmen och 
minskad användning av extraper-
sonal i förskoleklass.

Oro och besvikelse
Lotta Höckert, förälder till barn 
på Kumla skola uttrycker en stor 
oro och besvikelse:

– Vi har under lång tid kämpat 
för fler resurser i mitt barns klass. 
Redan idag är de underbeman-
nande. Nu kommer information 
om ytterligare nedskärningar 
istället för fler vuxna som klassen 
egentligen hade behövt.

Inte förvånande
Även i andra skolor märks ned-
skärningar då vikarier inte läng-
re tas in och sjukskrivna lärare 
inte ersätts. Jannice Rockstroh, 

gruppledare för Socialdemokra-
terna i barn- och utbildnings-
nämnden i Tyresö är orolig men 
inte förvånad.

– Med en budget som ställer 
krav på effektivisering har våra 
rektorer i Tyresö inte ett lätt jobb, 
trots fantastiska pedagoger. Alla 
barn har rätt till en trygg skolgång 
och det stöd de behöver för att 
lyckas.

– Vi vet att de lägre åldrarna 
är särskilt viktiga för att skapa 
den tryggheten och ytterligare 
nedskärningar i skolan riskerar 
att få negativa konsekvenser för 
framförallt barn men även lärares 
arbetsmiljö.

Under all kritik
– Hur Tyresö kommun sköter sin 
skolpolitik är under all kritik. 
Hur länge ska nedskärningar och 
bortprioriteringar för våra barn, 
få fortgå innan något görs? säger 
Lotta Höckert.

ooo

SKOLA Under 2015 skars 15 heltidstjänster ner i Tyresös skolor. 
Nu meddelar Kumla skola att de på grund av ändrade ekonomiska 
förutsättningar minskar antal pedagoger i fritidshemmen och försko
leklass. Något som fått föräldrar att reagera. Också den politiska 
oppostitionen är starkt kritisk till utvecklingen.
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Alla barn behöver bli sedda. Det handlar också trygghet och säkerhet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Baracker och timvikarier 
löser förskolekrisen

Färre förskollärare och större 
barngrupper på förskolorna

Debatten om förskolekrisen i 
Tyresö har handlat om platsbrist, 
större barngrupper och sämre 
personaltäthet. Men Tyresö Nyhe-
ters granskning visar att också 
andelen personal med pedago-
gisk högskoleutbildning fallit 
snabbare än i andra kommuner.

TN har granskat den statistik 
som samlas in av Södertörnskom-
munerna. Den visar att andelen 
personal med pedagogisk hög-
skoleutbildning har sjunkit från 
47 procent år 2011 till 35 procent 
år 2014. Det är ett tapp som är 
dubbelt så stort i Tyresö kommun 
jämfört med snittet för andra 
kommuner i Stockholms län.

Fler barn – färre lärare
Och utvecklingen har fortsatt 
därefter. Förskoleupproret i 
Tyresö har granskat utvecklingen 
från december 2014 till januari 
2016. Under den tiden har anta-
let utbildade anställda förskollä-
rare enligt nätverket minskat från 
cirka 117 helårstjänster till 110. 
Samtidigt har antalet barn ökat 
med 95 barn.

– Det finns en ovana i Tyresö 
att skylla förskolesituationen 
med stora grupper på en felak-
tig befolkningsprognos. Det är 
förvisso brist på förskollärare i 

hela stockholmsregionen, men 
då måste kommunen arbeta än 
mer för att bli en attraktiv arbets-
givare. Vill Tyresö anställa för-
skollärare kan man inte ha större 
grupper, sämre personaltäthet 
och lägre löner än Nacka och 
Stockholm.

– Kommunen borde ta fram en 
plan för att vända utvecklingen 
och räkna på hur mycket resurser 
som måste till för att kommunen 
ska följa Skolverkets rekommen-
dationer. Det räcker inte med 
att jobba med det akuta, som 
att bygga tillfälliga lokaler. Ökad 
personaltäthet går exempelvis att  
 

åstadkomma omgående, säger 
Kristin Lagersten Löfgren.

Behov av personal
När antalet barn blir fler så ökar 
också behovet av personal. Och 
om kommunen haft svårt att 
rekrytera utbildad personal hittills 
så är det kanske illavarslande att 
det kommunen nu söker efter är 
fler timvikarier. Trots att det kom-
mer starta fyra nya förskoleavdel-
ningar under våren finns det totalt 
bara ett fåtal förskollärartjänster 
till förskolan i skrivande stund. En 
orsak uppges vara att förskolorna 
inte vill annonsera ut tjänster som 
de inte tror sig få sökande till. Det 
verkar alltså kunna bli värre innan 
det kan bli bättre.

ooo

KRIS Allt sedan i höstas har 
förskolekrisen i Tyresö varit ett 
återkommande tema. I början 
på året tvingades kommunen 
medge att det egna löftet om 
plats inom tre månader inte skul
le klaras. Nu hoppas kommunen 
att baracker och timvikarier ska 
kunna lösa problemet.

På tyreso.se redovisar nu kommu-
nen hur förskolekrisen ska mötas. 
Nya avdelningar ska öppnas 
under våren genom att försko-
lebaracker ställs upp vid Tyresö 
skola samt Kardemummans för-
skola. Därtill förtätas Sofiebergs-
skolan med en förskoleavdelning 
när skolans mellanstadie avveck-
las.

Flaggar för fler baracker
Totalt hoppas kommunen att det 
ska ge mer än 70 nya platser. Och 
det är bara början. Kommunen 
flaggar redan nu för fler baracker 
även om platserna är under utred-
ning ännu så länge.

– Tyresö är en populär kom-
mun och många barnfamiljer 

väljer att flytta hit, utbyggnaden 
av förskoleplatser har tyvärr inte 
skett i den takt som har behövts 
för att möta behoven. Förvalt-
ningen arbetar nu intensivt med 
att få fram fler platser på kort och 

lång sikt, säger barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Anki 
Svensson (M) och Anna Steele 
(L) i en debattartikel publicerad 
på viityreso.se.

ooo

FÖRSKOLA Det är inte bara personaltätheten som sjunker och grup
perna som blir större i Tyresös förskolor. Andelen förskollärare har 
också sjunkit kraftigt.

Baracker på gång vid Kardemumman. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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HÄLSA Sedan 2011 har sjuk
frånvaron i Tyresö stigit med 43 
procent och den totala sjukfrån
varon 2015 och motsvarar en 
kostnad på 16,5 miljoner kronor.

Kommunens mål på högst 4 pro-
cent sjukfrånvaro har inte upp-
nåtts inom överskådlig tid tillba-
ka. Den låg 2011 på 5,4 procent, 
därefter har den bara stigit år från 
år. 2015 var den totala sjukfrån-
varon i Tyresö 7,6 procent. Inom 
socialförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen är 
siffrorna för 2015 rekordhöga. 
Verksamhetsområdet äldreom-
sorg visar nu 12 procent sjukfrån-
varo och inom förskolan är siffran 
strax över 10 procent.

Inga åtgärder vidtas
Den borgerliga majoriteten har 
ännu inte vidtagit åtgärder för 
att hejda utvecklingen. Man har 
till och med menat, att sjukskriv-
ningstalen i stora drag är privat-
relaterade och inte relaterade 
till arbetsförhållanden. Socialde-
mokraterna har föreslagit att en 
djupanalys görs av orsakerna och 
att åtgärder vidtas för att förbätt-
ra situationen, vilken röstats ner i 
kommunstyrelsen.

– Det går inte att bortse ifrån, 
att en pressad arbetssituation 
bidrar till, att sjukskrivningsta-
len ökar, menar oppositionsrådet 
Anita Mattsson (S). Stress, otryg-

ga anställningar och spänt arbets-
klimat kan bidra till ohälsan.

Var tionde sjukskriven
Inom förskolan är nu mer än 
var tionde pedagog sjukskriven. 
Antalet barn i barngrupperna 
fortsätter att öka, och under de 
senaste sju åren har inte antalet 
förskoleavdelningar ökat.

– Sämre villkor inom förskolan 
leder till försämrad arbetsmiljö 
och ett ökat antal sjukskrivning-
ar. Vi har föreslagit att snabbt 
utreda vad Tyresö kan göra för 
att möta skolverkets nya riktlin-
jer om minskade barngrupper – 
något som skulle bidra till rimliga 

rbetsförhållanden för våra barn-
skötare och förskollärare. Den 
moderatledda alliansen röstade 
ner det, säger Jannice Rockstroh, 
(S) gruppledare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Det finns inga redovisningar 
om åtgärder har vidtagits under 
2015 för att minska sjukskrivning-
arna.

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen nämner dock ett utökat 
arbete med kommunens HR-
avdelning för att vidta åtgärder. 
Förvaltningen tror även att den 
nya förskoleorganisationen kom-
mer att bidra till ökad trivsel.

ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Nybyggnad
Snövits väg 22 A enbostadshus
Fornuddsvägen 94 A fritidshus
Ällmoravägen 35 fritidshus
Långsjövägen 54 A enbostadshus
Sparvvägen 6 enbostadshus
Klubbgärdesvägen 16 enbostadshus

Tillbyggnad
Pärlröksgången 307 enbostadshus
Lyrvägen 5 enbostadshus + rivning av garage
Skogsvägen 22 enbostadshus

Strandvägen 54 enbostadshus och komplementbyggnad

Spindelvägen 6 komplementbyggnad

Marklov
Strandvägen 16 A mur och marklov
Gökbacksvägen 20 mur och altan
Dragonvägen 16 A–B mur och markförändringar

Utvändig ändring
Lidvägen 21 B enbostadshus
Lärkvägen 3 komplementbyggnad
Lyrvägen 7 enbostadshus
Bollmoravägen 2 flerbostadshus
Ringvägen 41 skärmtak och ny entredörr

Bygglov för ändrad användning
Pluggvägen 6 C
Diamantgången 82–92
Myggdalsvägen 2 B

Annat
Energivägen 2 B avåknings och strålningsskydd

Nybyggnad av Attefallshus
Rakstavägen 31 Tjädervägen 6 Fornuddsvägen 8

Tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus med Attefallsbestämmelse
Lidvägen 21 B + takkupa Lärkvägen 4 Lyrvägen 7
Lärkvägen 3 Talgoxevägen 5 Snövits väg 22 A

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

FOTO: LENNART JÖNSSON

Vi har kommit hem från Sicilien, den årliga biodlarresan. I 
femton år har vi rest med gänget, kul att träffas varje år 
på besynnerliga ställen i världen. I år Zafferana, på Etnas 

sluttning med vulkanen bolmande över oss. I området finns 350 
biodlare! De fixar pollinering av de stora citrusodlingarna och är 
en viktig del av Siciliens export och turistnäring.

Direkt från flygplatsen åker vi till en annan cementerad land-
ningsbana från andra världskriget, där har vår värd Sebastiano 
ett hundratal bisamhällen och dukat upp en lunch år oss. Han har 
2 000 samhällen till på andra platser, vinodlingar, äppelodlingar 
och butiker. Han är spindeln i vårt kontaktnät och vi diskuterar 
i bussen hur mycket maffioso den trevlige mannen egentligen 
är. Men även han har problem med ett nytt hot mot biodlingen. 
Den lilla kupskalbaggen. Den finns redan i Portugal och vissa 
regioner i Spanien och nu har den hittats på italienska fastlan-
det. En biodlare därifrån tog och flyttade till Sicilien så nu har 
Sebastiano och de andra hamnat i en fälla. De får inte längre sälja 
bin eller bidrottningar till övriga Europa. Förra året sålde han 
6 000 samhällen till Tyskland och hans kompis som vi tillbringar 
några timmar hos en annan dag producerar 19 000 drottningar 
för export under säsongen. 1 000 drottningar i veckan! Vi får se 
på hur man gör i hans omlarvningsrum, det vill säga jag ser inte 

så mycket. 45 långa karlar tränger 
sig alltid före mig. Jag äter manda-
riner och apelsiner. En av de ita-
lienska kvinnliga biodlarna tar oss 
med till sin mandarinodling. De 
stora butikskedjorna tar bra betalt 
för frukt, men odlarna får 1/10 och 

många av dem har inte råd att betala skulderna till biodlarna som 
fixade pollineringen. Hon har både bin och fruktträd men låter 
frukten hänga kvar. Vi får plocka hur mycket vi vill. Det är långa 
dagar när man reser i det här gänget, frukten håller orken och 
energin uppe. Vi hinner inte se så mycket av kulturella Sicilien 
men vi ser desto mer av små vägar där bussen inte kan ta sig 
fram, blommande mandelträd, vårfåglar, grönt gräs och en slags 
gul oxalisväxt som växer som marktäckande ogräs. Bina älskar 
den. Etna ägnas förstås en dag. Vi tar oss upp till Crateri Sylvestri. 
Där står det 13 turistbussar till och det är fri provsmakning på 
olika likörer. Vi återgår till honungsprovningen istället. Det är en 
väsentlig skillnad på sorthonung och smaksatt honung. Apelsin-
blomshonung är besk och citronblomshonung smakar rårörda 
lingon. I byn där vi bor finns äldste biodlaren, visserligen yngre 
än både Olov, Bertil, Stig och Björn i vårt sällskap, alla 85+. Olov 
blir 90 år i höst, han åkte Kortvasan i år och visar glatt korten från 
vinterns isjaktsåkning och sin nya stora motorcykel. Italienaren 
säljer sin honung på lösvikt, det är en strid ström av kunder in i 
hans lilla butik. Vi fyndar biredskap, kupknivar, smarta gångjärn 
och jag hittar formarna till tvål som jag letat efter länge. Nu kan 
barnbarnen och jag göra honungstvål. Glad Påsk!

ooo

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

TN-doktorn:
Vårliga funderingar

”Fri provsmakning 
på olika likörer. 
Vi återgår till 
honungsprovningen.”

Sjukfrånvaron skenar
NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu

hemsida: www.tyresonyheter.nu

Sjukskrivningstalen ökar i Tyresö. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Tänk stort!

Är du den vi söker? Anta utmaningen!
Kandidatutbildning för socialdemokrater i Tyresö

www.socialdemokraterna.se/tyreso/ansok

Utredning om trafik ifrågasätts

Redan idag är trafiken kaosartad varje morgon och eftermiddag utanför Fornuddens skola. En fördubbling av skolan kan öka trafiken avsevärt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

I samband med konsultföretaget 
Swecos lokalutredningsrapport 
för grundskolor och förskolor 
i Tyresö, som mynnade ut i ett 

förslag om en ny stor skola i For-
nuddsparken för 700 elever, togs 
det fram en PM om kommande 
trafikflöden runt skolan. Det 

dokumentet från konsultföreta-
get Trafikia har fungerat som en 
avgörande del av underlaget för 
nya skolan.

Trafikia mätte upp totalt 8 359 
fordon i november 2014 under en 
vecka.

Vad som inte redovisats är 
att kommunen låtit göra en tra-
fikmätning i oktober samma år, 

också under en vecka, med mät-
punkten längre upp på Fornudds-
vägen. Den mätningen visar på 
15 515 fordon, det vill säga 85 pro-
cent fler än i konsultrapporten 
från Trafikia.

Alltför optimistisk
De närboende menar, att den 
uppskattning som gjorts i konsul-

trapporten är alltför optimistisk. 
Den mätning som kommunen 
initierade 2014 visar alltså på att 
ett större antal fordon trafikerar 
Fornuddsvägen redan idag. Det 
skulle betyda, att det finns osä-
kerhetsfaktorer som nu ligger till 
grund för beslut som ska tas om 
skolbygget.

ooo

TRAFIK Många boende i Fornudden uttrycker oro kring den trafiksitu
ation som riskerar att uppstå kring den framtida skolan som planeras 
byggas i norra delen av Fornuddsparken. Nu ifrågasätts trafikmätda
tan, eftersom en mätning månaden innan visar att det redan idag kör 
nästan dubbelt så många fordon än förväntat.

NYHETER

Planeringsbrist inom äldreomsorgen
ÄLDRE Den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade under 
förra året om satsningar på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 
under åren 2015–2018.

Dessa så kallade stimulansmedel 
får användas endast till perso-
nalkostnader för personal som 
utför stöd och omvårdnad i den 
av kommunen finansierade vår-
den och omsorgen om äldre. De 
får bara avse de personalkatego-
rier som arbetar nära de äldre. På 
detta sätt vill regeringen uppnå 
att det reellt tillkommer ”fler 
händer” i äldreomsorgen och att 
de här förbättringarna verkligen 
kommer de äldre till del.

Som tidningen tidigare har 
berättat om så rekvirerade 
Tyresö kommun ”sin andel” av 
dessa pengar för 2015, nämli-
gen 3 535 481 kronor, alltså drygt 
3,5 miljoner kronor. Dock har 
bara knappt två miljoner kronor 
(1 976 687 kronor) använts på 
grund av att kommunen inte har 
hunnit med att planera. Tyresö 
kommun har rekvirerat medel 
även för 2016, men det har ännu 
inte upprättats någon plan för hur 
dessa medel ska användas.

– Det är beklagligt att de här 
efterlängtade stimulansmedlen 
från regeringen inte fullt ut har 
kommit de äldre till del på det sätt 
som det var tänkt, säger Socialde-
mokraternas gruppledare i soci-
alnämnden Carl Johan Karlson. 
Det är också illavarslande att pla-
neringen inte är klar för hur 2016 
års stimulansmedel är avsedda att 
användas.

ooo

Carl Johan Karlson (S), gruppledare 
i socialnämnden. 
 FOTO: AMANDA KARLSSON

”Straffavgift” igen
AVGIFT Tyresö kommun har 
dragit på sig ännu en dom i För
valtningsrätten med anledning 
av ej verkställt beslut avseende 
bostad med särskild service 
enligt LSS.

Den särskilda avgift som Tyresö 
kommun ska betala denna gång 
uppgår till 551 250 kronor. Totalt 
är kommunen därmed uppe i 
kostnader på 3 miljoner kronor.

– Det är från den moderatledda 
majoritetens sida fråga om en fort-
satt sorglös hantering av skattebe-
talarnas pengar, säger Socialde-
mokraternas gruppledare i social-
nämnden Carl Johan Karlson.

– Avsaknaden av planering för 
nödvändiga kommunala investe-
ringar blir allt mer kostsam för 
Tyresös invånare. Tyvärr kan vi 
nog inte förvänta oss att detta är 
de sista kostnaderna med tanke 
på att socialnämndens ordfö-
rande Andreas Jonsson (M) på 
senaste fullmäktige, på min direk-
ta fråga därom, angav att det kan 
komma ytterligare avgifter som 
måste betalas.

ooo
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Publiken uteblev helt i det underbara vädret. Var alla hemma och blandade dipp till Mello? 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Holmqvists hattrick 
tar TFF till kvarten

FOTBOLL Efter två framträdan
den av Hammarbys stjärnlag, så 
var vardagen tillbaka på Boll
moravallen på lördagen. Att det 
var åttondelsfinal i Stockholm 
Cup märktes inte på något sätt. 
Knappt 100 åskådare trots det 
underbara vårvädret var närva
rande, och ja inte ens cafeterian 
orkade hålla öppet. Trist, en 
kopp java i pausen är av nöden 
när inte värmen har kommit.

Tyresö ställdes mot Hässelby 
SK, stabilt lag i Norrfyran och 
trots att lagkaptenen Mattias 
Andersson spelade halvskadad, 
skyttekungen Niklas Tomassons 
frånvaro (lättare skada) och en 
del andra spelare som vilades, så 
fungerade spelet hyfsat. Framför 
allt så spelade man effektivt och 
i Tomassons frånvaro så föddes 
en ny skyttekung. Johan Holm-
qvist, 17 år gammal, stänkte in ett 
äkta hattrick, varav det sista hade 
ren Lewandowskiklass. Ett lågt 
inspel från högerkanten möttes 
av Holmqvists känsliga högerfot 
vid främre stolpen och styrdes in 
vid målvaktens bortre stolpe.

Sämre spel
Efter paus var det stabila spelet 
som bortblåst och man började 
ägna sig åt långbollar och usla 
försök till tidiga avgörande pass. 
Visst spelarna är unga men det 
funkar inte att laget får kollapser 
som denna om man ska vara med 
i toppstriden i serien senare i år.

Från en betryggande 3–0-led-
ning, och faktiskt bud på ett fjär-

de mål, så reducerade HSK inom 
tio minuter så helt plötsligt var 
det match igen. Hässelby jagade 
under hela halvleken en kvitte-
ring och Tyresös spel, var som att 
se när Ivan Lendl spelade tennis, 
de dagar hans serve inte funkade. 
Hopplösa långbollar. Livsfarliga 
sidledsspel i backlinjen och fel-
pass efter felpass efter felpass. 
Att inte Hässelby kvitterade hade 
mer med gästernas oförmåga att 
göra, än TFFs försvarsspel.

Matchen avgörs
Fem minuter från fulltid så avgör 
inhopparen Alex Lemon matchen, 
när han får ett friläge, och kallt 
lägger den på sidan av den utru-
sande målvakten. Ja alla trodde i 
alla fall att matchen var avgjord, 

men bra tre minuter senare så 
hade Amil Al-Mossawi reducerat 
och det var återigen en oviss till-
ställning.

Mikael Rekefors Hammarlund 
såg dock till att Tyresös avance-
mang säkrades då han på övertid 
satte en hårt skruvad frispark, 
över muren, över målvakten och 
ribba in. En delikatess som lug-
nade de få, kaffesugna, åskådare 
som befann sig på plats.

I kvartsfinalen ställs TFF mot 
segraren Bollstanäs SK och Rey-
mersholms IK (3 april) på borta-
plan. Dit kommer laget med 
direkt från ett uppfräschande trä-
ningsläger i Turkiet och förhopp-
ningsvis lite mer stabila än vad vi 
såg under lördagen.

ooo

Tre glada målskyttar. Alex Lemon, Mikael Rekefors Hammarlund och 
Johan Holmqvist såg till att Tyresö FF tog sig till kvartsfinal i Stockholm 
Cup. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Innan mörkret faller:

Om att hålla ihop 
ett samhälle
RECENSION Björn Elmbrants senaste bok 
”Innan mörkret faller”, Atlas 2015, är en 
oerhört välskriven jämförelse mellan tyskt 
och svenskt 1930tal och en uppmaning till 
politisk handling nu, innan mörkret faller.

Boken är en svidande kritik mot 
ultraliberal ekonomisk teori som 
leder till att samhället dras isär, 
och det ger grogrund för extre-
mism, och det är farligt. Tyskland 
på 30-talet är det varnande exem-
plet. Det som samtidigt hände i 
Sverige är alternativet.

Tyskland alltså, på 30-talet. 
Arbetarrörelsen var helt uppta-
gen med sin interna kamp. Soci-
aldemokrater och kommunister 
bekämpade varandra. Varken 
socialdemokrater eller kom-
munister förstod vikten av att 
samverka med borgerliga par-
tier i mitten av det 
politiska fältet. Så 
banades väg för 
Hitlers maktöver-
tagande 1933.

Sverige däre-
mot, på 30-talet. 
Där fanns Ernst 
Wigforss, Elm-
brants särskilde 
hjälte. Wigforss är, 
skriver Elmbrant, 
”mannen som bry-
ter mot de domi-
nerande ekono-
miska teserna 
och genom driver 
en annorlunda konjunkturpolitik, 
en politik som sätter folk i arbete 
och säkrar demokratin”.

1933 – Tysklands ödesår – ingår 
den svenska socialdemokratin 
den så kallade kohandeln med 
Bondeförbundet. Socialdemokra-
tin i Sverige inser att man behö-
ver samverka med ett borgerligt 
parti i mitten av det politiska 
fältet. Båda partierna fick ge och 
ta. Sverige förblev ett demokra-
tiskt land med en fungerande 
riksdag, starka regeringar och vi 
höll extremisterna stången! Wig-
forss kunde som finansminister 

genomföra en politik med andra 
förtecken än ultraliberal ekono-
misk teori. Wigforss satte folk i 
arbete och det skapade tillväxt. 
Den svenska nazismen självdog, 
i varje fall då.

Det var historien. Men den hål-
ler på att upprepas. Idag är återi-
gen ultraliberala ekonomiska teo-
rier det politiken lutar sig emot. 
Och det är farligt, enligt Elm-
brant. I spåren av åtstramningar 
och massarbetslöshet har extre-
mismen återigen en chans. Och 
man kan inte, skriver Elmbrant, 
snacka bort extremism. Det går 

inte att vädja till 
folk att  vara 
snälla och god-
hjärtade. Retorik 
räcker inte. Det 
måste till en håll-
bar ekonomisk 
tillväxt och arbe-
te. Därför menar 
E l m b r a n t  a t t 
”politiken måste 
ta kontrollen över 
kapitalismen för 
att rädda den”. 
Staten uppträder 
som städgumma 
när banker krisar. 
Men det måste mer 

till. Vi måste få en politik som är 
inriktad på arbete och välfärd för 
alla. Vi måste hålla ihop samhäl-
let. Ett isärdraget samhälle är far-
ligt. Kapitalismen måste hindras 
i sina överdrifter. Marknadseko-
nomin måste regleras. Vi måste, 
avslutar Elmbrant, öka efterfrå-
gan i ekonomin och stärka sam-
manhållningen. För att få ord-
ning behövs en vettig ekonomisk 
politik. På medborgarnas villkor. 
Innan mörkret faller.
Michael Öjermo
Kyrkoherde i Tyresö
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Slutsiffrorna 10–4 talar om en full-
ständig utskåpning, men det var 
betydligt hårdare än vad resulta-
tet anger. Den första perioden 
slutade 1–1 och var mycket jämn. 
I den andra så stod matchen verk-
ligen och vägde, men genom tre 
snabba mål av Linda Englund (2) 
och Frida Mattsson så gick hem-
malaget fram till en 4–1-ledning. 
IKSU kom tillbaka och pressade 
TT rätt hårt och när Emma Hus-
berg blev utvisad med en och en 
halv minut kvar av perioden så 
reducerade norrländskorna till 
4–2.

Fick igång spelet
I tredje perioden fick TT igång 
sitt spel och började rulla bollen 
inom laget, och IKSU började 
göra misstag, kanske på grund av 

trötthet, kanske på grund av att 
hemmalaget var numret för stort? 
5–2 kom knappt fem minuter in i 
perioden genom Linnea Wiregård, 
fint framspelad av lagkaptenen 
Madelene Westberg. 

6–2 var en ren bjudning från 
gästerna som under ett anfall 
valde att spela bollen till en helt 
fristående Johanna Hall som kom 
helt fri från halva plan och ensam 
med målvakten gjorde hon inget 
misstag.

Lägger i en högre växel
– Vi får igång vårt spel i sista 
perioden och lägger i en högre 
växel, säger kapten Westberg 
efter matchen. De försökte pressa 
oss högt men vi var starkare idag. 
Samtidigt är jag glad för att det var 
så pass jämnt. Det var ju egentli-

gen först i slutet på matchen som 
vi går ifrån. Nu vet vi att vi möter 
ett bra lag nästa lördag och måste 
vara skärpta för att slippa spela 
en tredje avgörande, dagen efter.

Starkt hemmalag
Innan matchen så talade TN med 
IKSU Ungdoms tränare, Patric 
Thomsen som, då var full av till-
försikt inför matchen.

– Det kommer att bli tufft men 
vi är ett mycket starkt hemmalag 
och har bara förlorat en match i 
Umeå.

Det är alltså något att ta med 
sig upp nästa fredag. TT reser upp 
dagen innan och stannar för över-
nattning på Stadshotellet i Sunds-
vall, för att sedan återuppta resan 
på lördagsmorgonen. Vinner man 
inte matchen på lördag så får 
laget en ny chans på söndagen då 
den avgörande matchen spelas.

– Det känns som att vi är fysiskt 
starkare, säger kapten Westberg. 
Kollektivet TT kommer att vinna.

ooo

SPORT/FRITID

Storseger i första kvalmatchen

IKSU Försökte att pressa TT högt upp i banan, en taktik som inte riktigt lyckades. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Tyresö Trollbäckens lagkapten Madelene Westerberg är oerhört taggad 
inför returen i Umeå nästa helg. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

INNEBANDY Tyresö Trollbäckens innebandydamer inledde kvalspelet 
till Svenska Superligan på ett alldeles utmärkt sätt. Genom att full
ständigt göra slarvsylta av de långväga motståndet, IKSU Ungdom, 
från Umeå så skaffade man sig ett mycket bra utgångsläge inför retu
ren nästa helg.
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

VERNISSAGE
Utställningen öppnar 19/3, kl 
12–15, och pågår till 16/4. Måleri 
av Laura Fahlsten och Britta Kjell-
gren. Utställningen finns på Tyresö 
konsthall, biblioteket Tyresö C. Arr: 
Tyresö kommun.

BARNTEATER
19/3, kl 11.30–13. Mårten flyttar 
in i sitt nya hem. Men vad är det 
som låter? Det är någon som gråter. 
Föreställningen Mårten flyttar in, 
spelas på biblioteket i Tyresö C. En 
berättelse om att bli lämnad kvar, 
för barn 2–5 år. Entré: 30 kr. Förköp 
från 7/3 via www.tyreso.se/biljetter 
eller på kommunens Servicecenter. 
Arr: Tyresö kommun.

HANDBOLL
19–20/3, kl 15.30–18.45. Ung-
doms SM för pojkar 01/02. Fritt 
inträde i Tyresöhallen. Arr: Tyresö 
Handboll.

SAGOLEK
1/4, kl 10–10.45. Vicke Vire är en 
annorlunda sagolek med dans och 
musik för barn 1–3 år med föräldrar 
och syskon. Föranmälan till Anita 
Lindqvist 08-57827163 eller anita.
lindqvist@tyreso.se. Arr: Tyresö 
kommun .

GÅRDSBESÖK
2/4, kl 13–15. Besök ”mjölkfa-
briken” och träffa kor, kalvar, får 
och lamm på Åva gård som ligger i 
Tyresö men nås från Haninge. Pris 
120 kr/vuxen 2 barn följer med gra-
tis. Föranmälan 08-7453394. Arr: 
Naturum Tyresta.

BARNTEATER
2/4, kl 11.30–13. Teatern Jag 
tycker om dig, visas på biblioteket i 
Tyresö C och handlar om två pudlar 
som leker cirkus. För barn 3-6 år. 
Entré: 30 kr. Förköp från 21/3 via 
www.tyreso.se eller på Servicecen-
ter. Arr: Tyresö kommun.

FÖRELÄSNING
6/4, kl 18.30–19.30. Författaren 
och journalisten Björn Elmbrant 
berättar utifrån sin bok Innan Mörk-
ret Faller, om åren i 1930-talets bör-
jan då både Tysklands och Sveriges 
framtid avgjordes. Plats: Biblioteket i 
Tyresö C. Arr: ABF Södertörn, Social-
demokraterna och PRO Tyresö.

Varje vecka i över 30 år har Radio 
TUFF sänt på Tyresöradion. I mars 
blir det program nummer 1410 
vilket är ett oslagbart rekord. Åke 
Sandin och Monica Schelin delar 
som vanligt ut många ”rosor” till 
personer som sagt kloka saker 

och i programmen hörs intervjuer 
med personer som verkar för fred 
och internationell solidaritet. Åke 
Sandins läser sina krönikor som 
finns på hans blogg ”Förbannad 
Pacifist” på http://www.tuffsan-
din.blogspot.se.

I serien Uppdrag Tyresö fortsätter 
Ann Sandin-Lindgren att diskute-
ra polisens situation i Tyresö och 
i landet med poliserna Thomas 
Martinsson och Lars Alvarsjö. Har 
vi för få poliser? Vad vågar man 

säga som polis? Kan kriminella få 
straffrihet? Vilka effekter får det 
när det inte längre finns en station 
i Tyresö utan polisen utgår från 
Nacka Strand och finns på huvud-
stationen i Flemingsberg? 

I Radio Grön beskriver Tyresös 
miljöpartistiska språkrör Marie 
Åkesdotter och Peter Bylund 
för Ann Sandin-Lindgren sin 
bostadspolitik. Hur viktigt det är 

att behålla Fornuddsparken och 
andra grönområden. De berättar 
om många av de förslag de har 
lagt för att förbättra miljön och se 
till att det blir fler hyresrätter.

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

eller plusgiro 902003-3
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Den evigt tuffa radion Polisen som talar ut

Ett grönare Tyresö

Vad ögat inte ser
Leif Bratt samtalar med optikern 
Karin Stegelius om vad man kan 
tänka på när det gäller ögats ”sta-
tus” förutom att kolla synskärpan. 
Det finns nämligen möjlighet att 
göra en allmän hälsokontroll för 
att tidigt upptäcka andra bl.a. för-
ändringar på ögat såsom begyn-
nande gråstarr eller näthinneav-
lossning och för högt tryck i ögat 
som i sin tur kan leda till grön 
starr.

En Rolling 
Stones -fanatiker
Tyresöradions sportreporter 
Niklas Wennergren gör nu ett 
antal program med Tore S Bör-
jesson som reflekterar över sina 
år som Rolling Stones fanatiker. 
Han berättar bland annat om 
den dyraste Stoneskonsert han 
någonsin sett. Varför har man en 
böjd sked med sig när man reser? 
Ska präster ha en högre moral än 
andra? Var Elvis verkligen större 
än Tommy Steele?

Kommunens 
personalsituation 
Kommunens HR-chef (personal-
chef) Jonas Jansfors ger sin syn 
på dagens och den närmsta fram-
tidens situation vad gäller perso-
nalförsörjning. Det blir också en 
lektion i lönebildning vilket even-
tuellt kan ge tips till de som skall 
löneförhandla. Äldreomsorgens 
personalbehov belyses också.

Röda tråden är 
syrgas
Inger Nordahl, företagare i Linda-
len, berättar för sin granne dr Lena 
Hjelmérus hur den röda tråden i 
livet numer är en syrgasslang, som 
gett henne livet tillbaka. Inger har 
företaget Textil och Allehanda. I 
programmet får man även inblick-
ar i verksamheten på Norrbacka 
institutet på 60-och 70-talet.
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Ett stycke 
idrottshistoria
Kommunens äldsta idrottsförening Hanvikens SK, har 

genom sina veteraner fått en historiebok om verk-
samheten i klubben.

Boken är framtagen genom en gedigen genomgång av 
gamla handlingar referat och resultat som samlats ihop och 
sammanställts av Sten Antonsson (1938–2014) som varit 
verksam inom ett flertal av klubbens sektioner. Han var ett 
löfte inom både friidrott och fotboll och blev en av initia-
tivtagarna till HSKs veteraner.

Boken berör i första hand verksamheten i klubben från 
klubbens start 1944 fram till 1970-talet.
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Kryss nr 2  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
12 april 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2016
1:a: Gertrud Björklund, Måndalsvägen.
2–5: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Kjell Möller, Lummergången.
Lennart Lund, Musserongången.
Elsie Inghe, Pärlröksgången.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 2” 
och skicka senast 
den 12 april 2016 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Bättre lycka  
nästa gång!
Bildgåta nr 1 föreställde 
”Flykt” av Mats Åberg. 
Ingen lyckades skicka in 
rätt svar.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2016.
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Boktipset
Boktitel ”Hanviken från start”
Sidor: 122
Begränsad upplaga
Pris: 200 kronor
Försäljningsställe:  
Serveringen på Trollbäckens idrottsplats
Information: Klubbens kansli, 712 44 03

Rundlingar 
i kyrkan
KONST Tyresökonstnären Ebba 
Strid Udikas visar i två måna
der utställningen ”Jag plocka
de några blommor på vägen”, i 
Bollmoradalens kyrka och dröm
mer om offentliga utsmyckningar.

Naturen har alltid varit en källa för inspiration och åter-
hämtning för Ebba. Plocka blommor, bär, gå på upptäckts-
färd i främmande biotoper, stanna cykeln mitt i nerförs-
backen för att plocka några smultron. Och det syns i 
hennes utställning. Ebbas rundlingar består av blommor, 
blad och växtdelar fotograferade motljus och redigerade i 
datorn för att sedan lägga samman i oändliga kombinatio-
ner. I rundlingarna hittar du geometriska och matematiska 
mönster och former.

Ebba Strid Udikas ser fram emot att göra konst i stor 
skala.

– Jag drömmer om att skapa utsmyckningar på torg 
och välbesökta platser både inne och ute i arkitektoniska 
omgivningar, säger Ebba Strid Udikas. Att göra funktionel-
la, vackra gestaltningar som tillför ett kulturellt och påtag-
ligt värde för människors vardag.

Utställningens datum är 9 april–16 juni med invigning 9 
april klockan 16.00.

ooo

MARS 2016 15



AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 

Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Nya verksamheter vid Uddby gård
NATUR Djur och naturförskola, 
gårdsmuseum, byggvårdsbutik 
och keramisk verkstad. Det är de 
nya verksamheterna som arren
datorn för Uddby gård nu fått 
godkännande från kommunen att 
starta upp.

Strax innan årsskiftet stod det 
klart att David Naveling tar över 
som ny arrendator vid Uddby 
gård efter att familjen Magnusson 
som skött gården sedan 1929 valt 
att kliva av.

– Uddby kommer definitivt att 
bli mer levande än det varit. Jag 
tänker familjelördagar och mark-
nader, djurkollo och hantverks-
kurser. Vi vill visa upp lantbruket. 
Det här är ju tyresöbornas egen 
gård, sa David Naveling till Mitt i 
Tyresö i december när övertagan-
det stod klart.

Fortsatt jordbruk
Som del i utvecklingen av gården 
har man nu ansökt om hos Tyresö 
kommun och fått godkänt att star-
ta upp en djur- och naturförskola, 
gårdsmuseum, byggvårdsbutik 
och keramisk verkstad.

Enligt arrendeavtalet ska 
Uddby gård fortsätta att bedriva 
jordbruk med naturvårdsinrikt-
ning men medger också möjlig-
heter till kompletterande verk-
samheter liknande de man nu fått 
godkänt av kommunen att arbeta 
vidare med. När de nya verksam-

heterna kan starta upp är ännu 
inte klart.

Lokalhistoriskt värde
Muséet kommer att ligga i café-
byggnadens ovanvåning och dri-
vas av Tyresö hembygdsförening. 
En bedömning av den lantbruks-

samling som finns på gården har 
gjorts av Nordiska muséet i slutet 
av föregående år. Totalt finns strax 
över 550 föremål i samlingen. En 
stor del av dessa har direkt kopp-
ling till Uddby gård eller till Tyre-
sö. Nordiska muséet bedömer att 
samlingen främst har ett lokal-

historiskt värde. Just nu pågår 
ett arbete i samarbete med famil-
jen Magnusson att dokumentera 
berättelserna om de olika föremå-
len för bevarande till framtiden.

Vilka byggnader som djur- och 
naturförskolan, byggvårdsbu-
tiken och den keramiska verk-

staden ska ligga i återstår att se. 
För att uppföra nya byggnader 
på gården eller göra ändringar 
i befintliga krävs tillstånd från 
Tyresö kommun. David Naveling 
bedriver sedan tidigare förskolan 
Växa vid Tyresö slott.

ooo

Snart kommer det återigen sjuda av liv och rörelse på Uddby gård. FOTO: KARIN LJUNG
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