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Perdaniel vann Funkisfestivalen
n Den 22 januari gick den första 
Funkisfestivalen av stapeln i Tyre-
sö. Det är Sveriges största melodi-
festival för personer med kognitiv 
eller neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning.

Tävlingen har funnits sedan 2011 
men i år har även Tyresö kommun 

hakat på och arrangerade en egen 
deltävling, något som kommunen 
planerar att fortsätta med.

Festivalens jury utsåg kvällens 
vinnare, Perdaniel Söderlind, som 
den 23 april kommer att represen-
tera Tyresö i den stora Sverigefes-
tivalen på Cirkus.

Ledda av konferenciererna Elias 
Moberg och Ninni Bautista fram-
förde åtta personer sina tolkningar 
av olika låtar. Festivalen präglades 
av glädje, talang och fantastiska 
framföranden.

Men en sak är i alla fall säker, 
alla är vinnare! Sid 8–9

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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Perdaniel Söderlind stod till slut som vinnare när Funkisfestivalen avgjordes i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

20 borgerliga år räcker
n När delar av välfärden inte planeras i tid blir det kostsamt för 
skattebetalarna och sämre för de tyresöbor som har omsorgs
behov. Så har det nu varit under lång tid. Årets val kan bryta upp 
såväl det 20 åriga borgerliga styret som den förstelnade blockpo
litiken. Det skulle inte skada. Ledare, sid 2

Marknadshyror inte lösningen
n Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Det måste därför till 
politiska beslut som gör det möjligt att bygga så att människor 
har råd att bo. När moderaternas främste företrädare i Tyresö 
driver på för att införa marknadshyror inses lätt att en förändrad 
majoritet behövs. Debatt, sid 4

”Det är en stor ära 
att få sprida vår 
matfilosofi under 
Guldbaggegalan.”
Maro Papadopoulou, 
sid 9

Akut brist
n Tyresöbornas närmaste 
akutmottagning på Söder
sjukhuset har längst väntetid 
i hela landet, enligt Soci
alstyrelsens siffror. Anita 
Mattsson (S) menar att det är 
oacceptabelt och att den bor
gerliga politiken måste läggas 
om. Sid 3

Jämnt i opinionen
n När Novus frågade 500 
tyresöbor om deras sympa
tier inför höstens val blir det 
jämnt. Lika många vill byta 
ut som behålla den moderata 
kommunledningen. Sid 5

Billigaste maten
n I den årliga matrisunder
sökningen som PRO genom
fört sedan 1994 har i år Stora 
Coop i Tyresö centrum den 
billigast matkassen. Sid 7

Revy i ord och ton
n Tyresö teaterförening spe
lar upp en revy till minne av 
Sven Lionell. I ord och ton 
har premiär den 10 mars i 
Kvarnhjulet och kan ses vid 
nio tillfällen. Sid 11

Landslagsmålvakt
n Sex spelare från Sverige  
varav målvakten från 
Tyresö. Estniska lands
laget i inne bandy har toppat 
laget. Sid 12

Världens bästa
n Ronnie Hellström blev 
utsedd världens bästa mål
vakt vid två tillfällen. Han 
föddes i Malmö men flyttade 
till Tyresö 1962. Sid 13

Äntligen är våren här!  
Vi öppnar för säsongen 1 mars!
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook! 

Vår målsättning är att erbjuda god kvalité, goda fackmannamässiga råd och personlig service. 
Varmt välkommen till vår butik på Ältavägen 107 mellan Älta centrum och Hellasgården!

Foto: Guido Gerding



Kommunfakta: Tyresö i siffror
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) skryter gärna med att kom-
munen gör överskott år efter år. Det är en sanning med modifikation. I själva verket 
är det tvärt om när man synar verksamheternas, nämndernas, resultat. Det är ju 
dessa som ger information om man varit duktig eller inte att följa kommunfullmäkti-
ges beslut. Under hela tiden som Saweståhl varit KSO har det bara gått ihop sig en 
gång. Det sammanlagda underskottet sedan 2010 slutar på astronomiska minus 
261 miljoner kronor.

Nämndernas resultat i förhållande till budget, miljoner kronor

Källa: www.tyreso.se

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

NoteratTyresö är verkligen fantastiskt. Nu när kom
munen täcks av ett vitt snötäcke visar sig 
Alby, Barnsjön och naturen runt Nyfors 

och Gammelström från sin allra bästa sida. Vi 
har anledning att vara stolta över vår kommun 
och hur den har utvecklats. De flesta tyresöbor 
är också ganska välmående. Med en låg arbets
löshet blir också skatteintäkterna goda. Därför 
förväntar sig alla, vi som redan bor här men 
också de som flyttar hit, att välfärd ska fungera. 
Men bristerna blir nu tyvärr allt tydligare.

När Tyresö var Sveriges barnrikaste kommun 
var det fokus på byggandet av förskolor och sko
lor. Och det klarade gårdagens politiker att fatta 
beslut om. Nu ser situationen lite annorlunda ut. 
Det behövs fortfarande nya förskolor men med ett 
ökande antal äldre måste kommunen också satsa 
på en fungerande hemtjänst och äldreomsorg. 
Här är tyvärr inte leveransen i topp. Platserna är 
för få och valfriheten begränsades dessutom när 
beslut fattades att lägga ner det enda kommunalt 
ägda och drivna äldreboendet. Dagens politiska 
majoritet tycks sakna den politiska potens som 
krävs och som tidigare politiker innehade.

Inom socialtjänsten är också boendeplatser 
hemma i Tyresö alltför få. Många och väldigt, 
väldigt dyra platser har, på samma sätt som 
inom äldreomsorgen, fått köpas långt från Tyre
sö. Det har inte bara gjort omsorgen dyr, det har 

också blivit svårt för anhöriga att spontant och 
ofta besöka sina nära och kära. Så kan vi inte ha 
det. Då blir välfärden ovärdig.

I år har medborgarna i vår kommun möj-
lighet att säga sitt. Vi ska utse de som 
ska styra Tyresö för de kommande fyra 
åren. För att inte minska legitimiteten 
i valet är det viktigt att fler röstar. Här 
skulle kommunen genom Beredningen 
för medborgardialog och mångfald 
kunna göra skillnad. Tyvärr väljer man, 
kanske som vanligt, att göra ingenting.

Politisk pajkastning är inget invånarna uppskat
tar. Praktiska lösningar och tydliga svar gagnar 
utvecklingen och borde tilltala.

Nu är det drygt sex månader kvar till allmänna 
val till Riksdag, landsting och kommuner. Med 
sina röster avgör tyresöborna hur det politiska 
inflytandet ska se ut de kommande fyra åren. 
Genom sina röster fördelar väljarna mandaten 
i kommunfullmäktige. Sedan är det partierna 
som avgör hur inflytandet ska förvaltas. Lägg 
fokus på det gemensamma långsiktiga arbete 
som behövs för att utveckla Tyresö. Blockpoli
tiken är ute och riskerar att fördumma och för
svaga styret. Ta inte den risken.

ooo

Behoven inom omsorgerna växer men det gör inte tillgången till plat-
ser. Det har inneburit att många tyresöbor som behöver stöd och boen-
de inte kan få det i Tyresö. Platser inom både äldreomsorg och annan 
social verksamhet köps i andra kommuner, i flera fall mycket långt från 
Tyresö. Dyrt och ovärdigt. Kommer säkert upp i årets valrörelse.

Moderaterna i Tyresö driver en kampanj mot regeringspar
tierna för att de inte ska återinföra fastighetsskatten. Det 
är en kampanj som kan verka lite underlig eftersom inget 
regeringsparti vill införa en fastighetsskatt. Tvärtom har 
både Socialdemokraterna och Miljöpartiet varit tydliga i att 
det inte kommer införas någon fastighetsskatt. Lite extra 
pikant är att tyresömoderaterna förde samma kampanj 
förra valet och att sanningshalten i den nu kan utvärderas. 
Det har inte ens diskuterats att införa någon fastighets
skatt. Detta vet naturligtvis Moderaterna i Tyresö.

Så varför nedlåter sig kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M) till att föra en kampanj som han vet 
inte är sann. Det är naturligtvis så att det är bra att gå till 
attack när de egna resultaten inte imponerar. Erfarenheter 
från den amerikanska politiska debatten visar ju också att 
man inte behöver vara så noga med sanningshalten. Om 
Saweståhl tänker driva en valrörelse baserat på osanning 
riskerar det dock att slå tillbaka. Det var Saweståhl och 
Moderaterna som i förra valet lovade att inte lägga ner 
Sofiebergsskolans mellanstadium – men som sedan oblygt 
gjorde just det.

Och när det gäller fastighetsskatten – vilken ledande 
svensk politiker är det som mest nyligen förespråkat 
fastighetsskattens återinförande? Jo, Anders Borg (DI 
20170511). Det kanske blir moderaterna som återinför 
fastighetsskatten?

ooo
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Bryt blockpolitiken
efter valet

Snön ligger vit på taken 
endast tidningsbudet är vaken, 
pulsar i snön, ser stjärnorna glimma 
medan vi sover sött i vargens timma 
för att sen vakna i vårt varma tjäll 
och läsa insändarsidornas vanliga gnäll.
Res i stället i vinterskrud en staty 
över tåliga tidningsbud!

Ur Tyresö Nyheter nr 1, 2010.
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Niclas skrev 
vinnarlåten 
MUSIK I lördags utsåg Danmark 
sitt bidrag till Eurovision Song 
Contest. Vinnarbidraget är skri
vet av Tyresö kulturskolas lärare 
Niclas Arn tillsammans med Karl 
Eurén och heter Higher Ground, 
inspirerad av sagan om vikingen 
Magnus Erlendsson. Den för
handstippade artisten, Rasmus
sen, kommer därmed att repre
sentera Danmark i Portugal i maj.

ooo

Fler vill skuldsanera
EKONOMI Allt fler i Stockholms 
län söker skuldsanering. Från 
2016 till 2017 ökade antalet med 
44,9 procent uppger Kronofog
demyndigheten. I Tyresö var 
ökningen större, 64,7 procent. 
Anledningen tros vara nya regler 
vilket underlättar skuldsanering.

ooo

Väntan på bygglov
BYGG Kommunens bygglovsen
het lider av personalbrist. Detta 
kommer att leda till längre hand
läggningstider under våren, och 
det kommer ta längre tid att få 
besked om bygglov.

ooo

Skolinspektionen 
granskar Tyresö
SKOLA Under februari månad 
granskar Skolinspektionen Tyre
sö kommuns förskolor och skolor. 
Detta är en del av den regelbundna 
granskning som Skolinspektionen 
genomför av all skolverksamhet i 
hela landet var tredje år.

ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Peter Hansen

Tel. 070-795 56 27

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

 

 

Tyresöbor har sämst 
tillgång till akuten
VÅRD Redan i höstas kunde 
Tyresö Nyheter visa att Tyresö-
borna har sämre tillgång till vård-
centraler än snittet i länet. Nu 
kommer nya siffror som visar att 
Tyresöborna hör till de som har 
sämst tillgång till akutmottag-
ningar i landet. Och det är nya 
besparingar på gång. Nu kräver 
socialdemokraten Anita Matts-
son att politiken läggs om.

Det var i förra veckan som Soci
alstyrelsen kunde redovisa siff
ror om genomsnittlig väntetid 
på akuten. Den akutmottagning 
som hade längst väntetid i hela 
landet var Tyresöbornas närmsta 
sjukhus, Södersjukhuset. Medi
antiden som en patient fick vistas 
på akutmottagningen på Söder
sjukhuset var under förra året 4 
timmar och 45 minuter. Det är en 
ökning jämfört med året dessför
innan på mer än 40 minuter.

Sparbeting för 2018
Samtidigt talar mycket för att det 
inte blir bättre i år. Den styrande 
alliansen har gett Södersjukhu
set, och länets övriga akutmot
tagningar, ett sparbeting för 2018. 
Södersjukhuset ska spara in 175 
miljoner kronor varav drygt 20 
miljoner bara på den redan kri
sande akutmottagningen. Flera 
av Tyresös landstingsledamöter 
har röstat för den budget som nu 
leder till besparingar i akutsjuk
vården. Bland dem märks kom

munstyrelsens ordförande Fred
rik Saweståhl (M) som också är 
landstingsledamot.

Inget enigt beslut
Beslutet var dock långt ifrån 
enigt, Socialdemokraterna ville 
tvärtom öka akutsjukhusens bud
get med 700 miljoner kronor men 
blev nedröstade. Nu kräver Soci
aldemokraternas oppositionsråd 
i Tyresö, Anita Mattsson, att poli
tiken läggs om:

– Det är inte acceptabelt att 
landstinget inte kan se till att det 
finns vård för tyresöborna när det 
behövs. Budgeten måste ökas så 
att köerna kan kortas på akuter
na. Inte minst många av Tyresös 

äldre får ligga i korridorer utan 
vård. Det är oanständigt.

Skenande kostnader
Det kan verka underligt att akut
sjukvården drabbas av stora spar
beting mitt i en högkonjunktur 
med god skattetillväxt. Orsaken 
är skenande kostnader i vårdvals
systemet och en extrem kostnads
explosion för Nya Karolinska. 
Sjukhusbygget som ursprungli
gen var kostnadsberäknat till 14 
miljarder beräknas nu till cirka 
60 miljarder och landstingsstyrel
sens ordförande Irene Svenonius 
(M) är nu under utredning för 
jävsförhållanden. Anita Mattsson 
krävde i förra veckan tillsammans 

med flera ledande kommunpoliti
ker i länet att NKSaffären skulle 
granskas och att avtalet behöver 
omförhandlas.

– Det är orimligt att Moderater
nas agenda med privata lösningar 
nu kostar skattebetalarna sådana 
summor att sjukvårdens tillgäng
lighet och kvalitet drabbas. Vi 
socialdemokrater har röstat nej 
till NKSavtalet två gånger och 
krävt att det ska omförhandlas 
flera gånger efter att moderaterna 
drivit igenom det. Politiken måste 
ändras och de som fattade beslu
tet om NKS måste nu börja ta 
ansvar, säger Anita Mattsson till 
Tyresö Nyheter.

ooo

Södersjukhuset ska spara in drygt 20 miljoner på den redan  
krisande akutmottagningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson (S) tycker det är 
oanständigt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Certifierad demensvård Ny ordförande i GAN

KVALITÉ Tyresö kommun har 
som första kommun genomgått 
så kallad Silviahemscertifiering. 
Detta innebär att samtliga med-
arbetare inom äldreomsorgen 
i Tyresö har fått utbildning i 
demensvård.

Den 13 februari 2018 besökte 
H.M. Drottning Silvia Tyresö och 
överlämnade vid en ceremoni stif
telsen Silviahemmets certifikat 
för kunskap om god demensvård.

Tyresö kommun har utbildat 
cirka 450 medarbetare som kom
mer i kontakt med äldre i demens
vård. Samtliga medarbetare inom 
äldrevården i kommunen, inom 
såväl privata som kommunala 
verksamheter, har genomgått 

stiftelsen Silviahemmets demens
vårdsutbildning. Silviahemmet är 
en stiftelse som grundats av H.M. 
Drottning Silvia och som genom 
utbildningar arbetar med att 
höja livskvaliteten och förbättra 
demensvården för personer med 
demenssjukdom.

De som har utbildats inom 
demensvård arbetar inom dag
verksamhet, gruppboenden, hem
tjänst, myndigheten för äldre och 
funktionsnedsättning samt vård 
och omsorgsboenden. Även all 
administrativ personal som kom
mer i kontakt med demenssjuka 
personer, samt vaktmästare och 
lokalvårdare vid verksamheterna 
har genomgått utbildningen.

ooo

UPPDRAG Tony Thorén (L) ord-
föranden i gymnasie- och arbets-
marknadsnämnden (GAN) efter 
avgående Anna Steel. 63-åriga 
Thorén är även ordförande för 
Liberalerna i Tyresö och är sedan 
tidigare ledamot av socialnämn-
den och byggnadsnämnden.

– Jag gick med i Liberalerna för 
ungefär fem år sedan, berättar 
han. Det var Jan Larsson, känd 
liberal härifrån Tyresö, som fick 
mig att gå med då.

– Det är möjligheten att värna 
människan och samhället som 
gör att jag är liberal idag, menar 
han. I grund och botten handlar 
det om att jag har en liberal män
niskosyn.

I yrkeslivet utanför politiken 
som har hunnit bli 46 år har han 
hela tiden funnits på Telia Com
pany. Där har han haft olika roller 
och arbetsuppgifter samt ledar
befattningar. I sina projektledar
roller har han vunnit erfarenheter 
som han tror kan komma till nytta 
i det nya uppdraget.

De flesta beskriver Thorén 
som en klok och lugn person med 
båda fötterna på jorden. Något 
han bekräftar genom att försäkra 
att han inte kommer vända upp 
och ner på nämnden nu när han 
tillträtt.

– Nej, självklart har jag idéer, 
förklara han. Men jag tror att man 
som ny behöver vara inlyssnande 
och jag tror stenhårt på samver
kan och samarbeten.

– Det är en strategi jag tilläm
par privat, på jobbet och i politi
ken, säger Tony Thorén. Jag tror 
att det är så vi kommer fram till 
de bästa lösningarna.

ooo

Certifikatet till hela Tyresö kommun överlämnades av H.M. Drottningen till 
socialnämndens ordförande Dick Bengtsson. FOTO: YANAN LI, SILVIAHEMMET

Gymnasie- och arbetsmarknads-
nämndens nya ordförande  
Tony Thorén (L). FOTO: TN
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Ett av de största problemen vi har i Tyresö idag är den 
massiva bostadsbristen, inte bara i Tyresö utan hela 
stockholmsregionen. Eller egentligen är det bristen 

på hyresrätter som är det största problemet. Som folk har 
råd att bo i. Den slår mot så många: ungdomar som inte kan 
flytta hemifrån, familjer som separerar, äldre som vill ha ett 
bekvämare boende. Den slår också mot företag som inte 
kan rekrytera personal. Var femte företag i stockholms
området anser att de helt misslyckats med rekryteringen 
och då just på grund av bostadsbristen säger Stockholms 
Handelskammare.

I Tyresö har vi färre lägenheter idag i det kommunala 
bostadsbolaget än vi hade i början av 90talet, trots att 
kommunen vuxit rejält, räknat till hur många som bor här. 
Den moderatledda alliansen har under sina år vid makten 
till dags dato minskat Tyresö bostäders bestånd med 186 
lägenheter. Nu byggs det, det ska jag erkänna. Men det 
mesta av det som byggs i Tyresö är bostadsrätter och lägen
heter som få, särskilt unga, har råd att bo i.

I Tyresö står närmare 30 000 personer i bostadskön, den 
ökar med flera tusen varje år. Många familjer är trångbod
da. Ungdomar betalar ockernivå på tredjehandshyror. Barn 
får pendla mellan flera kommuner varannan vecka för att 
komma till skolan när föräldrarna separerat.

Jag tycker att det ska vara en självklar rättighet, en 
mänsklig rättighet, att ha en bra bostad. Om man tycker 

det, så ligger inte ansvaret på den enskilde att det finns till
räckligt med bostäder. Då behövs politiska beslut att bygga 
bostäder som människor faktiskt har råd att bo i. Det är en 
av anledningarna till att vi måste ha ett nytt politiskt styre 
i Tyresö efter nästa val.

Alternativet är att moderaterna får fortsätta att forma 
bostadspolitiken. Deras främsta företrädare i Tyresö har 

varit på moderatstämma och fått igenom sitt förslag att 
införa marknadshyror för att få bukt med bostadsbristen. 
Även på äldre lägenheter. Marknadshyror innebär att mark
naden sätter hyran, istället för systemet med förhandlade 
hyror som vi haft i decennier i Sverige. I en region med 
stor efterfrågan och litet utbud stiger hyran kraftigt, vilket 
leder till att människor inte har råd att bo kvar. Och vips – 
bostadskön är borta. Det för också det goda med sig, enligt 
moderat resonemang, att bara personer med höga inkom
ster kommer att bo i orter som Tyresö.

Konsultföretaget Ramböll har räknat närmare på vad 
marknadshyror skulle innebära, och i Tyresö skulle hyror
na öka med cirka 40 procent. Vinnarna är fastighetsföre
tagen. Förlorarna är hyresgästerna, särskilt de med lägre 
inkomster och ensamstående med barn. Familjer som 
kommer att behöva försörjningsstöd kommer att mer än 
fördubblas.

Jag känner väldigt få som skulle klara av en sådan hyres
höjning. Flera av mina vänner skulle behöva flytta långt för 
att få en rimlig hyresnivå. Och våra unga, vart ska de flytta?

Marknadshyror bidrar inte till att det byggs fler lägenhe
ter, det gör bara att folk inte har råd att bo kvar i de som 
finns. Det här är på riktigt det som moderaterna vill genom
föra efter nästa val. Var noga med din röst den 9 september.
Anita Mattsson
Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Vem får bo i Tyresö?

Marknadshyror bidrar 
inte till att det byggs  
fler lägenheter.

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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Dagens ros
Isgubbarna som jobbar med 

att spola isen på Koriander
gränd förtjänar verkligen 

en ros för sitt arbete. 
Varje kväll och natt när 
det är kallt plogar dom 
snö, spolar och gör rik 

 
 
tigt bra is som jag vet att barnen 
verkligen gillar. Härom helgen 
bjöd den lokala hyresgästfören
ingen Koriandern på grillkorv nere 
vid isen. Det är vad jag kallar riktig 
grannsamverkan som gör skillnad.
Glad hyresgäst på Koriandergränd

Obegripligt

Var vaksam

Tyresö Nyheter följer upp:  
Klädinsamlingen som försvann
Kanske några av Tyresö Nyhe
ters läsare drar sig till minnes en 
insändare om återvinning från 
ett av höstens nummer? Insän
darskribenten undrade vad det 
var för mystiska klädinsamlings
behållare som hade satts upp 
på flera av kommunens återvin
ningsstationer. Förutom namnet 
”Kläd Bank” och en epostadress 
fanns ingen information om vem 
som stod bakom insamlingen och 
inte heller något om ändamålet 
för insamlingen. Skribenten var 
också undrande över att insam
lingen, utöver kläder, även omfat
tade bland annat parfymer.

Det är FTI, Förpacknings och 
tidningsinsamlingen, som ansva
rar för insamling och återvinning 
av förpackningar och tidningar vid 
våra återvinningsstationer. Men 
det är kommunen som äger mar
ken och som beslutar om tillstånd 
till de som önskar ha behållare för 
insamling av till exempel kläder 
på återvinningsstationerna. 

Nu har behållarna märkta med 
”Kläd Bank” försvunnit. För att få 
ha behållare för klädinsamling på 
kommunens mark krävs alltså till
stånd och något sådant finns inte 
för denna insamlare, så nu är de 
alltså borttagna.

Turer på långfärdsskridskor är 
populärt, inte minst i Tyresö. 
Enligt Friluftsfrämjandet säljs det 
cirka 30 000 par långfärdsskrid
skor per år i Sverige. Cirka 500 000 
personer åker varje år på sjöis eller 
havsis och 400 000 åker regelbun
det. Ni som åker måste komma 
ihåg att alltid ta med isdubbarna. 
Det är en billig livförsäkring. Varje 
år nås vi ju av de tragiska nyheter
na när någon har gått genom isen 
och skadat sig eller ännu värre. 
Isdubbarna är ett måste.
Skridskoåkarn’

Till politiker och ansvariga tjäns
temän i Tyresö kommun, som pla
nerar att anlägga ett massupplag 
och en stenkross på Storängen i 
Raksta.

För att förstå vad vi har att för
valta och ska lämna efter oss till 
kommande generationer hänvisar 
jag till en dikt av Erik Axel Karl
feldt:

”Men den som hejdar växtens 
framfart
och lägger jord igen
begår en synd av grövre art
än den som dräper män.”

Dikten återfinns i boken om Bre
vikshalvön utgiven av Tyresö 
kommun 2013.

Att då föreslå och planera för 
att ta den 1 000åriga odlade mar
ken på Storängen och göra den till 
ett schakt och massupplag och 
stenkross = tungt industriområde 
är helt obegripligt.

Marken är omgiven av gravfält, 
där våra förfäder vilar, och plat
sen är en av de första bosättning
arna i Tyresö. Den gränsar också 
direkt till Naturreservatet och 
Nationalparken. Jag är mållös!
Jan-Åke Hegestedt
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!
Det här är en lågupplöst PDF, logotyper 
och bilder kan se suddiga ut på din skärm 
men blir tydliga i tryck.

Mail: Vänd detta mejl
Tel: 08-550 554 10

Bästa hälsningar

Produktionsavdelningen Mitti

  

Stora annonser kan vara skalade och  
anpassade för att rymmas på en A4. %

Kommentar från producent:

Öppet: 
Mån-fre 8.00–17.00. Lör 9.00–16.00, 
Lunchstängt 12.00–13.00

Skogsängsvägen 54, Tyresö
Tel: 08-742 22 03
www.trollbackensbilvard.se

10
Jubileum

år

Kom och fira med oss!
Lördag 3 mars kl. 11–15
Vi bjuder på korv med bröd

Professionell bilvård 
med kunskap, 
erfarenhet och kvalitet.

Förvara dina däck 
på vårt däckhotell, 
tryggt och bekvämt.

Anna Stenmark

Korrektur på er annons  
i Lokaltidningen vecka 8

Återkom med ev ändringar eller ett godkännande 
snarast, dock senast 11.00

Korrekturet är skickat: 14 Februari kl. 7.47          Materialnummer: 4139735_.indd
Bredd: 122 mm Höjd: 178 mm

Förslagen är  
lagda på is.

Och det kan du 
också bli.

Hitta fjällsemestern på 

LOmervärde.se

Viktigt!

Enligt tyresöborna är det 
jämnt inför höstens val
I september är det dags för tyre
söborna att avgöra framtiden 
för kommunen. Precis som inför 
förra valet har Tyresö Nyheter, 
genom opinionsföretaget Novus, 
frågat 500 kommuninvånare om 
vilken som är deras viktigaste 

fråga, hur de ser på en rad olika 
politiska frågor och inte minst om 
de är nöjda med nuvarande kom
munledning. Vi kommer publice
ra undersökningen under valåret 
och börjar nu med frågan om för
troendet för nuvarande kommun

ledning bestående av Moderater
na, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna.

Lika många för som emot
Av de tillfrågade svarar 41 pro
cent att den nuvarande kommun
ledningen bör bytas ut. Föga för
vånande är det mestadels sympa
tisörer till oppositionen som vill 
se ett nytt styre. Men även bland 
väljare som stöder Alliansen 
och Sverigedemokraterna finns 
många som tycker det är dags för 
ett nytt styre.

Exakt lika många, 41 procent, 
är beredda att ge nuvarande kom
munledning fortsatt mandat att 
styra kommunen. Här dominerar 
naturligt alliansväljarna även om 
stödet inte är entydigt. Exempel
vis är det bara lite drygt hälften av 
Liberalernas väljare som uttalar 
sitt stöd.

SD räddar M
Det som räddar upp siffrorna för 
Moderaterna i kommunledningen 
är snarare att så många som var 
tredje Sverigedemokrat stöder 
sittande majoritet. Detta trots 
att partiet inte ingår i nuvarande 
majoritet.

De som kommer fälla avgöran
det om det blir Fredrik Saweståhl 
(M) eller Anita Mattsson (S) som 
blir kommunstyrelseordförande i 
höst är den grupp på 16 procent 
som ännu är osäkra. Dessa finns 
framförallt bland ungdomar, på 
Östra Tyresö och bland Liberaler
nas och Centerns väljare. Det är 
inte osannolikt att det är här par
tistrategerna kommer rikta in sitt 
engagemang.

Kan bli oväntade majoriteter
Alliansen har styrt Tyresö i 20 år 
– men det är mest Moderatväljare 
som är nöjda med detta. Varannan 
centerpartist och nästan lika stor 
andel av Liberalernas väljare vill 
antingen byta majoritet eller är 
osäkra på om nuvarande majori
tet bör få nytt förtroende. Sällan 
har ett val alltså varit så öppet 
som nu. Blir det mer av samma 
politik eller blir det en ny politik 
för Tyresö? Och hur ser i så fall 
den majoriteten ut? Missnöjet 
hos framförallt Centerpartiet och 
Liberalerna kan öppna upp för 
oväntade majoriteter.

Tyresöborna står alltså inför ett 
spännande val.

ooo

VAL Tyresö Nyheter har låtit Novus göra en opinionsundersökning 
inför höstens kommunalval. 500 tyresöbor har tillfrågats och resulta-
tet förutspår ett jämnt val. Lika många vill byta ut nuvarande majori-
tet som vill behålla den moderata kommunledningen. Och varannan 
Centerpartist är tveksam inför nuvarande styre.

Tyresöbornas förtroende för nuvarande ledning i kommunen

Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu
dien är klar för final i World Pho
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

Oppositionen inte 
välkomna när 
Drottning Silvia 
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte 
Tyresö den 13 februari för att 
certifiera Tyresö kommun inom 
demensvård. Trots att demens
certifieringen är ett kommunö
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo
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Vi går mot ljusare tider! För varje dag som går i febru
ari blir dagen fem minuter längre, så när vi möter 
mars från exempelvis Telegrafbergets utsiktspunkt 

är dagen mer än två timmar längre än i början av februari. 
Men även i vårt samhälle går vi mot ljusare tider. Under 
de senaste åren har det offentliga samtalet, mer och mer 
präglats av ett ensidigt fokus på problem, där utveck
lingen endast beskrivs som negativ. Men fler och fler ser 
positivt på samhällsutvecklingen!

Detta är naturligtvis rimligt. Sverige är ett bra land att 
leva i. Vi mår bra, vi lever länge och vi är lyckliga. Vi har 
en av världens starkaste ekonomier.

Jag menar naturligtvis inte att varken Sverige eller Tyre
sö är perfekt. Det finns många problem som måste lösas. 
Det pågår gängkrig i Sverige. Den organiserade brottslig
heten har växt på svensk arbetsmarknad. Utlandsfödda 
kvinnor står ofta utanför arbetsmarknaden.

Det som skiljer mig från många av dem som är mest 
negativa är en tro på att vi själva kan styra utvecklingen. 
Politik kan göra skillnad. Kampen mot brottsligheten 
måste vara kompromisslös. Den som begår brott ska 
straffas. Därför behöver Sverige fler poliser. Det finns 
inga genvägar. När vi tog över makten 2014 utbildades lika 
många poliser som går i pension varje år. Nu har vi för
dubblat antalet utbildningsplatser för poliser. Nu behövs 
polisernas villkor förbättras, så fler poliser stannar i yrket 

och fler vill utbilda sig till polis. Kort sagt, 
något är fel, men lösningen finns i politik.

När det gäller utlandsfödda kvinnor 
på arbetsmarknaden är det också politik 
som kan lösa problemen. 2013 fick Sve

rige EUstöd för vår höga ungdomsarbetslöshet. Detta har 
vi nu vänt och idag är ungdomsarbetslösheten lägre än på 
14 år. Precis som vi nu knäckt ungdomsarbetslösheten, så 
kan politik också hjälpa utlandsfödda in på arbetsmark
naden. Redan idag har vi halverat etableringstiden på 
arbetsmarknaden för nyanlända från nio till fyra år. Det 
är inte bara bra för ekonomin. Det är också grunden för 
en fungerande integration. Kort sagt, politik gör skillnad.

Det som blivit tydligt de senaste veckorna i riksdagen 
är faktiskt olika partiers syn på Sverige. Jag som social
demokrat tror på Sverige och den svenska modellen. Vi 
älskar det som är bra med Sverige, som jämställdhet, jäm
likhet och mycket annat. Däremot blundar vi inte för de 
problem som vi står inför. Samtidigt går Ulf Kristersson 
runt i riksdagen och verkar lova ministerposter till höger 
och vänster, trots att de rödgröna är lika stora som Alli
ansen. Sanningen är att Kristerson är så säker på vinst för 
att han planerar att luta sig mot SD om det behövs. För 
oss som tror på Sverige är Kristersson ett otryggt val. Han 
har faktiskt ett riktigt dåligt trackrecord. Som Socialbor
garråd i Stockholm sålde han våra gemensamma tillgång
ar till rabattpriser och som Socialförsäkringsminister lät 
han sjukskrivningarna skena.

I Sverige har vi Socialdemokrater vänt utvecklingen 
och vi går mot ljusare tider. För oss vill fortsätta i samma 
riktning finns bara ett val. Det är Stefan Löfven.
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 38-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

”Men lösningen  
finns i politik.”

OMVÄRLD Redan under sent 
1700-tal argumenterade Nicolas 
de Condorcet mot dödsstraff, för 
alla barns rätt till en jämlik skola 
och en allmän sjukförsäkring 
för alla. Han var en av de mindre 
kända bland upplysningsfiloso-
ferna, men kanske den mest radi-
kala av dem.

Condorcet trodde att den dag 
som människor insåg värdet av 
fred, demokrati och jämlikhet, så 
skulle dessa värden bestå för all
tid. Dessvärre har historien visat 
att han hade fel. Vi kan ingenting 
ta för givet! Därav titeln på Per 
Molanders senaste bok ”Condor
cets misstag – Hotet mot staten 
och demokratin”. Han är filosof 
och samhällsvetare och har nyli
gen också givit ut boken ”Ojäm
likhetens anatomi” som effektivt 
visar att bristen på en effektiv 
fördelningspolitik oundvikligen 
leder till kraftigt ökande förmö
genheter hos ett litet fåtal.

– Tankarna svindlar när man 
läser hans böcker, säger Bror 
Perjus, ABFs verksamhetsråd, 
som bjudit in Per Molander till 
”ett samtal mellan unga och äldre 
i Olof Palmes anda”! Så radikala 
tankar för flera hundra år sedan 
och vi har inte kommit längre än 
vi har idag. Och vi inser plötsligt 
att utvecklingen kan gå bakåt.

Alla välkomna
Berättarkvällarna arrangeras av 
ABF i Tyresö, dit alla är välkomna 
att delta och lyssna. Tanken är att 
bidra till en dialog mellan genera
tionerna, med utgång från frågor 
som ”Hur är det att leva i vårt land 
idag – och hur hamnade vi här”.

Per Molander kan vi samtala 
med den 5 mars i Kulturcentrum 
Kvarnhjulet. Tidigare har två 
berättarkvällar arrangerats. Den 
första inleddes av Pierre Schori 
den 16 januari, då nära 60 perso
ner deltog i ett samtal om svensk 
utrikespolitik från Olof Palmes 
tid och fram till idag. Pierre Scho

ri argumenterade bland annat 
för ett svenskt ja till Kärnvapen
förbud, nej till svenskt Nato
medlemskap och en förbättring 
av dialogen med dagens politiska 
ledning för Ryssland. Därefter 
blev det en livlig diskussion.

Sedan fortsatte samtalen den 
13 februari med Christina Tall
berg, PROs ordförande och Klara 
Linder, SSU och frågeställningen; 
Är dagens unga den första genera
tionen som fått det sämre än sina 
föräldrar?

Fler kommer under våren
Efter mötet med Per Molander den 
5 mars, kommer Ulf Dahlsten till 
Tyresö den 3 april Han var stats

sekreterare och närmaste medar
betare till Olof Palmes under hans 
tid som statsminister. Ulf Dahlsten 
inleder ett samtal om hur demo
kratins villkor förändrats sedan 
Olof Palmes tid, bland annat 
genom ekonomins globalisering.

Den 17 april avslutas serien 
berättarkvällar med Bo Elmgren 
som arbetade på det socialdemo
kratiska partihögkvarteret under 
hela Olof Palmes tid som partile
dare och statsminister. Bo Elm
gren har givit ut boken ”Ett långt 
brev” där han argumenterar för 
en ny, omfattande och kraftfull 
reformperiod för ett mera jämlikt 
och ekologiskt hållbart Sverige.

ooo

ABFs berättarkvällar i Tyresö:

Krav på jämlik skola 
redan på 1700-talet!

Författaren Per Molander kan vi samtala med den 5 mars i Kulturcentrum 
Kvarnhjulet. FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig-
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.
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Felicia, Tyresö
– Jag ska åka till min morbror.

Robert, Tyresö Brevik
– Jag ska jobba, tyvärr!

Christa & Ofelia, Tyresö & Älta
– Jag ska vara med familjen.
– Jag ska åka skidor i fjällen.

Sam, Tyresö
– Jag ska spela hockey.

Jimmy, Tyresö
– Köra grävare och dricka öl.

?Vad gör du på 
sportlovet  
i Tyresö?

FOTO: SARA GIDLUND

PROs prisundersökning Kumla skola skapar 
större möjligheterKONSUMENT Varje år sedan över 

tjugo år tillbaka redovisar PRO 
årets prisundersökning, som gäl-
ler både lokalt, regionalt och på 
riksnivå.

PRO Tyresö deltar i den årliga 
prisundersökning som PRO Riks 
genomför sedan1994. Prisunder
sökningen genomfördes den 23 
november i sju av de stora livs
medelsbutikerna i kommunen.

Stort intresse
Intresset för PROs prisundersök
ning har hela tiden ökat, både 
bland allmänheten, medierna, 
regeringen och olika myndighe
ter. Konsumentverket, Konkur
rensverket och Länsstyrelsen i 
Stockholms län har alla hänvisat 
till PROs prisundersökningar. Det 
beror förstås på att undersök
ningen är landsomfattande och 
mycket stor. Ingen annan pris
undersökning har tillnärmelsevis 
samma omfattning.

Ett skäl till det stora intresset 
för PROs prisundersökning är att 

prisundersökning är den enda 
som har genomförts regelbun
det år efter år. Staten har också 
gjort prisundersökningar, men 
upphörde under ett antal år. Den 
dåvarande regeringen ansåg inte 
att staten skulle syssla med sådan 
verksamhet, utan att marknaden 
skulle sköta sig själv.

Syftet med undersökningen är 
att uppmärksamma priserna och 
öka prismedvetenheten hos både 
deras medlemmar och allmän
heten. Medelpriset i landet var 
974,00 kronor och i kommunen 
var medelpriset 975,80 kronor. 
Varukorgen består av 34 varor.
Anita Jonsson

2018 års undersökning
Pris

Stora Coop 890,22
ICA Kvantum 925,25
Willys 937,25
Hemköp Trollbäcken 946,00
Coop Strand 1 007,37
Ica Supermarket 1 007,90
Coop Nära Farmarstigen 1 115,39

Tyresöbor besöker doktorn 
på nätet mest i Sverige
VÅRD Intresset för digital vård 
ökar, framför allt i storstads-
regionerna. Det gör också 
kostnaderna. I Stockholms läns 
landsting kostade den digitala 
vården 70 miljoner kronor förra 
året. Tyresöborna är de mest 
frekventa patienterna i hela 
Sverige, med 48 besök per 1 000 
invånare. I Sorsele är det 2,4, i 
Heby 0.

Siffrorna kommer från Region 
Jönköpings län, som är navet 
för den privata digitala vården. 
Region Jönköpings län beslutade 
att likställa digital vård med tra
ditionell våren 2016, och de stora 
vårdaktörerna Kry, Min Doktor 
och Medicoo erbjuder därifrån 
digital vård till patienter över hela 
landet.

Patienten betalar vanlig avgift, 
men kostnaden för vården står 
hemlandstinget för. För lands
tingen är dock vård utanför länet 
dyrare. I slutet på 2017 har Dok
tor.se köpt en vårdcentral i Sörm
land, ett landsting inte tar ut några 
patientavgifter alls. Patientavgif
ten får istället hemlandstingen stå 
för. Det innebär att kostnaderna 
för landstingen ytterligare kom
mer att öka.

– Jag tycker att digital vård 
kan vara ett bra komplement i 
vissa lägen, säger Anita Matts
son (S) oppositionsråd i Tyresö. 
Men dessvärre tror jag att Tyresö 
sticker ut för att våra vårdcentra
ler inte räcker till. Vi är dubbelt 
så många i kommunen idag, som 

när vi fick får senaste vårdcentral. 
Moderaterna i landstinget har 
konsekvent vägrat att öppna en 
vårdcentral till här, fastän beho
vet är stort och primärvården inte 
fungerar.

Från första januari i år får alla 
vårdcentraler i Stockholms län 

erbjuda digitala vårdmöten med 
sina patienter. En ny mobilapp 
ska utvecklas för landstingets 
egen primärvård. Appen ska lan
seras första kvartalet 2018 och ge 
möjlighet till videomöten och att 
kontakta vården digitalt.

ooo

SKOLA Kumla skola har som 
ett led i att skapa en mer likvär-
dig undervisning för alla elever 
börjat använda sig av en inläs-
ningstjänst. Det ger eleverna 
möjlighet att lyssna på de texter 
som finns i läroböckerna istället 
för att läsa.

Det är ett pedagogiskt grepp som 
ska underlätta för lärarna att lära 
ut och även för eleverna att bättre 
kunna ta till sig ny kunskap. Det 
är också en möjlighet för lärarna 
att kunna utveckla pedagogiken 
riktad mot elever med särskilda 
behov.

För många elever är det lättare 
att förstå och komma ihåg infor
mation när man lyssnar på inläst 
text istället för att läsa den själv.

Det kan vara ett ovärderligt 
pedagogiskt verktyg för elever 
med läs och skrivsvårigheter 
eller koncentrationssvårigheter.

Men det kan vara ett bra verk
tyg för alla elever, oftast som ett 
komplement till ordinarie under
visning och läroböcker.

Att använda olika inlärningsin
strument i pedagogiken ger ofta 
många fler elever bättre möjlighe
ter att tillgodogöra sig undervis
ningen.

ooo
Kumla skola skapar större möjlig-
heter. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Att tyresöbor använder digital vård mest i Sverige kan bero på dålig tillgänglighet på vårdcentralerna. 
 FOTO: PIXABAY.COM

Som ett besparingsled har den 
moderatledda Alliansen nu höjt 
taxorna för lokaler. Privatperso
ner som hyr lokaler har fått upp 
till 38 procent högre avgifter.

– Det är olyckligt att Alliansen 

väljer att skära så hårt i kultur och 
fritidsnämndens område, säger 
Karin Ljung (S), gruppledare. Vi 
vill istället satsa på området för 
att främja hälsa och en menings
full vardag för tyresöborna.

Utvecklingsförvaltningen tittar 
på att öppna upp raststugan i Alby 
för uthyrning när den vanligtvis är 
stängd. 

– Det är väldigt bra att förvalt
ningen tittar på att möjliggöra för 
bokning av raststugan, menar 
Ljung. Det är bra att vi nyttjar 
lokaler utanför ordinarie öppet
tider.

ooo

Dyrare att hyra lokaler i Tyresö
HYRA På grund av kommunens sviktande ekonomi har kultur- och 
fritidsnämnden fått en kraftigt reducerad budget 2018. Nedskärning-
arna på omkring åtta miljoner kronor riskerar att skapa ett tufft läge 
för Tyresös  föreningsliv,  även privatpersoner drabbas.

Karin Ljung (S) vill istället satsa på 
tyresöborna. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Nattvandrare sökes
I två decennier har Nattvandrarna i Tyresö bidragit till att 
ge trygghet för ungdomar under helgkvällar och nätter 
genom att finnas ute på gator och torg.

Vi har fått brist på vandrare och behöver fler för att kunna 
hålla igång.

Vill du göra någonting positivt för vår omgivning?
Vill du ge alla unga ett tryggare Tyresö?
Vill du finnas till hands och lyssna på ungdomarna?
Vill du ge stöd och vara en förebild?
Vill du få en skön kvällspromenad?

Vi bjuder in dig till ett öppet möte för att informera om
Nattvandrarnas verksamhet.

Onsdagen den 7 mars kl 19.00 Farmargården  
mellan Gymnasiet och Koriandergränd

Du är välkommen till oss!

08-742 27 20 eller bokaren1@yahoo.se
www.nattvandrarnaityreso.com

Alla är vinnare
Funkisfestivalen är en tävling som fungerar 
som melodifestivalen men är mer till för de 
som älskar att stå på scen och sjunga.

Festivalen är Sveriges största 
melodifestival för personer med 
kognitiv eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och enga
gerar deltagare från hela landet.

Deltagarna sjunger en egen låt 
eller gör en egen tolkning av en 
befintlig.

Deltävlingar hålls runt om i 
landet, under deltävlingarna och 
i finalen ackompanjeras deltagar
na av en riktig liveorkester.

Vinnaren utsågs av en jury som 
bedömde en rad olika saker, däri
bland utstrålning, publikkontakt 
och hur kul man hade på scen.

När alla deltävlingarna är 
färdiga anordnas en stor final i 
Stockholm, där vinnarna från alla 
deltävlingarna tävlar och repre
senterar sin kommun.

I år är det 15 kommuner som 
deltar i Funkisfestivalen.

ooo

FESTIVALFOTO:
CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Marita Söderlind  
– Det fanns en tid

Agnes Wittrock  
– Attention

Thomas Claesson  
– En annan värld

Josefin Boström  

– Håll om mig

Gerd Söderlind  
– Du är allt

Lena Löwgren – För det 
här är bara början
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IS Eftersom skicket på ishallen 
vid Tyresövallen är dåligt har 
det länge arbetats med en plan 
för att ersätta denna med en ny. 
Efter flera resor börjar nu planen 
ta form och de politiska parti-
erna har hittat en bred överens-
kommelse.

Den ursprungliga placeringen 
längs Tyresövägen har ändrats 
till Tyresövallens Cplan, vilket 
gör att ishallen bättre passar in i 
omgivningen. Med den nya place
ringen kan det också bli aktuellt 
att anlägga ett parkeringsgarage 
under ishallen.

– Den nya placeringen av ishall 
blir en mer integrerad del av 
Tyresövallen, berättar Anna Gus
tafsson som är projektledare för 
Norra Tyresö centrum. Bollpla
ner, ishall och simhall knyts sam
man bättre.

– Med den nya placeringen med 
kortsida mot Tyresövägen så får 
den ett mindre dominant intryck 
när man kommer in mot centrum. 
Det handlar ju inte enbart om en 
ishall utan byggnaden kommer 
också inrymma flera olika funk
tioner för olika föreningar.

Tanken är att knyta samman 
Tyresövallen som ett idrottsom
råde, där Tyresövallen också blir 

en naturlig del av Norra Tyresö 
centrum. En stor fördel är att 
ishallen blir mer yteffektiv ifall 
det är möjligt att anlägga parke
ringshuset under jord. Något som 
Anita Mattsson (S), oppositions
råd, välkomnar.

– Det är jättebra om det är möj
ligt att få ner parkeringsgaraget 
under jord, menar hon. Det finns 
flera fördelar med det och jag är 
glad för att vi nått en överenskom
melse som möjliggör det.

Ishallen beräknas att stå klar 
under sensommaren eller hösten 
2020, så det är ett tag kvar tills 
den kan fyllas med skridskoå

kare. Arbetet med Norra Tyresö 
centrum blir också lite förskjutet 
eftersom planeringen med ishal
len har dragit ut på tiden.

– Ja, det arbetet blir något för
skjutet berättar Anna Gustafsson. 
Det handlar i dagsläget om unge
fär ett år senare än som tidigare 
planerats för.

– Det är klart att det är tråkigt 
att planeringen dragit ut på tiden, 
säger Anita Mattsson (S). Samti
digt så är det viktigt att vi får en 
bra placering av ishallen och det 
här alternativet är mycket bättre 
än det förra.

ooo

KULTUR

!
Det här är en lågupplöst PDF, logotyper 
och bilder kan se suddiga ut på din skärm 
men blir tydliga i tryck.

Mail: Vänd detta mejl
Tel: 08-550 554 10

Bästa hälsningar

Produktionsavdelningen Mitti

  

Stora annonser kan vara skalade och  
anpassade för att rymmas på en A4. %

Kommentar från producent:

Öppet: 
Mån-fre 8.00–17.00. Lör 9.00–16.00, 
Lunchstängt 12.00–13.00

Skogsängsvägen 54, Tyresö
Tel: 08-742 22 03
www.trollbackensbilvard.se
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Jubileum
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Kom och fira med oss!
Lördag 3 mars kl. 11–15
Vi bjuder på korv med bröd

Professionell bilvård 
med kunskap, 
erfarenhet och kvalitet.

Förvara dina däck 
på vårt däckhotell, 
tryggt och bekvämt.

Anna Stenmark

Korrektur på er annons  
i Lokaltidningen vecka 8

Återkom med ev ändringar eller ett godkännande 
snarast, dock senast 11.00

Korrekturet är skickat: 14 Februari kl. 7.47          Materialnummer: 4139735_.indd
Bredd: 122 mm Höjd: 178 mm

Guldbaggarna bjöds 
på mat från Tyresö
GALA Under kvällens guldbaggegala så 
stod Fontana för maten till den svenska 
skådespelareliten. Företaget som sedan 
1978 importerat medelhavssmaker till 
svenska folket fick nu chansen att bjuda 
på grekisk middag med en galatwist.

Tillsammans med Gröna Lunds kökschef 
Samuel Cabrera har Maro Papadopoulou, 
eller ”mamma Fontana” som hon brukar 

kallas, komponerat menyn. Det är samar
betet mellan Cabrera och Fontana till sho
wen Mamma Mia! The Party som nu hittar 
ytterligare möjligheter.

Maro grundade tillsammans med maken 
Frixos Fontana Foods AB och har sedan 
dess varit företagets matinspiratör. Ända 
sedan paret kom till Sverige har deras 
intention varit att sprida den grekiska mat
kulturen i deras nya land.

– I Grekland, och vårt hemland Cypern, 
är maten och gemenskapen en mycket vik
tig del av livet, berättar Maro. Vi brukar 
säga att det ska vara enkelt att dela det 
goda.

– Utifrån det har vi komponerat den här 
menyn, fortsätter hon. Det är en stor ära att 
få sprida vår matfilosofi under den presti
gefyllda Guldbaggegalan och jag är så tack
sam över att vi fick det förtroendet.

Fontana blev uppringda av arrangörerna, 
då dessa ville ha lite mera OPA! på menyn. 
För företaget var det en fängslande tanke 
att göra en galameny med grekisk touch.

Denna gång har de tillsammans tagit 
fram en meny som har sin grund i grekisk 
mat men som är lite tillspetsad. Cabrera är 
även van vid att arbeta med stora volymer 
mat och eftersom det levererades 1 300 tall
rikar så passade det väldigt bra.

– Menyn som har tagits fram tycker jag 
är väldigt spännande, berättar Corina Papa
dopoulou, vice vd. Det är inte riktigt vad 
man förväntar sig av grekisk mat utan det 
är en liten twist och lite mer gala.

– Det är förstås jättekul att vi fick göra 
detta, fortsätter hon. Det är verkligen en 
ära bli tillfrågad, men det var också lite 
nervöst när 1 300 tallrikar ska ut samtidigt.

ooo

Maro Papadopoulos tillsammans  
med en guldbagge. 
 FOTO: KRISTINE OLSSON-TÖRNQVIST

Ny ishall vid Tyresö-
vallen klar 2020

Den nya placeringen av ishallen blir på Tyresövallens C-plan. FOTO: TN

Juryn bestod av Fernando Brito San Martín, Erik Linder och Anna Ekman.  
Till höger syns konferencierer Elias Moberg och Ninni Bautista.

Agnes Wittrock  
– Attention

Linnea Johansson  
– Just gold

Perdaniel Söderlind – Hon har blommor i sitt hår
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Det hände runt millennieskiftet. 
Anita bodde i Krusboda och hade 
småbarn som gick i förskolan Dal
stugan. Så kom beskedet att de 
borgerliga politikerna beslutat att 
lägga ner förskolan. Några föräld
rar gick samman och bestämde 
sig för att det inte fick ske.

– Det kom så nära inpå, berät
tar Anita. Jag kände att jag måste 
göra vad jag kan, inte bara sitta 
tyst. Dessutom var argumenten 
för nedläggning väldigt svaga. 
Efter ett halvår fick vi rätt!

Marie Linder, som då var ord
förande för Socialdemokraterna i 
Tyresö, frågade Anita om hon inte 
skulle bli medlem i ett politiskt 
parti.

– Jag hade upptäckt fler frågor 
som jag vill vara med och påverka. 
Via föräldragruppens arbete hade 
jag också insett att det inte går att 
sitta och vänta på att någon annan 
ska ta tag i saker. Det blev ett natur
ligt steg att bli aktiv i politiken.

Och varför blev det Socialdemo
kraterna?

– Därför att jag vill minska klyf
torna och få ett mer jämlikt sam
hälle.

Jag ber Anita ge några konkre
ta exempel och hon berättar om 
Träffpunkter för äldre som finns 
i många andra kommuner, men 
inte i Tyresö. Den borgerliga led
ningen har sagt nej.

– De menar att äldre ska beta
la för sina fritidsaktiviteter och 
ordna sina egna träffpunkter. För 
mig handlar det om människosyn: 
I ett samhälle där vi tar hand om 
varandra, ett välfärdssamhälle, 
så är det precis sådant här som vi 

ska använda våra gemensamma 
medel, skattepengarna, till.

I höstens val är Anita toppkan
didat för Socialdemokraterna i 
Tyresö. Det innebär att Anita tar 
över posten som kommunalråd 
om Socialdemokraterna vinner 
valet. Vad blir ditt första beslut?

– Det blir att införa avgiftsfria 
skolor på riktigt! Idag finns det 
barn som inte kan delta på frilufts
dagar och studiebesök därför att 
de inte har utrustning eller peng
ar till lunchmat. Jag vet själv hur 
svårt det är när man måste vända 
på varje krona. För mig hade det 
varit fantastiskt om det till exem

pel hade funnits ett Sportotek, 
där man kan låna sportutrustning, 
när jag hade barn i skolåldern.

Vad kan bli din största utma
ning?

– Helt klart ekonomin! Det 
måste bli ett slut på att ösa iväg 
pengar på ”skolfabriker”, såsom 

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

Här samtalar Anita med Simon Sagici från Salong Sassari. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

En gång gjorde jag en tårta som skulle räcka till 120 
personer. Lösningen blev en 4 meter lång rulltårta. 
 FOTO: PRIVAT

Förhandlingarna 
har strandat.

Och det kan du 
också göra.

Rabatter på solresor genom 

LOmervärde.se

Viktigt!

Tårtbakerskan som ogillar 
pajkastning , men vill vinna valet
PORTRÄTT När jag träffar Anita får jag genast intrycket av att hon är 
en person som vill se saker hända. För henne gäller mer verkstad än 
ord. Det var så hennes resa in i politiken började. Kanske är det också 
därför som ett av hennes intressen lite överraskande är att baka tår-
tor. Men tävla i bakning är inget som hon satsar på. Däremot vill hon 
gärna vinna höstens val och ta över styret i Tyresö.

Bygg hyresrätter!  
Ungdomar som vill flytta 
hemifrån ska inte vara 
beroende  av att ha föräldrar 
som kan köpa en lägenhet

Fler boenden och mer per-
sonal inom äldreomsorgen 
för att våra äldre inte ska 
behöva flytta från Tyresö när 
de behöver vård och omsorg.

Skolan och förskolan måste ha resurser att 
räcka till för ALLA barn. Barn med särskilda 
behov har fått betala ett högt pris för de ned-
dragningar som gjorts.

nya, gigantiska Fornuddssko
lan. Det förhindrar andra viktiga 
investeringar, i till exempel nya 
äldreboenden och upprustning av 
förskolor.

Ok, men då får du 20 miljoner 
kronor av mig! Vad skulle du 
göra med de pengarna?

– Jag skulle ge dem till skolorna 
i Tyresö. Där har klyftorna ökat, 
och det drabbar barnen. Om vi 
kan förbättra villkoren för lärarna 
och se till att det finns fler vuxna i 
skolan, så blir barnen vinnare.

Anita är en välkänd profil. Det 
märks när man går tillsammans 
med henne genom Tyresö centr
um. Många hejar eller kommer 
fram och pratar.

– I och med att jag bott här 
i Tyresö sedan jag var fem år så 
känner jag många här. Det är 
gamla klasskompisar, föräldrar 
från dagis, före detta grannar… 
Jag träffar otroligt många tyresö
bor varje dag och för mig är det 
viktigt att det finns en närhet mel
lan mig som politiker och de som 
ska rösta.

Och hur var det då med tårtorna? 
Hur kom det sig att du snöade in 
på just det?

– När flickorna var små och 
skulle ha kalas såg jag så fina tår
tor i affären, men hade helt enkelt 
inte råd. Jag tänkte att då får jag 
väl försöka göra själv och på den 
vägen är det!

ooo

Snabbfakta
Namn: Anita Mattsson 
Aktuell som: Vill bli kommunalråd i Tyresö om Social-
demokraterna vinner höstens val.
Ålder: 49 år.
Uppvuxen: I Tanzania och Tyresö.
Bor: Har bott i alla kommundelar i Tyresö, just nu i 
Trollbäcken.
Familj: Man, tre barn och ett barnbarn.
Sysselsättning: Heltidspolitiker sedan 2011, dess-
förinnan arbetat på bland annat olika automationsfö-
retag och LO.
En ledig kväll: … åker jag gärna till Brandbergen Bio 
och ser liveopera från Metropolitan.
En viktig erfarenhet: När jag var liten och gick i för-
skola i Tanzania och inte kunde språket. Känslan av 
att inte förstå och inte bli förstådd.
Jag själv med 3 ord: Samarbetsinriktad, målmedve-
ten och omtänksam.
En viktig ägodel: Ett halsband från min mormor bety-
der mycket för mig. Det påminner mig om ett antal 
modiga, envisa och arbetsamma kvinnor som finns i 
min släkt.
Oanad talang: Bakar fantastiska tårtor.
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Äntligen ljusnar det på morgonen. Jag är ingen vän av 
november, december eller januari. Februari går an, det 
tycker blåmesen och talgoxen också. Ett spännande år 

ligger framför oss. Ett valår. Det är nu du kan påverka mer än 
du tror. Dags att fundera på vilken värld du vill ha och vill leva 
i. Förståsigpåarna talar om lag och ordning, flyktingpolitik och 
integration som huvudfrågor i samhällsdebatten. Jag funderar, 
doktor som jag är, mest på sjukvården, den förebyggande hälso
vården, barnen som sitter för mycket still och den ökande stres
sen i arbetslivet.

Jag lider med dem som drabbas av utmattningssyndrom och 
sjukdomen ME/myalgisk encephalomyelit, förr kallat trötthets
syndrom. Vårens depressioner lurar runt hörnet. Förkylningar, 
ont i halsen och hosta har högsäsong under vårvintern. Hur håller 
man sig så frisk som möjligt? Hur ska jag orka? Hur ska samhäl
let se ut för att vara hälsosamt? Det är frågor som berör många 
människor, gamla och unga, mitt i livet personer och nyblivna 
pensionärer.

Det har gått några tvprogram under förra månaden om Den 
svenska välfärden. Titta på SVT Play. Den välkända journalisten 
BrittMarie Mattsson har ställt närgångna frågor om kontraktet 
mellan skattebetalande medborgare och ett samhälle som tar 
ansvar när det behövs. Hon och hennes redaktion har granskat 
sjukvård, polis och skola. Är det pengarna som fattas? Priorite
rar vi rätt? Passar organisationsmodellen för uppdraget? Är vår
den fortfarande behovsstyrd? Finns det genvägar för den som 
har kunskap om hur man hittar en läkare digitalt? Är omedelbar 
vårdkontakt lika med bra vård?

Sjukvården är i huvudsak en landstingsfråga, men det förebyg
gande hälsoarbetet handlar om kommunens åttagande angående 
skola, trygghet och god närmiljö.

En klok kommunledning ska se in i framtiden, räkna på befolk
ningens sammansättning och planera äldrevård, kulturell stimu
lans, smått och stort ner till halkbekämpning och broddar. En 

klok landstingsledning ser till att vi 
kan komma till arbetet utanför kom
mungränsen.

I Tyresö pendlar många. Vi är 
beroende av ett fungerande SL. 
Landstinget ser till att det finns 

vårdcentraler med kompetent bemanning. Vill du sluta röka eller 
gå ner i vikt ska du kunna få hjälp via din vårdcentral. Det finns en 
stor gråzon kommun/landsting där man lätt skyller på varandra 
och sneglar på varandras portmonnäer.

Många äldre vårdar idag sin partner i hemmet. Sjukvården ska 
bistå med hjälpmedel och sjuksköterskekontakt. Det ska kunna 
komma en läkare på hembesök om det behövs. Kommunen har 
ansvar för hemtjänst, mat och basal omvårdnad, nattpatrull, 
anhörigstöd, avlastning på korttidsvård. En tvistefråga är vem 
som ska dela ut läkemedel till den som inte kan sköta sina medi
ciner själv. Landstings eller kommunal fråga?

Vilket samhälle vill du ha? Vet du hur dina valda företrädare 
tycker? Vet du vad de heter och vilka partier de representerar? 
Du har några månader att ta reda på det. Försitt inte chansen, det 
är 4 år till nästa valår. I år blir det spännande!

ooo

TN-doktorn:
Du kan hjälpa till med  
att göra framtiden ljus 

”En klok kommun
ledning ska se in  
i framtiden.”

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Repititionerna pågår 
för fullt och ensam-
blen lovar en härlig 
föreställning. Det kom-
mer också att vara en 
utställning i foajén med 
olika alster från flera 
decenniers föreställ-
ningar. FOTO: TN

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 45-årig tradition i kommunen

Den ideella lokaltidningen
Tyresö Nyheter söker nya utdelare!

Vill du bli en i teamet som delar ut tidningen  
i sitt område – och samtidigt få lite motion?

Kontakta: Christoffer på redaktion@tyresonyheter.nu eller 070-752 22 75
eller Lennart på lennart.jonssonbror@gmail.com eller 070-530 27 08

I ord och ton
Föreställningar
10 mars kl 16.00
11 mars kl 13.00 och 16.00
14 mars kl 19.00
15 mars kl 19.00
17 mars kl 14.00 och 17.00
20 mars kl 19.00
22 mars kl 19.00
Plats: Kvarnhjulet  
Pluggvägen 6, Nyforssalen
Biljetter: 200 kr via tyreso-
teater.se eller hos Tyr Hem  
& Kök i Tyresö C.

KULTUR

TEATER I vår sätter Tyresö tea-
terförening upp föreställningen 
Sven Lionell i ord och ton.

Sven Lionell, gick hastigt ur tiden 
för ett år sedan, var motorn i Tyre
sös teaterliv. Teaterföreningens 
föreställning är en hyllning till 
Sven och innehåller hans texter 
från olika revyer och från Tyresö 
Nyheters Bollmoror.

För regin står Örjan Herlitz och 
musikalisk ledare är Kina Cel
lergren. Medverkande på scen är 
Karin Andersson, Bertil Bragby, 
Catrin Bäckström, Magnus Eriks
son Emke, Lena Hedin, Ilona 
Lakatos och Bernt Lind.

ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläka-
re med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.
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HANDBOLL Närmare två veckors 
uppehåll och en chans att slipa 
på detaljerna för Thomas Hed-
lunds tjejer, eller två veckor att 
tappa den utsökta formen som 
laget tidigare haft?

Nej, något speciellt formtapp 
kunde vi inte se. Däremot ett 
betydligt bättre motstånd i OV 
Helsingborg, som ligger och lurar 
strax under slutspelsplatsen. 
Hemmalaget tog snabbt en fyra
målsledning som man behöll till 
slutet av halvleken. Kan hända 
var det punktmarkeringen av res
lige Sara Odden som såg till att 
skåningarna knappade in på Tyre
sös ledning i slutet av halvleken. 
Kanske var det att Evelina Eriks
son var lite mer mänsklig i hem
mamålet. Avsaknaden av Olivia 
Svalstedt gjorde sig också troligt
vis påmind.

Etablerade ett försprång
Tyresö ryckte redan efter tio minu
ter ifrån Skåningarna och etable
rade ett försprång på tre, fyra mål. 
Det såg stabilt ut och Tyresö gick 
också till pausvila med 15–11. Det 
verkade dock som om OV hade 
gjort sin hemläxa och insett att 
Tyresö ofta har en svacka i början 
på andra halvleken för man kröp 
allt närmare, och med tio minuter 
spelade så skiljde det endast ett 
mål mellan lagen.

Då hade i alla fall Coach Hed
lund fått nog och tog time out för 
att få ordning på spelet och spe
larna.

– Thomas (Hedlund) sa till oss 

att det fick vara slut på solokör
ningarna och att vi måste agera 
som ett lag, säger sexmålsskyt
ten Johanna Hellgren till TN efter 
matchen.

Spelade mer homogent
Orden tog skruv och hemmala
get började spela mer homogent 
och malde sakta men säkert ned 
Helsingborg. Ettmålsledningen 
växte sakta men säkert och när 
Madeleine Lindgren snyggt och 
bestämt, kontrade in 23–19 gick 
tåget och OV stod kvar på statio
nen. Tyresö ledde ett tag med sju 
mål men slutresultatet stannade 
på fem måls övervikt, 28–23.

– Dom är ganska tunga att möta 

och vi får kämpa oss in i match
en. I andra halvlek så börjar vi få 
till ett bra försvarsspel och mer 
energi som gör att vi kontrar och 
trycker på mer, säger Johanna 
Hellgren till TN efter matchen.

– Ja vi började slarva som fan 
om man får säga så, i försvaret 
var det luckor överallt. Vi jobbade 
inte tillsammans, fyller Madeleine 
Lindgren i.

Kvalificerade för kvalspel
Lördagens seger gör att tyresötje
jerna fortfarande ligger tvåa, fyra 
poäng efter seriesuveränen Kung
älv, men har kvalificerat sig för 
kvalspel till SHE.
Niklas Wennergren
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Madeleinge Lindgren vill ta sig igenom OVs försvarsmur. FOTO: CLAUS MEYER

God form hjälpte  
mot hårt motstånd

Nu är det dags att lösa Tyresöradions och Tyresö Nyheters första Musik
kryss 2018. Du hittar programmet på tyresoradion.se. Musiken är väl
kända melodier från visor och pop till jazz och klassiskt. Trisslotter går 
att vinna om du skickar in rätt svar. Kryssrutan finns också på Tyre
söradions hemsida, där du också kan fylla i ditt svar digitalt och skicka 
in det direkt. Gör det så att vi har det senast måndagen den 12 mars. 
Krysskonstruktör är Björn Malmberg. Lycka till!

M
usikkryss 1–2018

Landslagsmålvakt från Tyresö
INNEBANDY Tyresö har under 
hösten 2017 levererat en ny 
landslagsmålvakt i innebandy. 
Det är Daniel Vaigur, hemmahö-
rande i Tyresö och med nuva-
rande klubb i Tumba GOIF, som 
under hösten blev uttagen till det 
estniska landslaget.

Det var inför kvalspelet till kom
mande VM i Prag i december 2018 
som det estniska innebandyför
bundet återigen utnyttjade möjlig
heten att förstärka laget med spe
lare med estniskt påbrå som åter
finns i de högre serierna i Sverige.

Sverige är idag rankad på 
andra plats efter världsmästarna 
Finland medan Estland ligger på 
nionde plats på rankinglistan. 
Med förstärkningar från de svens
ka serierna skulle chanserna att 
säkra en plats i VMslutspelet öka.

Sex spelare från Sverige
– Vi är idag sex spelare från svens
ka lag som nu ingår i Estlands 
landslag, säger Daniel Vaigur. 
Vi hade ett första träningsläger i 
Borgå i Finland i november 2017 
och truppen till kvalspelet togs 
ut i december. Kvalspelet gick av 
stapeln på hemmaplan i Tallinn i 
månadsskiftet januari/februari.

VM-biljetten klar
Kvalspelet bestod i Europa av 
fyra serier och med fem eller 
sex länder i varje serie. De två 
bästa i varje kvalserie skulle gå 
till VMslutspel. För Estland blev 
det vinst i alla matcher utom mot 
Finland. Avgörandet om en plats 
i VMslutspelet kom i näst sista 
matchen där Estland mötte Polen 

och satte segermålet i näst sista 
spelminuten. I sista matchen, mot 
Finland, blev det förlust men då 
var VMbiljetten redan säkrad.

Fantastisk publik
– Det var en häftig känsla när vi 
vunnit mot Polen och VMbiljet
ten var klar, säger Daniel. Det 
känns stort att ha kvalificerat sig 

till VMslutspelet och är ett bevis 
på hur bra vi är. Dessutom hade vi 
ett fantastiskt stöd från publiken, 
som hjälpte oss att nå vårt mål.

– Estland har vid de två senaste 
VMslutspelen kommit på åttonde 
plats, men vi vill gärna komma 
högre upp den här gången, kon
staterar Daniel Vaigur!

ooo

Daniel Vaigur täcker det estniska målet. FOTO: IFF INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION

Socialdemokraterna i Trollbäcken bjuder in till öppet möte om

Bostäder i Tyresö  
– vision och konkreta planer

Lördag 10 mars 2018, kl 13–15 i Trollbäckens kyrka

Bovision 2025 – Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen i Sverige

Byggplaner och inriktning – Charlotte Ohm, fastighetsutvecklare på Tyresö Bostäder

Bostäder för äldre – Carl-Johan Karlson, 2:e vice ordförande i Tyresö socialnämnd

Frågestund/diskussion/kaffe

Hjärtligt välkomna!

Tyresö/Hanviken  
till HockeyEttan 
ISHOCKEY Sent på söndagen 
så ordnade THH nytt kontrakt 
genom att besegra Nyköping/Gri
pen inför 598 åskådare. Jesper 
Danielsson öppnade målskyttet 
och Felix Liljegren såg till att ge 
THH en 2–0ledning. Gripen redu
cerade men redan 3 minuter in i 
3:e perioden satte Gustav Fröland 
3–1, ett resultat som stod sig tiden 
ut. Detta innebär tyvärr att det är 
färdigspelat för THH för den här 
säsongen.

ooo

Hanviken SK 
chockförlorade
FOTBOLL HSK herrarnas första 
träningsmatch sedan degrade
ringen till Stockholmsfyran, blev 
inte riktigt som de hade förväntat 
sig. Med sju nya spelare på planen 
från start så började matchen mot 
Tungelsta IF enligt plan med stort 
bollinnehav och en 2–0ledning 
i paus. Andra halvlek blev dock 
en chock för HSK som blev totalt 
utspelade. Snart hade också led
ningen hämtats in. Avslutningen 
blev att annars så säkre mittback
en David Quist slog in 2–3 i eget 
mål.

ooo
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Börjesson har på några månader 
levt med och tecknat ned Sveri
ges genom tiderna bästa fotbolls
målvakts liv och leverne. Född i 
Malmö och faktiskt nobbad av 
MFF vid två tillfällen. Familjen 
flyttade till Tyresö 1962.

– Den nittonde mars 1962 klev 
jag, farsan, morsan och syrran in 
i porten på Sikvägen 59 och tog 
hissen upp till våning sex. Det var 
som att komma till himmelriket 
med kyl och frys, något som vi 
inte hade haft i Malmö. Allt var 
nytt och fräscht.

Naturbegåvning
Idag talar man om 15 000 timmar 
för att bli riktigt bra på något, det 
är något som inte riktigt stäm
mer in på Ronnie Hellström. Vid 
13 års ålder hade han inte spelat 
fotboll i någon klubb och hade, 
efter en artikel i Rekordmagasi
net, bestämt sig för att Hammarby 
var klubben han skulle spela för. 
Bara fyra år senare debuterade 
han i Alaget, som då låg i division 
1, och året efter gjorde han debut 
både i Allsvenskan och i landsla
get.

Världens bästa målvakt
I Hammarby träffade han en 
annan målvakt, vid namn Bengt 
”Munken” Söderman. När Ronnie 
försvann från Tyresö och ut i värl
den hamnade Munken i Tyresö FF, 
och blev kanske en av de största 
profilerna i klubbens historia.

– Jag träffade Munken första 
gången 1962 nere i Hammarby
hamnen. Vi följdes genom åren. 
Han var ju reserv till mig i Ham
marby och han brukar säga det 
när vi träffas nu att ”om du är 
världens bästa målvakt så måste 
jag vara världens bästa reserv
målvakt.” Det har vi skojat många 
gånger om.

– Han hade ju en del cirkustrick 
som han gjorde på plan. Rullade 
bollen bakom ryggen, tog ned 
inlägg med en hand och så vidare.

– Ja han skrämde ju oss när vi 
spelade men han svarade alltid 
”Det är ju nät bakom.” En gång 
när vi spelade i Spanien, i Huelva 
fick jag en smäll på låret och var 
tvungen att kliva av och Munken 
fick hoppa in. Då kom det ett 
skott utifrån och Munken ropade 
lugnt till utespelarna att ”Den 
gåååår.” För att sedan ändra sig 
till ”Äh fan den går in.” Det blev 
knäpptyst. Ingen fattade att det 
blev mål, knappt domaren heller, 
skrattar Ronnie.

VM i Mexiko
VM i Mexiko 1970 blev en riktigt 
tråkig tillställning för Ronnie som 
efter en tavla mot Italien i första 
matchen hamnade på bänken. 
När VM i Västtyskland gick av 
stapeln var dock detta glömt. Han 
hade redan innan resan dit skrivit 
proffskontrakt med FC Kaiser
slautern. Efter VM blev Ronnie 
vald till världens bästa målvakt, 
och visst gick snacket att han 
hade kunnat komma till en större 
klubb om han hade väntat, men 
det är ingenting som han ångrar.

– Det var annorlunda på den 
tiden. Pengarna hade inte så stor 
betydelse utan man hade sin plats 
i laget och trivdes med det. Man la 
inte heller några rekordsummor 
på en målvakt förr. Nu är ju det 
annorlunda.

– Du blev vald till världens 
bästa målvakt även VM 1978, 
trots att Sverige blev utslagna i 
gruppspelet och du bara spelade 
tre matcher.

– Ja då kan du ju tänka dig att 
jag fick jobba ganska hårt i de 
matcherna.

Tyresö varmt om hjärtat
Trots så många år utomlands och 
att han numera flyttat tillbaka till 
Skåne, så ligger Tyresö honom 
varmt om hjärtat.

– Förr var jag ofta ute i Tyresö 
eftersom både Tom (Turesson), 
Peppe(Eng) och Janne(Sjöström) 

bodde där. Peppe och jag träffa
des redan i tonåren på Sikvägen, 
han bodde i porten bredvid.

Det blev mycket sportande i 
ungdomen och trots att han inte 
spelat fotboll för Tyresö så har 
han spelat både handboll och 
ishockey i kommunen.

– Min farsa startade upp hand
bollssektionen i Tyresö IF så jag 
stod i mål där också. När jag var 
15 gjorde jag min första Alags
match. Farsan tyckte väl att jag 
var för liten att spela med senio
rer så jag fick sitta på bänken, 
men i andra fick jag spela. Jag höll 
nollan då med.

När det inte fanns några match
er att spela så gick man ner till 
Stimmets skola och roade sig.

– I gymnastiksalen spelade alla 
populära band som Hep Stars 
och Ola and the Janglers, och då 
gick man ju. De var ju på väg upp 
på den tiden, måste ha varit runt 
1963.

Olika vinklar
Redan när vi var i bokhandeln 
så kollade du resultatet för din 
gamla klubb. Hur ofta är du i 
Kaiserslautern numera?

– Jag är nere nästan varannan 
månad faktiskt. Jag jobbar lite 
ihop med ett hotell där nere som 
har en stor lounge där det anord
nas vinprovningar och sådant. 
Sen är det ju fotbollen också, och 
just nu är den inte så bra. De lig
ger ju sist i 2. Bundesliga men jag 
hoppas att de grejar det där.

Boken då. Hur kommer det sig 
att Tore (S Börjesson) var den 
som du valde att skriva boken?

– Jag hade träffat Tore på bok
mässan och även läst hans bok 
om Bröderna Ohlsson och Tore 
har ett språk som jag tycker är 
jäkligt fint. Fantastisk fascineran
de med olika vinklar och jämfö
relser av mig med Einstein, skrat
tar Ronnie. Man blir väldigt stolt 
liksom. Vi körde rätt intensivt en 
hel vecka i mars där Tore bodde 
hemma hos mig.

Proffs i Tyskland
I Tyskland så får man, om man 
är trogen sin klubb under många 
år en så kallad recettmatch. Du 
är den enda utlänning som fått 
en. Hur kommer det sig?

– Ja det var så att klubben 
erbjöd mig ett nytt tvåårskontrakt 
men då hade vi redan beslutat att 
vi skulle flytta hem och då sa klub
ben att vi ska försöka få till stånd 
en sån där match. Man var tvung
en att vara tysk, gjort mer än 250 
matcher för klubben, mer än 70 
landskamper och så skulle man 
ha spelat i samma klubb i tio år. 
Jag uppfyllde ju allt förutom att 
vara tysk, så det tyska förbundet 
gjorde ett undantag.

Vilka bjöd du in att spela mot?
– Först var det fem världsmäs

tare. Sepp Maier, Beckenbauer, 
Paul Breitner, Jürgen Grabow
ski och Wolfgang Overath. Gerd 
Müller var i USA vid det tillfället 

tyvärr. Sedan så var det lite svens
ka spelare som spelade i Tysk
land. Hasse Borg, Bosse Larsson, 
Conny Torstensson, Björn Nord
qvist, Ove Kindvall, Roland Sand
berg.

– Vid sidan av dessa så var det 
ytterligare en svensk inbjuden, fli
kar Tore snabbt in.

– Ja givetvis så var Kenta Ols
son också inbjuden.

Det blir nästan lite för mycket 
att ta in när man sitter och lyssnar 
på Ronnies anekdoter från dess 
tider. Att han är Tyresös största 
idrottsman är det ju inte något 
snack om. Han vann Guldbollen 
två gånger, han deltog i tre VM
slutspel och hans karriär sträcker 
sig över 18 år på toppnivå. Ett 
betyg på hans storhet är väl när 
han som målvaktstränare i GIF 
Sundsvall gjorde comeback fyra 
år efter att han lagt de jättelika 
handskarna på hyllan. Hur det 
gick? Ja han höll nollan då också.
Niklas Wennergren

Ronnie Hellström – bäst i världen

HISTORIA Det är några dagar kvar till jul och vädret är allt annat än 
juligt. Södermalm är lika inbjudande som en engelsk förort när det 
börjar skymma och jag kryssar fram mellan stressade julklappsköpare 
och finner snart det bord där författaren Tore S Börjesson sitter vid 
utanför Akademibokhandeln. Han har en rejäl stapel med böcker fram-
för sig och vid sin sida en världslegend.

Port 59 mer än bara ett köpcentrum. Det var här Ronnie Hellström växte upp. FOTO: NIKLAS WENNERGREN Ronnie Hellström. FOTO: CLAUS MEYER

Tyresö IF på Älta IP 1964. FOTO: PRIVAT

Ronnie Hellström
1966–1974 Hammarby (169 
matcher)
1974–1984 Kaiserslautern (266 
matcher)
1988 GIF Sundsvall (1 match)
VM-slutspel: 1970, 1974, 1978
Guldbollen: 1971, 1978
VMs bästa målvakt: 1974, 1978
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en 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!

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

VERNISSAGE
24/2, kl 12–14. Målningar av björn 
och Marita Beckeman. Utställningen 
på Trollbäckens bibliotek pågår fram 
till den 5/4. Arr: Tyresö kommun.

TIPSRUNDA, BRÄDSPEL OCH PYSSEL
26/2–4/3, heldag. Är du hemma 
på sportlovet? Kom till biblioteket i 
Strand och Trollbäcken och spela spel, 
gå tipsrunda eller pyssla. Alla aktivite-
ter är gratis! Arr: Tyresö kommun.

JAZZCAFÉ
14/3, kl 13.30–15.30 Garanterat 
omoderna gamla fina jazzlåtar. 
Kvarnhjulet, sal Nyfors, Pluggvägen 
6. Entré: 60:- inkl kaffe o kaka. CD 
utlottas på biljetten. Arr: Tyresö Jazz-
band o ABF

JAZZ
16/3 kl 18.30. Mads Tollings kvar-
tett spelar härlig jazz i Svend Asmus-
sens anda. Gratis inträde. 
Plats: Bollmoradalens kyrka.  
Arr: Tyresö Jazzklubb

JAZZKRYSSNING
25/3, till Åland med Tyresö Jazz-
band. Bussar från Alléplan & Krusbo-
da kl 12.00/Tyresö C kl 12.15. Åter 
ca 21.45. Pris för båt och buss: 60 
kr. Anmälan senast 21/3 direkt till 
Eckerölinjen tel 0175/25 800, ange 
kod 5JAZZ, och var ni kliver på bus-
sen. Arr: Tyresö Jazzband och Tyresö 
Jazz & Blues Club

LOPPMARKNAD
Tyresö Bygdegård, 25/3, 22/4, 
27/5, kl 13–16. Kyrkvägen 7, Buss 
875 till Tyresö kyrka. Fynda gammalt 
och nytt – eller bara ta en fika med 
hembakat bröd. Info: loppis@tyreso-
bygdegard.se.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Vilka politiker är 
kända i Tyresö?

I programserien Tyresöbarometern undrar 
man om tyresöborna känner igen sina politi
ker i kommunen? Kan de nämna namnen på 
några? Sex programmakare gav sig ut i centr
um en lördag och visade bilder på några poli
tiker och även några andra kända tyresöbor.

Hur gör man 
träning rolig för 
barnen?

I två program diskuterar idrottspykologen 
Johan Fallby och tränaren/föräldern Pelle Möl
ler idrottens karriärövergångar, föräldrarollen 
och tränarrollen under barnens olika åldrar. 
Programledare Gunnel Agrell Lundgren.

Lagar och 
sociala medier

Ebba Ljungdahl samtalar med Leif Bratt om 
vad som juridiskt gäller på uppgifter som 
sprids på sociala medier. Vi försöker klargö
ra vilka rättsliga regler som gäller – nu med 
lagen PUL och från maj 2018 när den nya lagen 
GDPR träder i kraft

Hur får vi fler 
poliser i Tyresö?

Polisen Thomas Martinsson diskuterar i serien 
Uppdrag Tyresö med Ann SandinLindgren 
varför så många poliser väljer att sluta som 
poliser. Påverkas man av de polisattacker som 
varit den senaste tiden? Varför minskas förtro
endet för polisen?

Att växa upp när 
Fårdala byggdes

Siv Andreasson berättar om sin barndom 
i Tyresö och hur hon och hennes man Ove 
byggde sitt hus i Fårdala. Sonen Tomas berät
tar hur han gick i fyra olika nybyggda skolor 
och mycket annat från sin uppväxt. Program
makare Gunnel Agrell Lundgren.

Killmiddag på 
internationella 
kvinnodagen?

Christoffer Holmström och Thomas Sundblad 
bjuder in till en killmiddag kl. 19.00 den 8 mars 
för att prata vänskap, kärlek, sexuellt våld och 
andra aktuella ämnen som berör killar. Mejla 
till tyreso.killmiddag@gmail.com om du vill 
vara med.

Riksdags-
mannen med 
egen podd

Tyresös riksdagsman Mathias Tegnér berättar 
i Radio S hur vardagen fungerar med barn och 
fru när man sitter i Sveriges Riksdag. I detta 
program diskuterar han med Ann SandinLind
gren ämnen som migration, miljö och arbete 
för alla. Han berättar om hur kul det är att göra 
egna poddar; Sthlmpodden där han själv inter
vjuar intressanta människor.

Torpen runt 
Kumla

Fler program i serien ”Tyresö under en förän
derlig tid”. Göran Magnusson berättar om tor
pen runt Kumla. Torparna var betrodda män 
som satt i många av kommunens råd och kom
mittéer. I dag ligger flera skolor där torp har 
legat. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

En färöing  
i Tyresö

I Hanviken i Tyresö bor Jakup Pall Österö sedan 
några år. Han är född och uppväxt i den lilla sta
den Klaksvik på Färöarna. I två program samta
lar han med Björn Malmberg om livet på Färö
arna, i Tyresö och om sitt stora musikintresse.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se
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KULTUR/NÖJEKULTUR/NÖJE

Kryss nr 1  
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  
6 mars 2018 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 1, 2018”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2017
1:a: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
2–5: Birgit Winroth, Vedevågsslingan.
Arne Wirdahl, Granängsringen.
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Claes Bäcklin, Diamantgången.

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 1” 
och skicka senast 
den 6 mars 2018 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Niklas!
Förra bild gåtan föreställde 
gamla transformatorstatio
nen vid kyrkogården vid 
Tyresö Kyrka, vilket Niklas 
Larsson på Kanelgränd 
mycket riktigt skickade in.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2017.

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Aftonsol över Drevviken. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Månadens bild är tagen när vintern är som 
vackrast vid Drevviken 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto FOTO: TYRESÖ NYHETER
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VAD ÄR DERAS SLOGAN?

FEBRUARI 2018 15



– säker och  
bekväm förvaring!

Checka in på vårt
Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
Lörd 10 –14. (15 okt– 1 dec)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

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

• Lämnar du in  
din bil hos oss så 
släcker vi tvåan 
åt dig, enkelt och 
smidigt.

Däck och bilverkstad

Däck-
 hotell

Spontanidrottsverksamhet
SPORT/FRITID

IDROTT Ett av Hanvikens tjejlag 
har startat ett initiativ för att 
kunna utöka spontanidrottsverk-
samheten på Trollbäckens IP. Det 
hela började med att tjejerna, 
som spelar i flickor 04, var nere 
på Trollbäckens IP för att spela 
spontant.

Problemet var att belysningen 
inte var tänd och när de frågade 
om det gick att tända fick de ett 
nekande svar. Detta på grund av 
att det inte var säsong.

– Tjejerna blev ju lite besvikna 
när de inte kunde lira, berättaren 
tränaren Fredrik Sjögren. Då kom 
de på den här idén med att ”varför 
kan det inte vara tänt, så man kan 
vara på IP mer?”.

– Då säger förvaltningen väl 
mer eller mindre att det ändå inte 
är något folk där, fortsätter han. 
Men vi tror ju att det inte är något 
folk för att det inte är tänt.

Startade på Facebook
Initiativet startade när Fredrik 
la ut en text i Facebookgruppen 
”Aktuella händelser i Tyresö” som 
fick stor respons. Med tanke på 
kommunens intention om att öka 
spontanidrotten i Tyresö så borde 
en lösning kunna hittas.

– Vi vill ju att det ska vara tänt 
på kvällarna, säger Moa Hartman. 
Vi är nere och spelar fotboll ofta 

även när det inte är träning och då 
måste det vara tänt.

– Det räcker ju med att det går 
att tända just när man ska spela 
fotboll och så, fortsätter hon. Vi 
skulle ju vara här oftare ifall det 
gick.

Har också andra idéer
Tjejerna i laget har också andra 
idéer på hur man skulle kunna 
utveckla Trollbäckens IP för att 
öka spontana aktiviteter bland 
barn och unga.

Till exempel så skulle som vilja 

att en så kallad Pannaplan inrät
tas.

– Det är en liten rund plan som 
man spelar en mot en på, säger 
Evelina Gustafsson. Sedan vill vi 
ha ett fotbollstält, gym både ute 
och inne och ett riktigt bollplank.

– Det skulle vara väldigt bra 
med en uppvärmningsplan också, 
fortsätter Evelina Gustafsson. 
Eftersom alla planer är upptagna 
innan träning och match blir det 
trångt.

ooo

Trollbäckens IP på kvällstid när tjejerna försöker spela fotboll. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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