Vaccinering kräver planering
n Region Stockholm måste sätta fart på planeringen av vaccine-

ringen i länet. I Tyresö är inte ens vaccineringen påbörjad bland
de äldre utanför omsorgen. Kommunen har gjort sin del av planeringen genom att ställa upp med lokaler. Manegen är krattad.
Välkommen in regionen. Ledare, sid 2

”REKO-ringar
är ett spännande
konsumtionssätt,
där vi inte behöver
mellanhänder.”
Henrik Boestad, sid 12

Tomma ord
n Moderaternas snack om att värna äldreomsorgen är bara tomma

ord. Att erbjuda valfrihet i utbudet är inte heller något som ligger
i fokus. Det är tydligt när man ser till hur man behandlade frågan
om kommunal drift av Trollängen. Något som alla pensionärsföreningar vill. Debatt, sid 4
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Äldre vaccinerade
n Alla boende på kommunens
fem vård- och omsorgsboenden och som tackat ja till vaccinering har fått den första
sprutan. Sid 3

80 nya hyresrätter
n Tyresö bostäder bygger
nya bostäder ovanpå garaget
närmast torget vid Granängsringen. Dessutom kommer
torgytan att utvecklas. Sid 5

Bron upphandlas
n Snart kommer bygget av
bron över Nyforsviken att
upphandlas. Sid 6

Arbete mot
kriminalitet
n En strategi för arbetet mot
ungas kriminalitet är antagen.
– Det är viktigt att vi alla gör
vad vi kan, säger Anita Mattsson (S). Sid 7

Magiker får
stipendium
n Seth Engström, uppvuxen
i Trollbäcken, har mottagit
Våga va dig själv-stiftelsens
stipendium. Sid 10

Anpassad träning
n Föreningen Bara vanlig
erbjuder träning på deltagarnas villkor. Sid 12

Chans till
avancemang
Jennifer Ehlin, Jenny Sundberg och Maria Lindegren började njuta av vinterbad redan innan isen lagt sig.
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Vinterns hetaste trend
n Maria Lindegren, Jenny Sundberg

och Jennifer Ehlin är några av de
många som testat vinterbad. De tre
kvinnorna har badat i Drevviken
redan innan isen lagt sig.
Trion har fortsatt bada flera gång

er i veckan, oavsett om det varit
minus tio grader, djup snö, eller
snålblåst. Tillsammans med flera
andra vinterbadare har de sedan
isen lagt sig hjälpts åt att hålla
vaken öppen.

Bekräftad
information om
coronaviruset.

De positiva effekterna av vinter
bad tycker de är många, bland annat
har det bidragit till en ny gemen
skap, en ökad känsla av stå emot
stress och är dessutom en corona
säker aktivitet.
Sid 8–9

n Tyresö/Hanviken Hockey
är kvalificerade för Alletten
och kvalar uppåt i seriesystemet. Sid 13

Konst i Tyresö:
Väggskulptur
i brons
Sid 2
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Region Stockholms planering av vaccinationerna går trögt. Andelen
vaccinerade är lägre i vårt län än i många andra. Det borde det inte
vara. Läns geografiska borde göra det enklare än glesare befolkade
delar av landet. Den moderata regionledningen verkar ägna större
kraft åt tveksamma affärer än att planera vården för bland andra
tyresöborna.

Regionen måste
börja leverera
M

itt i en pandemi, när vi alla är oroliga för
smittspridning och många tyresöbor
behöver snabb tillgång till oberoende
fungerande sjukvårdsupplysning så uppdagas
det att oberoendet har förflyttats till ett gynnande av ett visst vårdföretag.
Tidigare i januari avslöjades att Kry köpt
Medhelp, bolaget som driver 1177. 1177 är det
nummer vi tyresöbor och alla andra som bor
Stockholms län ringer för att nå Vårdguiden i
Stockholm. 1177 finns i hela landet. Skillnaden
från resten av Sverige, är att i Region Stockholm drivs denna sjukvårdsrådgivning i privat
regi. Så har det inte varit tidigare. Då drevs vår
sjukvårdsupplysning av landstinget. Läkare och
oppositionspolitiker har reagerat kraftigt mot
att ett företag fått den uppgiften. Flera menar
att risken är överhängande att sjukvårdsrådgivningen kommer att gynna detta bolag.
Det började redan förra våren. Plötsligt blir
personer som ringer sjukvårdsupplysningen
1177 hänvisade till Kry. 1177 behövde akut
avlastning i den pågående pandemin, men hur
blev detta Krys ansvar? Enligt Region Stockholm var det en ren slump. Om det är sanningen

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

får vi aldrig veta. De blågröna politikerna har
nämligen röstat emot att alla kontakter med
Kry, formella som informella, ska redovisas
offentligt.
Sjukvården är för viktig för att slarvas
med som Moderaterna gjort så många
gånger. Skandalerna har radat upp sig.
Nya Karolinska är den stora där kostna
derna skenade. Försäljningen av Brom
ma sjukhus till Vectura känns heller inte
helt ren.
Regionrådet moderaten Irene Svenonius företrädare Filippa Reinfeldt arbetar för Vectura.
Och nu lägger man ut dimridåer kring affären
med Kry. Om det går borde man istället för att
fullfölja backa ur.
Detta är inte vad tyresöborna behöver i pandemitider. Istället för mörkläggningar borde
mycket mer koncentration läggas på vaccinationsplaner och sjukvården av våra äldre.
I Tyresö är kommunen redo med lokaler för vaccinationen. Nu får regionen sätta fart.

Noterat
Moderaterna drog igång arbetet med flera detaljplaner för
bostadsbyggande under förra mandatperioden. Flera av
dessa har det nuvarande styret att hantera och se till att
beslut fattas. Det borde alltså inte vara några politiska svårigheter att få planerna på plats i full enighet kan man tro.
Men så enkelt är det tydligen inte. Det som Moderaterna
tyckte för ett par år sedan gäller helt enkelt inte längre. Att
folk behöver bostäder tycks inte bekymra Moderaterna.
Inte heller att man lurat byggherrar att plöja ner tiotals miljoner kronor i projekt som nu kanske inte blir av. Heder
då istället till Centerpartiet som står vid sitt ord och vill
skapa nya fina bostadsmiljöer för dagens och framtidens
tyresöbor.
ooo

ooo

Kommunfakta: Höjda betyg för kommunen

Statistiska Centralbyrån gör varje år en medborgarundersökning i alla kommuner.
Årets undersökning är på de flesta punkter bra. Jämfört med undersökningen 2018
är ökningarna på många områden tydliga. Fler medborgare är nöjda med grundskolan, äldreomsorgen, utbudet av bostäder och väg samt gång- och cykelvägar. Det
enda område där nöjdheten sjunker tydligt är tryggheten. Ett av de områden där
nöjdheten ökar allra mest är förskolan. Ett gott betyg åt de många barnskötare och
förskollärare som dagligen ger våra barn utveckling och trygghet.

Nöjdhet Tyresö kommun, index 0–100
2011

2014

2018

2020

Konst i Tyresö
Beth Laurin är skulptören
bakom denna väggskulptur i
brons som finns i portiken på
Granängsringen 15.
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Nu är vaccineringen
igång i Tyresö
COVID-19 Mellan jul och nyår startade vaccineringen mot covid-19
i Tyresö. Det var boende på några av kommunens äldreboenden som
blev vaccinerade. De tillhörde därmed dem som fick några av de första doserna som kom till Sverige.

Vaccineringen inleddes alltså hos
de som bor på äldreboende eller
har hemtjänst, helt enligt plan.
Personal som arbetar på äldreboenden eller inom hemtjänsten
har också börjat erbjudas vaccinering.
Folkhälsomyndigheten anger
i vilken ordning olika delar av
befolkningen erbjuds vaccination. De som har störst behov av
att skyddas mot att bli allvarligt
sjuka ska få först. Sedan 4 februari gäller följande ordning. Till att
börja med vaccineras:
■ De som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
■ De som arbetar nära personer
som bor på ett särskilt boende
för äldre eller arbetar inom
hemtjänsten.
■ De som är vuxna och bor till-

sammans med någon som har
hemtjänst.
Sedan ska följande personer
erbjudas vaccination:
■ De som är 65 år eller äldre.
■ De som får dialys eller har
genomgått en benmärgs- eller
organtransplantation, och de
som bor tillsammans med en
person som har det.
■ De som är 18 år eller äldre och
får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
■ De som arbetar inom vården
eller omsorgen och arbetar
nära de som får vård eller
omsorg.
Därefter är det dags för:
De som är 60–64 år.
De som är 18 år eller äldre och

■
■

■

■

har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de riskerar
att bli svårare sjuk i covid-19,
till exempel en kronisk hjärtkärlsjukdom, diabetes eller
Downs syndrom.
De som av vissa anledningar
har svårt att följa råden för
att skydda dig och andra mot
covid-19.
Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och
59 år att erbjudas vaccination

Det är gratis att vaccinera sig
mot covid-19. På webbplatsen
www.1177.se finns information
om hur vaccineringen går till och
när det är dags för olika grupper
att vaccineras. Det är också där
man kommer att kunna boka in
sig för vaccinering när det är dags.
För uppdaterad information
om vaccinationsläget i Tyresö
titta på kommunens hemsida:
www.tyreso.se.

Aktuellt läge i Tyresö
(enligt uppdatering
29 januari)
Samtliga boende på Tyresö kommuns fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till vaccinering, har blivit vaccinerade
med den första vaccindosen.
Vaccination med dos två har
påbörjats.
Vaccineringen av personal inom
vård och omsorg i Tyresö kommun har påbörjats.1 700 personer har blivit erbjudna vaccin.
Personer som har hemtjänst,
samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av Tyresös
vårdcentraler. Detsamma gäller
personer inom LSS och de som
har personlig assistans. Du som
ingår i dessa målgrupper kommer att få information om när
det blir och hur det kommer att
gå till.

ooo

3

Tyresö i topp på
antal färdigställda
hyresrätter per
tusen invånare

BOSTAD Tidningen Hem & Hyra
har med hjälp av Länsstyrelsen
i Stockholm och SCB tagit fram
siffror på hur kommunerna i
Stockholms län byggt hyresrätter
under den senaste femårsperioden.
I Tyresö har 789 hyresrätter
färdigställts under perioden vilket är tredje mest i länet räknat
per tusen invånare. Bara i Sundbyberg och Upplandsbro har det
byggts fler hyresrätter per tusen
invånare.
Flest hyresrätter totalt sett har
det byggts i Stockholm stad med
9 853 lägenheter.
ooo

Tyresö kommun
utreder tal- och
språkklass
SKOLA Tyresö kommun har beslutat om investering av en paviljong
på Fårdala skola.
Bakgrunden är ett behov av fler
skolplatser. I beslutet ingår också
att undersöka möjligheterna att
inrymma en tal- och språkklass
för barn med tal- och språksvårigheter.
– Vi har under två år gjort satsningar för att förbättra lärmiljön
i våra skolor och kartlagt hur vi
kan skapa miljöer där elever når
så långt som möjligt. Här har vi
sett ett stort behov av en tal och
språkklass, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
ooo
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Vill du
du vara
vara med?
med?
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Välkommen att
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Välkommen
kontakta oss:
oss:
kontakta
Trollbäcken:
Trollbäcken:
Philip
Stewén
Philip Stewén
072-469 50
50 74
74
072-469
Krusboda/Fårdala:
Krusboda/Fårdala:
Bo Furugård
Furugård
Bo
0705-85
98 44
44
0705-85 98
Jerry Svensson
Svensson
Jerry
08-712 50
50 21
21
08-712
Bollmora
Bollmora
Sara
Granestrand
Sara Granestrand
070-439
71 95
95
070-439 71
Östra
Östra
Mikael Fallmo
Fallmo
Mikael
070-592
85 92
92
070-592 85
S-kvinnor
S-kvinnor
Räty
UllaEija
Johansson
070-486
9936
90
070-531 19

Coronahjälpen – frivilligstöd i Tyresö
STÖD För att kunna upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer står samhället och enskilda personer fortsatt inför stora
utmaningar. Ett av behoven är att bistå äldre och andra i riskgrupper
med exempelvis matinköp och apotekstjänster.

Under hela covid-19-pandemin
har Tyresö kommun och Svenska
kyrkan samarbetat för att hjälpa
den som tillhör en riskgrupp och
därför är isolerad och behov av
hjälp.
För att få del av hjälpen kan

man fylla i ett formulär på Tyresö
församlings hemsida www.tyresoforsamling.se. Det går också
bra att ringa kommunens servicecenter på telefon 08-578 291 00.
Till Tyresö församling är cirka
25 volontärer knutna som hjälper

till med matinköp och apoteksärenden. En volontär kontaktar
den som anmält sig och för att den
hjälpsökande ska känna sig trygg
har volontären en ID-handling
från Svenska kyrkan.
Kostnaderna för inköpen faktureras från Tyresö kommun. Coronahjälpen kommer att finnas kvar
tillsvidare. Just nu är ett slutdatum satt till 31 mars 2021.
ooo

Äldre och riskgrupper kan få hjälp
med matinköp och apotekstjänster.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Var det bara tomma ord när Moderaterna ville värna äldreomsorg?

N

är framtiden för Björkbacken diskuterades var
Moderaternas tonläge högt. De ville i och för sig
inte bevara – eller utveckla – kommunala äldreboendet Björkbacken. De hade privatiserat all äldreomsorg
de kunde under sina 20 år vid makten i Tyresö.
Men om de bara hade fått styra lite till hade det nya äldreboendet Forellen minsann kunnat vara kommunalt. Det
hjälpte inte hur mycket kommunens tjänstemän förklarade
att det var omöjligt enligt gällande lag och att de inte verkade ha tagit några sådana initiativ innan valet. Nu skulle
Moderaterna stå upp för en reell valfrihet med även kommunala alternativ.
Det var säkert ett försök att distansera sig från en politik
som privatiserat för mycket. Men det höll inte så länge.
När äldre- och omsorgsnämnden nyligen skulle behandla frågan om hur Trollängen ska drivas i framtiden var budskapet klart från Moderaterna (samt Centern och Kristdemokraterna). Alla som inte vill se en fortsatt privat drift
är för ”en ideologiskt driven kommunalisering”. Med det
sagt skriver sedan samma partier att det inte är driftsformen utan kvalitet, ekonomi och brukarnöjdhet som är det
viktiga. Men bara så länge det är privat vill säga. För det är
uppenbarligen otänkbart i den moderata världen att kommunalt driven verksamhet kan vara kvalitativ.
Och det är uppenbart oväsentligt för Moderaterna att
kommunalt driven verksamhet lägger pengar på omsorg
och förbättrade villkor för de anställda i stället för vinst-

Det är uppenbarligen otänkbart
i den moderata
världen att
kommunalt
driven verksamhet kan
vara kvalitativ.

uttag. När det gäller anställningsvillkoren finns det fortfarande mycket kvar att göra både för kommunala och privata aktörer. Men istället för att betala vinstutdelningar till
omsorgskoncerner lägger Tyresö nu stora pengar på fler
fasta heltidstjänster och ökad kompetensutveckling.
Oavsett hur Trollängen kommer drivas framöver kom-

Bra att det byggs bostäder
på Prästholmen!
Jag bor i Strandängarna och vill
med anledning av det uttala mitt
stöd för de planerade bostäderna
på Prästholmen.
Tomten är idag otillgänglig, öde
och en otrygg plats för barnen när
man inte vill att de springer in.
Med de nya planerna kommer
hela udden kunna öppnas upp.

Vi som bor här (och alla andra
tyresöbor också förstås) kommer
få ökad tillgänglighet till vattnet.
Jag ser också fram emot den
planerade strandpromenaden och
hoppas att kommunen så småningom också kan bygga ut längs
hela den planerade sträckan.
Karin

Plocka upp era
hundars bajs!

Det är lätt att glömma bort alla
vardagshjältar som fortsatt gör
insatser för äldre och ensamma
under Coronan. Jag ser ofta i mitt
område hur äldre får hjälp att
skotta sin uppfart och hjälp med
att handla. Men, precis som det
tyvärr kan vara lätt att slappna
av gällande restriktioner när vac-

cinet hägrar, kan det vara lätt att
glömma bort att många riskgrupper är i fortsatt behov av mycket
hjälp. Snart är vaccinet här, men vi
får inte glömma bort att göra det
vi kan fram till dess. När frågade
du senast en ensam vän eller äldre
granne om de behöver hjälp?

Jag har sett folk som inte plockar
upp sina hundars bajs. Jag misstänker att de struntar i detta för
de tror att deras hundars bajs
begravs i snön och därför inte
syns! Hur blir det när all snö smälter, vem ska plocka upp bajset
efter era hundar? Gör rätt för er!

På tå

Skitarg

Underbara vinterdagar!

Pärlan Barnsjön mellan Bollmora och Trollbäcken erbjuder härliga promenader i den vackra vintern.

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

Susann Ronström (S)

Uppmaning om att fortsätta
vara en vardagshjälte

Ett ljus i mörkret

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

mer det finnas mycket privat äldreomsorg i vår kommun.
Vägvalet nu är om fyra eller fem av Tyresös sex äldreboenden framöver ska vara i privat regi. Och om ett företag helt
ska dominera ”marknaden”. Tre av dessa privata drivs idag
av Vardaga. Den nuvarande upphandlade verksamheten
går inte att förlänga och eftersom Vardaga är så starkt etablerade i kommunen kan det finnas stora skalfördelar som
i praktiken gör upphandlingen omöjlig för andra aktörer.
”Det finns plats hos Vardaga eller Vardaga” kan bli valet
som våra äldre ställs inför i framtiden. Det är inte bara vi
som varnar för ett möjligt privat äldreomsorgsmonopol
med väldigt begränsad valfrihet.
De tre stora organisationerna (PRO, SPF och Finska
föreningen) som är organiserade i kommunala pensionärsrådet skriver att de förordar att kommunen övertar driften. ”Därmed skulle en något bättre balans uppnås mellan
olika aktörer. Seniorerna i Tyresö får en ökad valfrihet med
den balansen mellan olika upplåtelseformer. Kommunen
får en bättre insyn och inflytande över kostnader, kvalitet
och personalpolitik i verksamheten, oavsett ägande- och
driftsform. Kommunen skaffar sig en bättre kompetens
och bättre underlag vid framtida upphandlingar och avtalsförnyelser.”
De representerar 2 500 medlemmar i Tyresö. Moderaterna i Tyresö kanske inte lyssnar på oss när vi varnar för ett
privat monopol – men kanske lyssnar de på Tyresös äldre?

FOTO: PRIVAT
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Fler och fler lockas ut i skidspåren. Glöm inte bort att hålla avståndet
också här.
BILD: PRIVAT
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Byggstart vid Södergården
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Ska du
vacinera dig?
Hur tänker du kring
vaccinationen?
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kadem och Jonas Radi,
Trollbäcken
– Ja. Det ser bra ut, Sverige kommer göra en bra vaccinering.

Anita Mattsson får hjälpa till att naja armeringen till bjälklaget i garaget under husen som byggs i Södergården.
BYGGE Ett nytt kvarter växter fram vid Södergården. Bensinmacken
är riven, och på andra sidan Vendelsövägen har de första bostäderna
börjat byggas. Första etappen byggs av Imola, här ska bli 98 lägenheter, lokaler i bottenvåningen, parkering under mark och en bilpool. De
flesta lägenheterna är redan sålda och många som köpt bor i närområdet redan idag.

Tyresö Nyheter följde med kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) på besök till bygget en kall vinterdag. Utanför
avskärmningen betraktar ett par
herrar dagligen hur bygget framskrider och byggnadsarbetarna
samtalar med grannar om de olika
skedena.

En utmaning
Pålningen har varit en utmaning
eftersom berget under varierar
kraftigt, men det momentet är
nu avklarat. De frågar en kvinna
i närheten om hon störs och hon
svarar ”Nej inte särskilt. Grannens hund stör mer faktiskt.”

Där bensinmacken låg förut
kommer Abacus att bygga lägenheter, totalt kommer 230 lägenheter att byggas i Södergården, som
är första delen av utvecklingen av
Trollbäckens centrumstråk. Förutom bostäder och nya lokaler för
affärer eller restauranger, kommer en ny torgyta och förbättrat
gatuområde med gång- och cykelbanor.
– Det kommer att bli väldigt fint
här, hela Södergården kommer att
få ett lyft. Tillskottet av lägenheter
gör att många kan välja att bo kvar
i Trollbäcken, säger Anita Mattsson.
– Jag är väldigt glad för att både

FOTO: TYRESÖ KOMMUN

yngre och äldre väljer att flytta hit,
det var det vi hoppades på.

Första flyttlasset
I november 2022 räknar man
med att det första flyttlasset går
till Södergården. Planeringen för
resterande del av Trollbäckens
centrumstråk pågår för fullt men
det kan dröja 10–15 år innan det
är klart. Hela projektet bygger på
frivillighet bland fastighetsägarna
i området.
– Vi kommer att få en mycket
mer trygg och trivsam plats för
alla åldrar att vistas på. I ärlighetens namn är inte Vendelsövägen
just nu en särskilt mysig plats att
gå längs en mörk kväll. Och fler
butiker gör att fler kommer att
välja att handla på hemmaplan,
det kommer att stärka Alléplan
och det lokala näringslivet, säger
Anita Mattsson.
ooo

Hans Fermros, Bandhagen
– Ja. Vi behöver få ordning på
processen.

Kenth Gifting, Sikvägen
– Ja. Jag är lite avvakatande. Jag
rör mig inte i centrum så mycket,
bara när jag ska handla. Så jag vill
se lite vad som händer.

Patric Hönig, platschef för Imola
och Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, diskuterar
bygget vid Södergården.
FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Tyresö Bostäder bygger:

80 nya hyresrätter i Granängsringen

Gösta Sjögren
– Ja. Den är bra.

BOSTAD Den andra februari tog kommunstyrelsen beslut om 80 nya
lägenheter i Granängsringen. Lägenheterna är planerade att vara
hyresrätter och det är Tyresö bostäder som kommer att bygga dem.

Visionsbild över de nya bostäderna.

BILD: TENGBOM ARKITEKTER

Den nya detaljplanen är en del
av en större utveckling av Granängsringen. Förutom nya bostäder kommer också torgytan att
utvecklas och ny infrastruktur
tillkomma.
Kommunen hoppas att ”den
nya bebyggelsen ska bidra till att
stärka Granängstorget som ett
lokalt centrum för möten och vistelse”.
– Vi vet att det finns ett behov
av fler bostäder och det känns
därför viktigt att vi kan gå fram

med den här planen nu. Efterfrågan på hyresrätter är stor och vi
hoppas också att den här planen
kan bidra med en positiv utveckling av Granängstorget, säger
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Bostäderna kommer att byggas ovanpå det befintliga parkeringshuset längs Granängsvägen.
Bostäderna väntas kunna börja
byggas nu i höst för att stå klara
för inflytt årsskiftet 2023/2024.
ooo

Karin Lindgren
– Jag vill vänta tills jag vet vad
biverkningarna är. Den ena är ju
bättre, den skulle man vilja ha.
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Tyresös röst i Riksdagen

Upphandling av bro mellan
Alby och Tyresta påbörjas
BRO Den länge planerade bron
mellan Alby och Tyresta ska
öppna upp tillgängligheten för
tyresöborna till naturreservatet
och nationalparken Tyresta.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes &
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expanderade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Vid kultur- och fritidsnämnden
senaste möte beslutades att föreslå kommunstyrelsen att starta
upphandlingen av bron.
– Det kan ta flera år att gå
från idé till förverkligande av ett
sådant här stort projekt, säger
Katarina Helling gruppledare (S)
i kultur- och fritidsnämnden. Det
finns många aspekter som kommunen behöver ta hänsyn till
innan själva bygget kan sättas
igång. I det här fallet har vi prio-

riterat att öka tyresöbornas möjlighet till natur och friluftsliv och
förbättrad folkhälsa.
– Förhoppningsvis kommer det
även att innebära att fler besö-

kare lockas till Alby och Tyresta
som får möjlighet att uppleva de
vackra miljöerna, säger Katarina
Helling.
ooo

Detta har hänt
2014: Strategin ”Utvecklingsplan Attraktiva Alby” presenteras och arbetet
påbörjas.
2016: Idén om en brokoppling över Nyforsviken växer fram samt att
Sörmlandsleden dras om via den nya bron.
2018: En arkitekttävling utlyses för bron och anslutningar.
2019: Arkitekttävlingens bidrag ställdes ut i biblioteket i Tyresö centrum.
Alla tyresöbor får möjlighet att tycka till.
2020: Investeringsmedel tas upp i budgeten. Projektering är utförd med
hänsyn till djur och natur och framkomlighet för exempelvis räddningsfordon i området.

N

u när jag igen har fått förmånen att vara föräldraledig, så verkar det automatiskt bli så att jag ser
lite annorlunda på det offentliga samtalet. Från
sidan blir det ännu tydligare hur det har blivit allt mer
polariserat och tonen har nog inte varit så här hård sedan
30- och 40-talet. Även om de som invänder att det är ännu
värre i exempelvis USA troligen har rätt, så tror jag verkligen att vi alla svenskar förlorar på ett mer oförsonligt
offentligt samtal. För i potten finns en av de saker som har
varit Sveriges hemliga guld i jämförelse med andra länder,
nämligen vårt förtroende för varandra och för samhället.
Jag minns några av de föräldramöten som man var med
på som högstadieelev. Stämningen var lite obekväm. Folk
skruvade på sig och tonen var ömsom vänlig ömsom oförsonlig. Pappa var alltid delaktig och hade någon form av
uppdrag. Jag minns alltid hur han muttrade när vi kom
hem och han hade fått ett nytt uppdrag, att det alltid var
samma personer som engagerade sig. Jag delade upp föräldrarna i tre huvudgrupper: De som engagerade sig, men
som också huvudsakligen var positiva. Den största gruppen som i grunden var nöjda, men som inte sa så mycket
utan mest satt av tiden. Och så den sista gruppen, en liten
grupp sura föräldrar som alltid tyckte något var fel, men
sällan hade en konstruktiv lösning. Sedan fanns det också
en förälder som jag inte kunde placera i ett fack. Hon var
nämligen delaktig, men kritisk.
Hon hade dock riktiga förslag
”En grupp som alltid
på förändring. Jag lyckades aldrig klassificera henne, men insåg
tyckte något var fel.”
redan då hur viktig hon var.
Sedan dess har jag faktiskt funderat på den ensamma
förälderns roll. Senare i livet stal jag epitetet, kärleksfulla
kritiker. En liten men underskattad grupp, som får allt
svårare att ta plats när polariseringen tilltar.
Oavsett om det är i föreningen eller på jobbet så är inte
en grupp komplett utan den kärleksfulle kritikern. Avsiktligt eller oavsiktligt så har denne anammat Kirkegaards
råd gällande att lära ut, nämligen att man måste sätta sig
i den personens ställe som ska lära sig eller lyssna på ens
råd, annars lurar man bara sig själv.
Våldsamma demonstrationer har genomförts i Danmark riktad mot landets coronastrategi. De så kallade
Men in Black kritiserar den hårda nedstängningen av
landet och brände en docka som föreställde statsminister Mette Fredriksen. På dockan stod: ”Hon bör och ska
avlivas”. Detta kan ju tyckas ironiskt då Danmarks coronastrategi ofta i Sverige lyfts till skyarna.
Min poäng är att det säkert finns slutsatser att dra både
kring den svenska och den danska strategin och det är
både möjligt och rimligt att vi tycker olika om vilken
strategi som är bäst, men utgångspunkten bör inte vara
kortsiktig politisk retorik, utan ska vi på riktigt förstå varandra behövs fler kärleksfulla kritiker. Under tiden som
de politiska vågorna går höga, så fortsätter jag dra barnvagnen i sakta mak längs gångvägarna i Tyresö.
Mathias Tegnér

Här är bron tänkt att gå visar Katarina Helling (S).

FOTO: TYRESÖ NYHETER

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
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch 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.

FEBRUARI 2021 

NYHETER

Välfungerande men påfrestande
fjärrundervisning i gymnasiet
UTBILDNING Sedan Coronapandemin fick fäste i Sverige har
gymnasieskolorna i långa perioder bedrivit undervisning helt
eller delvis genom fjärrundervisning. Tyresö gymnasium har följt
de rekommendationer och riktlinjer som regeringen har infört.

Tyresö nyheter pratade med
Christopher Räsänen, elev i årskurs 3 på fordonsprogrammet för
att få höra hur det har fungerat.
– Jag tycker att fjärrundervisningen har fungerat väl, säger
han. Man kan mer arbeta i sin
egen takt och behöver inte oroa
sig över att man kommer sent
till nästa lektion. Istället för att
behöva gå till skåpet och sedan
till nästa lektionsal kan man bara
byta flik på datorn.

Enligt ordinarie schema
Tyresö gymnasium har valt att
bedriva fjärrundervisning, vilket
betyder att man har lektioner precis som vanligt enligt ordinarie
schema men att man istället är
uppkopplad. Men fjärrundervisning har också för många varit
påfrestande.
– Det var svårare att komma
ihåg saker, berättar Christopher.
Jag hade ändå tur som bara hade
lite kvar på tvåan när fjärrundervisningen började men jag glömde
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Lokalt aktivitetsstöd förlängs
PANDEMI Kompensationen för
minskat lokalt aktivitetsstöd,
LOK-stöd, på grund av covid-19
förlängs för perioden 1 januari–30
juni 2021.
Detta betyder att de föreningar
som har haft minskad verksamhet på grund av covid-19 och inte
uppfyller aktivitetskraven för
aktivitetsstöd kan få fortsatt ekonomiskt stöd hela våren 2021.
Kompensationen baseras på
den verksamhet som låg till grund
för det lokala aktivitetsstöd som
betalades ut till föreningen under
motsvarande period 2019. De föreningar som bildades under 2020
eller i år omfattas inte av detta.
ooo

Nätverk mot
rasism och
diskriminering

Christopher Räsänen efterdrar hjulmuttrarna på en Volvo.

lättare bort saker som skulle kunnat ha hjälpt mig på APL-platsen.
– Då förstår jag hur svårt det
måste vara för ettorna och tvåorna, fortsätter han. De hade distans nästan hela ettan och nu bara
en halvdag i skolans verkstad
jämfört med mig som hade tre

praktiska dagar i veckan i nästan
åtta månader.

Jättebra hanterat
Trots de utmaningar som blir med
fjärrundervisning tycker Christopher att lärarna har gjort det
väldigt bra.

FOTO: PRIVAT

– Alla lärare har verkligen
hanterat den nya undervisning
jättebra, säger han. Men särskilt
fordonslärarna skulle jag vilja ge
en väldigt stor eloge. Deras hantering av hela situationen har varit
jättebra.

MÄNSKLIGT Vid årets första
sammanträde med kommunfullmäktige fattades beslut om att
ansluta Tyresö till den Europeiska koalitionen av städer och
kommuner mot rasism och diskriminering, ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism).

ooo

Övervakningskameror Stärkt arbete mot
på Granängsringen ungas kriminalitet
NARKOTIKA I Tyresö har antal anmälda narkotikabrott ökat, i linje
med övriga Sverige. Narkotikan är lättillgänglig och debutåldern
tycks ständigt sjunka.

Alfonso Morales (S).
FOTO: TYRESÖ NYHETER

För att vända denna utveckling
och stärka Tyresös arbete mot
kriminalitet bland unga antog
man vid förra kommunfullmäktige en heltäckande brottsföre-

Övervakningskamera på Granängsringen.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

TRYGGHET Sedan en tid tillbaka finns kameror uppsatta i Granängsringen. Kamerorna är en del i polisens förebyggande arbete mot den
öppna drogscenen som varit närvarande i området.

På polisens hemsida yttrar sig
kommunpolis Ola Åkersson:
– Vi fortsätter vårt intensiva
arbete mot narkotikabrottsligheten på de platser och i de miljöer
där vi vet att narkotikaanvändning och narkotikaförsäljning är
vanligt förekommande. Arbetet
pågår och bedrivs utav både uniformerad och civil polis.
De nya kamerorna är ett komplement till de förebyggande
åtgärder som idag genomförs
och skulle kunna hjälpa polisen i
deras utredningsarbete.

Kommunpolis Ola Andersson
uttalar sig vidare på polisens hemsida:
– Att platser som känns otrygga
har kameraövervakning ger förhoppningsvis en ökad trygghetskänsla till de som bor och vistas
på platsen.
– Det kommer i förlängningen
leda till en minskad brottslighet
på platsen.
Tyresö kommun har också
ansökt om att få upp kameror på
Alléplan för att öka tryggheten.
ooo

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

byggande strategi. Denna strategi
påtalar vikten av samverkan och
tidiga insatser.
Kommunenens styrande koalition, Tillsammans för Tyresö,
uppger i ett pressmeddelande att
de har en ambition att stärka det
brottsförebyggande arbetet. De
uppger att mycket av det arbetets
ansvar idag ligger gemensamt på
flera förvaltningar och aktörer.
De argumenterar för att grunden
för ett starkt preventivt arbete
är att verksamheter jobbar ihop
och samverkar med varandra och
denna strategi ska stärka detta
arbete
Tillsammans för Tyresö har
sedan tidigare genomfört förebyggande åtgärder som satsningar på
skolan, ett tryggare Granängsringen, uppsökande fältassistenter och satsningar på sport, fritid
och kultur.
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, om den
nya strategin:
– Det är bra att kommunen nu
har en strategi på plats. Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan och att
vi gör det tillsammans för att nå
målen om minskad kriminalitet
bland unga. Varje ung människa
som hamnar i kriminalitet är ett
misslyckande från hela samhället.

ECCAR är ett nätverk av städer
och kommuner i Europa som
aktivt vill förbättra sitt arbete
mot rasism, diskriminering och
främlingsfientlighet och flera av
Sveriges kommuner har anslutit
sig till ECCAR.
– Det är av största betydelse att
Tyresö kommun på olika nivåer
arbetar medvetet och effektivt
för att motverka diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism
av alla slag, säger Alfonso Morales som representerar Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. För att nå framgång måste vi
arbeta på flera nivåer; i kommunens ordinarie verksamheter, tillsammans med andra myndigheter och det civila samhället, men
även internationellt.
Att ingå i ett lärande nätverk
där man tillsammans praktiskt
prövar, lär av varandra, granskar
och utvecklar kunskap blir en
viktig resurs för Tyresö kommuns
fortsatta arbete inom det här
området. Ett medlemskap kan
också vara ett sätt att få ta del av
goda exempel samt undvika att
arbeta med saker som på andra
ställen varit ineffektiva och därmed uppnå både positiva effekter
och minskade kostnader.

ooo

ooo
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Författare vid
Barnsjön?
Lelle Wiborgh är radiomakare på Tyresöradion,
författare till boken ”Lelleboken – Berättelser
ur ett rörigt huvud” och är även administratör
för flera Facebook-grupper i Tyresö. Han kommer att turas om med Lena Hjelmérus att
skriva krönikan i denna tidning.

B

arnsjön i Tyresö är ofta ett stort glädjeämne på morgonens
promenader, vackert, fin luft, fågelsång och med många
hundägare, som i likhet med mig uppskattar denna plats.
En liten oas där man gärna byter några ord med likasinnade,
samtidigt som man beundrar utsikten och lyssnar på ändernas
snattrande.
Hundarna tycks vara av samma uppfattning och har bråttom
på vägen dit.
Ett bra sätt att inleda dagen, innan göromålen radar upp sig i
agendan …
– Är du författare?
Frågan kommer lika oväntat som plötsligt. Hon lägger huvudet
på sned och tittar på mig med sina vackra blå ögon. Hon är 25,
kanske 30, liten, späd, ser yngre
ut än vad hon förmodligen är.
”Jag brukar skoja
Denna unga dam har jag mött
lite med henne, kalla
väldigt ofta, hon har också hund
och på hundägares vis, så blir
henne för snygging
det ofta lite meningsutbyte, lite
och ge henne en
väder och vind och vardagens
godmorgonkram.”
vedermödor.
Jag brukar skoja lite med
henne, kalla henne för snygging och ge henne en godmorgonkram. Hon skiner alltid upp och det är ett trevligt morgonmöte.
– Är du författare?
– Nej, varför tror du det?
– Du verkar att vara författare …
– Jaså, hur är en författare då?

Vinterbad
hetaste tre
Det är tidig morgon, luften
är kall, termometern visar
endast någon plusgrad och
det blåser en stilla bris. På
den snötäckta bryggan står
Jennifer Ehlin, Maria Lindegren och Jenny Sundberg,
fullt påklädda med dunjackor
och mössor och pratar, det är
dags för dagens vinterbad.

Nu tvekar hon, funderar lite hur hon ska lägga orden…
– Ja, så där mysig, jag gillar dig.
– Oj, tack så mycket, det är ömsesidigt.
– Jag tänkte fråga … alltså, om du är gift eller har nån tjej?
Nu blir jag lite fundersam, vad är hon ute efter egentligen, denna
unga dam?
Nu gäller det att inte göra bort varken henne eller mig.
– Hör nu här, min unga dam, jag kunde vara din farsa, du står
väl inte och stöter på en gammal get?
Nu blir hon lite förlägen och slår ner blicken …
– Nää, inte så precis, det var inte så jag menade …
– Hur menade du då? Du får inte fresta en gammal farbror, det
är inte bra för pumpen.
Nu garvar hon stort …
– Näää, säger hon, jag tänkte på morsan, hon har blivit panschis och har det lite tråkigt nu sen farsan lämnade in.
Ridå … och sensmoralen blir denna morgon: Ha inga förutfattade
meningar om unga tjejer, du har säkert fattat fel.
Skammens rodnad flammar på kinderna och jag lommar hemåt
i morgonljuset.
Det händer nästan alltid något på en morgonpromenad i vår
vackra kommun.
ooo

Alla tre är relativt nya ”vinterbadare” och en kan inte låta bli att
undra, vad är det som lockar med
det kalla vattnet?
– Jag badade första gången
senhösten 2019, i Åre. Känslan
efter var att jag var oövervinnerlig, trots att det var isande vatten,
vassa stenar och blåsigt. Det är
ju förvånansvärt att jag fortsatte
vinterbada, egentligen, säger Jennifer Ehlin och skrattar.
– Ja, det är verkligen härligt,
säger Jenny Sundberg. Jag såg
vänners bilder på instagram vilket
var det som inspirerade mig att
testa. Det var svårt första gången,
men med vänners hjälp kom jag
i och kunde stanna i ett tag och
känslan efteråt är magisk.
– Jag upplever detsamma,
säger Maria Lindegren. Efter
ett bad blir jag pigg och känner
mig varm, trots kylan och jag får
energi. Det är alltid spännande att
testa nya badplatser, för upplevelsen är olika beroende på om det
är sandstrand, klippor eller som
nu, bad från en brygga.

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på
010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2
Jennifer, Jenny och Maria i badet.

Som en drog
Det går inte att ta miste på glädjen och förväntan hos de tre kvinnorna på bryggan och vinterbad
sägs ha många hälsofördelar. Är
det något Jenny, Maria eller Jennifer upplevt?
– Ja absolut, det är som en hälsosam drog, säger Jennifer. Det
kalla badet gör mig avslappnad,
lugn, pigg, lycklig och levande –
allt på en gång. Och känslan håller
i sig hela dagen! Vardagsstressen
försvinner och oro/ångest dämpas om inte helt försvinner.
– När jag, efter mitt första vinterbad, fick reda på att vinterbad
kan ha hälsofördelar starkare
immunförsvar, starkare hjärta
och att bli piggare så ville jag testa
igen. Andra gången var det lättare
att få ner pulsen och andas lugnt,
och det blir lättare och lättare för
varje bad, säger Jenny.
Positiva effekter
Utöver hälsofördelar har vinterbadandet andra positiva effekter.
Maria beskriver hur hon även upp-

Maria, Jennifer och Jenny på bryggan.

lever att vinterbad har blivit ett
nytt sätt att umgås under Corona.
– Vi träffas ofta några vänner,
som nu och badar tillsammans.
Det är en härlig start på dagen och
vi brukar ha med oss te eller kaffe
och fikar efteråt. I och med att vi
är utomhus så känns det säkert ur
ett Coronaperspektiv och vi håller självklart avstånd.

Dags för dopp
Nu är det dags att bada. Termome-
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– vinterns
end!

FOTO: TYRESÖ NYHETER

tern i vattnet visar 3 grader. Det
knastrar i snön när de går mot stegen och en efter en går de i. Alla
tre badar med mössa, Jennifer
och Jenny har vantar och Jenny
och Maria har särskilda strumpor
som håller kylan borta i neoprenmaterial
Väl i badet har de tre som riktmärke att vara i lika många minuter som vattnet är kallt. Imponerande!
ooo

Tips från Jenny, Maria och Jennifer för dig som
vill testa vinterbad
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Börja vid första bästa sjö! Brygga med stege är enklast att börja med.
Ta med raggsockor, varma skor, vantar och en skön jacka.
Bada med mössa.
Ha vantar om du badar vid en stege, den är kall att hålla i mitt i vintern.
Doppa dig, andas lugnt, efter en stund går andningen ned.
Var i badet så länge du klarar av, första gången kanske det blir 10
sekunder.
Ha sköna och varma ombyteskläder med dig som är enkla att sätta
på dig om du är kall och lite blöt.
Behåll mössa och vantar på för att bibehålla så mycket kroppsvärme
som möjligt.
Avsluta med varm dryck.
Våga prova!

SPORT/FRITID
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Ett besök på
Rotviks gård
STAKET Följ med Tyresö Nyheter
till Rotviks gård som sedan sex
år ägs av Sture Qvarfordt tillsammans med Pia Törnstrand.

Gården ligger nära Öringesjön
och kan ses från Tyresövägen.
En skylt gör reklam för verksamheten på gården, men det första
man ser är den fantastiska gärdsgården som hägnar in området.
Sture och Pia har gjort stora
renoveringar av de gamla byggnaderna som numera innehåller hyresgäster. Ladan har gjorts
om till kontorslokaler, den gamla
huvudbyggnaden är numera en
modern bostad och den gamla
jordkällaren har efter om- och
tillbyggnad av tidigare ägare
renoverats till en stuga för uthyrning. Bakom ladan finns förutom
parets egen bostad även ett stall
med plats för några hästar, en
upplyst ridbana och några hagar.
Här finns också ett orangeri med
vindruvor i taket, en blomsterpark samt ett antal bikupor.
Att sköta allt detta tar naturligtvis en stor del av Stures tid, men
trots detta bestämde han sig för
några år sedan för att byta ut den
200 meter långa gamla gärdsgården. Efter en fyra dagars kurs i
Västerhaninge tillsammans med
andra intresserade så var det för
två år sedan dags att påbörja projektet. Allt arbete sker på den lilla
tid som blir över när alla andra
sysslor är klara, så det går långsamt men säkert framåt. Till dags
dato har Sture bytt halva staketet
och han räknar med att hålla på
ett par år till innan allt är klart.

Så tillverkas en gärdsgård
En gärdsgård tillverkas av långa
störar av ene och gran som ska
spettas ner i marken med jämna
mellanrum. Störarna är kvistade,
barkade och spetsiga och längre
än vad som är nödvändigt, vilket
är praktiskt när de stått länge i
jorden och börjat ruttna. Då behöver de inte bytas ut, utan man bankar bara ner den lite till i jorden.
De liggande delarna kallas för
slanor och tillverkas av lite smalare granstammar, cirka sex meter
långa, som först randbarkas och
kvistas och sedan klyvs på längden. Det gör Sture med bland
annat yxa och vassa kilar av olika
storlekar.
Alltihop ska sedan bindas samman med tunna grenar som värms
upp så de blir böjliga, så kallade
vidjor. Det görs genom att helt
enkelt lägga dom i en eld så att
saven börjar koka. Sture kan bara
göra två åt gången så det tar lite
tid.
Den gamla gärdsgården som nu
rivs vartefter den nya står klar är
en så kallad kortgärdsgård som
vanligtvis uppfördes runt gårdsplanen medan den nya sju-parade
gärdsgården användes till större
hagar och betesmarker.
Vid uppehåll för grinden blir
det lite speciellt. För att få rätta
lutningen på andra sidan måste
man lägga en sten under den första staketslanan. I Roslagen kallas

Rotviks gård.

FOTO: JAN RONSTRÖM

Här syns tydligt skillnaden mellan
den gamla gärdsgården med den
brantare lutningen och den nya
sju-parade.

Sture Qvarfordt visar hur det går till
att klyva en gran.

Brasan är igång och en gren är
redo för kokning.

Nere till höger syns stenen Börje
som alltså bestämmer lutningen
på staketribborna.

Den färdiga gärdsgården i bakgrunden är en fin inspirationskälla för
det återstående arbetet.

den stenen för Börje. En stör på
varje sida, en grindstolpe framför
och sex till sju lager med vidjor så
blir det en stadig grindstolpe.
ooo
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Seth Engström:

Magikern och tyresöbon
belönades med stipendium
ARTIST Seth Engström, 33-årig
magiker uppvuxen i Trollbäcken,
mottog i januari Våga va dig
själv!!!-stiftelsens stipendium,
som delas ut varje år till en person, grupp eller företeelse som
verkar i enlighet med stiftelsens
motto.

Trollkarlen Seth är ett populärt
inslag på stiftelsens läger och
Våga va dig själv!!!-dagar, vilka
syftar till att motverka utanförskap hos ungdomar genom goda
exempel och positiva aktiviteter.
För att ta det från början så
fick Seth en trollerilåda när han
var fyra år, och sedan den dagen
är det trolleri som gäller. Enligt
föräldrarna är han född entertainer, men det var inte förrän han
var 13 år som han framträdde
inför publik. Sedan 18 års ålder
är det hans jobb och försörjning
på heltid. Seth har valt att fokusera på korttrick och i 99 procent
av fallen visar han trick han själv
uppfunnit.

Kom tvåa i Talang
2008 kom Seth tvåa i Talang-tävlingen på TV4, (vann gjorde den
numera världskända sångerskan
Zara Larsson). Tiden efter Talang
beskriver Seth som ganska jobbig, att ständigt bli igenkänd, att
alltid behöva vara sitt bästa jag.
– Att aldrig kunna vara anonym
gör någonting med en, säger Seth.
Det blev en tankeställare att
inse hur mycket tv påverkade hur
folk såg på honom.
– Det var kul att vara känd de
första 5 000 gångerna någon morsade på mig, skojar han.
Nu några år senare beskriver
sig Seth som vemsomhelst och
tycker att det är ganska skönt.
– Nu är jag mer erkänd än känd.
Utvald att uppträda för kung
Carl Gustaf
År 2011 blev Seth, som enda

Seth Engström började trolla som liten. Nu är han trollkarl på heltid.

artist, inbjuden att uppträda då
kung Carl Gustaf fyllde 65 år. Då
var det en liten tillställning på 15
personer när kungen själv fick
bestämma utformningen. Seth är
förtegen om vilka andra som deltog eller hur kvällen förlöpte, men
säger att det var en trevlig och
lyckad kväll. Inte så konstigt då
att Seth använder sig av den erfarenheten i sin marknadsföring!

Målar tavlor på fritiden
På fritiden beskriver Seth sig som
en ganska vanlig kille som gillar
att spela tv-spel med sonen, gå
promenader, lägga pussel, spela

schack, måla tavlor och umgås
med sin familj som består av
sambo och två barn (5 år respektive 9 månader). Sambon sedan
åtta år tillbaka heter Linah och
tillsammans bor de i ett hus i
Tyresö.
Det senaste året har verkligen
bjudit på prövningar för Seth, liksom för oss alla. Han berättar att
i år har han haft tre gig och förra
året, innan pandemin, 30–35 gig.
– Som tur var gick det att uppträda utomhus i somras när pandemin lugnade ner sig lite, konstaterar Seth.

FOTO: JULIA EKMAN

Motivering till att Seth Engström får 2020 års
Våga va dig själv!!!-stipendium:
Seth är en stor förebild som person, yrkesman,
underhållare. Han har ända sedan 2007 varit
och är en energigivande medmänniska och
vän och har på ett personligt, seriöst och oefterhärmligt ödmjukt sätt bjudit ungdomarna i
allmänhet och VVDS i synnerhet en obeskrivlig generositet, trots sin relativa ungdom både
kunskap, erfarenhet och visdom. Det är personer som Seth som bygger broar mellan människor och därigenom skapar möjligheter och sprider
kärlek omkring sig särskilt viktigt i oroliga tider som dessa,
som får oss att drömma om och se an framtiden med tillförsikt!!!
Stipendiet bestod av en litografi och en hemlig låda!

Ursula Rundin

Tyresö kommun satsar på skolbibliotek
LÄSNING Den 19 januari tog utbildningsminister Anna Ekström emot
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för
att stärka skolbiblioteken. Ansvarig utredare har varit Gustav Fridolin.

Utredningen föreslår bland
annat att det på varje skola ska
finnas ett skolbibliotek, att skolbiblioteken ska vara bemannade
och att personalen bör ha examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Skolbiblioteken bör också inkluderas i skolans pedagogiska arbete i högre
utsträckning.
I Tyresö kommun skiljer sig tillgången till skolbibliotek, kompetens och utbud mellan skolorna.
Bara Nyboda skola och nybygg-

da Fornuddens skola har idag
utrymme för ett skolbibliotek.
Många skolor anser även att det
råder stora brister i samarbetet
med kommunala biblioteken.
– Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevers
kunskapsinhämtning och därför
är en prioriterad satsning i styret
att öka elevers tillgång till böcker. Idag är tillgången till böcker
i Tyresös skolor generellt för låg
och det skiljer för mycket mellan varje skola, det vill vi ändra

på. Likvärdigheten måste öka
och samverkan med de befintliga
kommunala biblioteken måste
förbättras. Det är glädjande att
styrets visioner om skolbibliotek
ges stöd i Fridolins utredning,
säger Jannice Rockstroh (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Skolbiblioteken prioriteras
Ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden
för året är att ”öka elevers möjligheter till ett rikt språk genom att
stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av

böcker för elever”. Under året har
kommunen bland annat kunnat
använda de statliga välfärdsmiljonerna för att utöka skolbibliotekens bestånd och säkerställa att
skolbiblioteken som minst har 12
titlar per elev i sitt bestånd. Även
inför 2021 har skolbiblioteken
prioriterats i styrets budget.
– 2021 fortsätter vi våra satsningar på skolbiblioteken, riktar
ytterligare medel för stärka utbudet än mer och ser även över hur
vi kan stärka varje skolas möjlighet att erbjuda läsfrämjande
insatser och öka tillgången till
utbildade skolbibliotekarier. Vi
inväntar inte Fridolins utredning,

utan påbörjar en viktig satsning
redan nu, men hoppas såklart att
utredningen landar i en slutsats
om mer pengar öronmärkta för
att främja läsning hos barn och
unga, säger Jannice Rockstroh.
ooo

Jannice Rockstroh går gärna till
biblioteket.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Ellens val – en ung kvinna i
en studentstad anno 1915
BOK Som Tyresös kanske mest produktiva författare kommer Helena
Dahlgren direkt från en digital sammankomst med sitt förlag där hon
virtuellt fått mingla, eller i alla fall vinka till, den omåttligt populära
Julia Quinn, högaktuell med The Bridgertons på Netflix.
– Det var morgon i Seattle där hon bor, så hon fick skåla i kaffe med
oss medan vi andra drack vin, skrattar Helena när jag tar upp hennes
välkända förlagskollega.

Helenas nya bokserie, som heter
Ellens val, utspelar sig under första världskriget och handlar om
en ung kvinna från landet som
flyttar till storstaden. De två första
böckerna i serien heter ”Det nya
livet” och ”Kärleken” men tanken
är att det ska bli fler böcker.
– Jag älskar Kulla-Gullaserien
och Anne på Grönkulla och det

Helena Dahlgrens nya bok Ellens
Val utspelar sig under det första
världskriget i den fiktiva staden
Jungsala.
FOTO: GABRIEL LILJEVALL

här utspelar sig under samma
tidsepok men kan väl sägas vara
lite mer vågad. Kulla-Gulla får
knulla, typ.
Böckerna är skapade i ett så
kallat writers’ room, där förläggare och författare samarbetar
kring ett ämne för att därefter
göra ramar kring en fiktiv värld.
– Jag blev tillfrågad för två år
sedan om jag ville vara med på
det här projektet. Writers’ room
är vanligt inom film och TV. Man
sätter sig tillsammans och skapar
karaktärer, miljöer som ger ramar
för de framtida böckerna. Så jag
och min förläggare på Forum
satte oss tillsammans med dramaturgen Zara Waldebäck, med
uppgiften att ta fram riktlinjer för
något som ska kunna bli riktigt
många böcker.
Helena berättar också att det
inte är så att hon ska skriva samt-

liga böcker utan hon har skrivit
de två första, och efter det är det
tänkt att någon annan ska ta över
stafettpinnen och ta berättelsen
om Ellen vidare.
– De riktlinjer som vi drog upp
var att det skulle utspela sig på
1910-talet med ett kvinnligt fokus.
Därefter satte vi igång att leka
världar, precis som man gjorde
när man var liten.
Personligen skulle jag ha lite
svårt att komma på saker från
just den tiden, vad kom ni fram
till?
– Vi bestämde att den skulle starta
1915 och att den skulle utspela
sig i en universitetsstad, så vi
skapade Ljungsala och den första
boken börjar med att Ellen kliver
av tåget där.
Hur många böcker är det tänkt
att det ska bli?
– Vi har gjort en ”bibel” på ungefär 200 sidor med detaljerad
information om de olika karaktärerna, världen och olika platser
som geografiskt ska vara med. Vi
har också skrivit synopsis till tio
böcker.

Helena Dahlgren är utan tvekan en av Tyresös mest produktiva författare.
FOTO: GABRIEL LILJEVALL

Efter Helenas insats är det alltså tänkt att någon annan författare ska ta vid, men oavsett så finns
Ellens val redan i Tyresö bokhan-

del. Vill man ha ett signerat exemplar så kommer Helena att se till
att det finns i lager i bokhandeln.
Niklas Wennergren

Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började
byggas i början av 1960-talet
Då hade kommunen bara cirka
6 000 invånare. De flesta bodde
i villorna i Trollbäcken. Tio år
senare var invånarantalet över
27 000 och staden i skogen,
som Bollmora kallades, hade
vuxit fram med sina många
bostadsområden. Med denna
artikelserie presenteras ett
antal av dessa.

Sikvägen

När Sikvägen skulle byggas var
Tyresö en liten kommun som
inte hade en sådan ekonomi att
man själv klarade ett projekt
av denna storlek. Stockholms
allmännyttiga bostadsföretag Familjebostäder var villig
att bygga en del av området,
419 lägenheter i hyresrätt.
Detta var dock inte möjligt då
det inte var lagligt att bygga
utanför den egna kommunen.
Bostadsbristen var mycket stor
på den tiden och Riksdagen fattade på rekordtid beslutet om
lagen Lex Bollmora. Med stöd
av denna lag kunde Sikvägen
och upp mot 50 000 ytterligare
bostäder, främst i Stockholms
län, byggas.
Inflyttningsår:
Upplåtelseform:
Antal bostäder:
Antal hus:
Våningar:

1962–1963
Bostadsrätt
ca 1 000
12
8–9
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Ny gestaltningsplan
för Tyresövallen

Konceptbild huvudentré.

BILD: CEDERVALL ARKITEKTER

ISHALL Med målet att göra byggnaden mer kostnadseffektiv och
få den att bättre passa in i omgivningen tog Tyresö kommun i förra
veckan beslutet om en ny gestaltningsplan för den nya ishallen, Tyresövallen.

Mathias Tegnér, ordförande för
Hanvikens SK om den nya gestaltningsplan.
– Den nya gestaltningen är fin
och passar in i omgivningen, men
det viktiga för vår förening är att
det finns rejält med kringytor för
både ishockey, fotboll och konståkning och goda möjligheter att
finansiera delar av barnidrotten
med en välutrustad cafeteria.
Den nya ishallen kommer
inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och
fotboll. Det kommer även finnas
cafeteria och kanslilokaler för
idrottsklubbarna.
Vid nya ishallen ska det även
byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna
från de nya bostäderna i Norra
Tyresö centrum. Under ishallen

Bara vanlig planerar för
anpassad träning i Tyresö

Träningspass vid Alby.
HÄLSA Föreningen Bara vanlig
driver individanpassad träning
som utgår från individens önskemål och behov. Målgruppen är i
första hand personer som lider
av någon form av funktionsnedsättning men träningen är öppen
för alla.

Mathias Tegnér, ordförande i
Hanviken SK. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ska det rymmas ett parkeringshus.
– Vi gläder oss verkligen till att
en ny ishall står klar med de nya
möjligheter det innebär.
oo o

– Bara vanlig handlar om att
erbjuda träning och gemenskap
på deltagarnas villkor, berättar
Niclas Wennerlund, grundare av
föreningen. Vår metod handlar
om att låta deltagarna bestämma,
att sätta deltagarna i fokus och
bemöta deltagarna på det sätt de
själva vill bli bemötta.
Niclas startade Bara vanlig när
han sökte efter träning till sin dotter Melina och insåg att det inte
fanns något som passade henne.
Sedan dess har föreningen växt

FOTO: PRESSBILD, BARA VANLIG

och finns nu på sju olika platser
i Sverige, med ytterligare sex planerade under 2021.
– Det fanns helt enkelt inget i
närheten som passade min dotter,
berättar Niclas. Därför startade
jag upp träning vid Hellasgården
i Nacka där det viktiga var att låta
de som deltar få röra sig på sina
egna villkor och bara få vara.
– Vi ser Bara vanlig som ett
komplement till parasporten i
Sverige, fortsätter Niclas. Ett tillfälle för olika personer att röra på
sig men också ingå i sociala sammanhang. Till exempel så stannar vi kvar efter träningen för att
gemenskapen är så viktig.
Corona har förstås inneburit en
hel svårigheter och utmaningar.
Föreningen har löst hanteringen
för befintliga grupper genom att
man håller avstånd, står för hand-

sprit och också tagit fram ett bildstöd för att underlätta informationen till deltagarna.
När pandemins utveckling
möjliggör träning i friare former
planerar föreningen att återstarta
den träningsgrupp som finns i
Tyresö, vid Alby friluftsgård. Därför söker Bara vanlig nu personer
som är intresserade av att vara
med när det är möjligt.
Träningen planeras till måndagar 17.30 vid Alby friluftsgård och
redan nu är tre volontärer rekryterade. Ifall man är intresserad
av att delta så kan man anmäla
intresse till niclas@baravanlig.se
eller projektledare@baravanlig.
se. Man kan också följa föreningen i sociala medier där de olika
evenemangen och annan information läggs upp.
ooo

Rejäl konsumtion växer i Tyresö
A REKO-ring, “rejäl konsumtion”, är en folkrörelse som bygger på att
handla lokalproducerad mat utan mellanhänder och kommer ursprungligen från Finland. Sedan 2016 har konceptet funnits i Sverige och nu
är det Tyresös tur.

God sylt från Syltkrukan.

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

FOTO: TYRESÖ NYHETER

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40

Det är flera minusgrader i luften när Tyresö Nyheter besöker
REKO-ring Tyresös tredje utlämning, vilket inte hindrar tyresöbor
att komma till parkeringen vid
Tyresö centrum för att hämta upp
sina beställda produkter.
Henrik Boestad är en av administratörerna som startat upp
REKO-ring Tyresö och efter kvällens utlämning i Tyresö, ska de
flesta av producenterna vidare
till två ytterligare utlämningar i
söderort.
– Det senaste året har jag kunnat försörja mig på att sälja det
kött jag själv har jaktat. REKOringar växer i popularitet och i
Tyresö har vi nu kört tre gånger
och de blir alltfler som handlar för
varje gång, berättar Henrik.
– På grund av att alla köp är
färdiga innan utlämning behövs
inga tillstånd för utlämningen och
därför tillåts inga spontanköp på
plats. REKO-ringar är ett spännande konsumtionssätt, där vi

inte behöver mellanhänder och
konsumenten träffar oss producenter direkt och kan ställa frågor, avslutar Henrik.
Utanför en av bilarna har Per
Sandström, Syltkrukan, ställt upp
ett bord med sina produkter likt
ett marknadsstånd. Den naturliga frågan blir hur årets pandemi
påverkat försäljningen.
– I vanliga fall brukar jag delta
på 250 stycken marknader och
sälja sylt … förra året hann jag
med två innan allting stängdes er.
Att REKO-ringar har vuxit under
året har varit avgörande för min
försäljning då även gårdsförsäljningen försvårats av pandemin.
Genom REKO-ringarna får jag
träffa konsumenter och jag upplever att många har mer tid nu och
är måna om att köpa bra produkter, berättar Per Sandström.
Fler som under året har kunnat
försörja sig på sin hobby tack vare
REKO-ringar, är Elias Warg som
driver, FANKENS hot sauce.

– Efter att ha odlat chili i 15
år och gjort såser till familj och
vänner, vilket till slut tog orimligt
mycket tid beslöt jag mig för att
göra detta på heltid och nu försörjer jag mig på det här.
Nästa utlämning i Tyresö är
den 15 februari och du hittar alla
producenter och varor i Facebookgruppen ”Reko Stockholm
Tyresö”.
ooo

Roger Öhman säljer närproducerad
potatis från Ösmo och beskriver
hur försäljningen via REKO-ringar
nu är bättre än gårdsförsäljningen.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresö Handboll
lämnar botten
platsen

HANDBOLL Efter en högst oväntad seger mot topplaget Irsta
lämnar Tyresö Handbolls herrar jumboplatsen i Allsvenskan.
Tyresö var i underläge vid endast
ett tillfälle under matchen, då
det återstod knappt fem minuter
av matchen. Men två strutar av
Fredrik Hellgren och en av Sebastian Fagerdahl såg till att Tyresö
vände matchen i slutskedet.
Nästa match möter laget serieledande Hammarby.
ooo

Unikt tillfälle för
unik kalender
VÄLGÖRENHET Den prisade fotografen Jenny Puronne, kom under
en fotografering för några år
sedan på idén att sätta en tulpan
upp och ner som en kjol. Detta
genererade snabbt nya idéer att
använda olika blommor och blad
till kläder som sätts på i efterhand
vid redigering. I samband med
detta fick hon kontakt med Lova
som led av leukemi, och fick göra
sin egna kjol som sen skapades i
datorn. Jenny tävlade med bilden
”Cancer Soldier” som fick mängder av priser. Lova hann aldrig
vara med om vinsterna utan gick
ur tiden två månader efter fotograferingen, endast 12 år gammal.
Trots framgångarna kände
Puronne att ämnet inte var
uttömt, och vill göra något mer
och skapade då en kalender för
barncancerfonden, men som nu
istället har blivit två kalendrar
för hjärnfonden. Fotografierna är
tagna på äldreboendet Villa Basilika och alla pengarna (förutom
momsen som går till staten) går
till Hjärnfondens forskning.
Kalendrarna är endast 50 till
antalet och signerade, numrerade och kan enkelt ramas in
efter avsedd användning. De kan
beställas på www.jennypuronne.
com/fotokalender2021/
Robin Askebrand går gärna ner i split och täcker skott.
ISHOCKEY Vanligtvis vid den här tiden på året så spelar Tyresö/Hanviken Hockey kvalspel för att hålla sig kvar i Division 1. Men i år är
det annorlunda. För första gången kvalificerade man sig för Allettan
och kvalar alltså uppåt i seriesystemet.

En överraskning för många i
hockeysverige?
– Ja, hela Hockeyettan och halva
hockeysverige har kallat oss för
årets överraskning och det får
man skriva under på att det är,
även om vi internt hade förhoppningar om att vara med och slåss
om den femte slutspelsplatsen,
säger Mats Börjel sportchef i
THH.
Vad är skillnaden mot föregående år?
– Vi har fler rollspelarare i truppen och så har vi haft en första
kedja som fungerat extremt bra
och öst in mål. Felix Liljegren
gjorde exempelvis 23 mål på 20
matcher vilket var flest mål i alla
fyra division 1 serierna.
Förstaformationen med Liljegren, Dennis Nordström och Matthias Sundberg, har fram till dags
datum gjort 111 poäng mellan sig.
Men alla dessa resor som ni
tvingas göra. Det måste ju ekonomiskt vara någon form av
svart hål för er.

när man möter de här lagen och
det är faktiskt då som vi har spelat bäst, för vi åker också väldigt
mycket skridskor.

– Nej, ATG som sponsrar Hockeyettan står för en stor del av rese
och boendekostnaderna. Sedan
gäller det att vara lite om sig och
kring sig när det gäller boendet.
Hotellbranschen har det ju väldigt
svårt just nu så vi hittar boenden
för ner mot 300 kronor natten och
då ingår frukost.

Ni har det ganska tufft i serien
och ligger sist.
– Så är det ju och det är ju ett helt
nytt upplägg för grabbarna. Vi får
lägga upp träningen annorlunda
när vi spelar så här intensivt. Det
är ju lite se och lära det första
året, sedan är det ju första gången
vi har dubbelmöten på en helg.

Flyger ni till matcherna?
– Nej, vi åker buss. ”Söderlagen”
åker upp parvis till Norrland och
spelar lördag och söndag mot två
olika lag. Vi och Enköping möter
Kalix och Boden nästa helg och så
byter vi motståndare dagen efter.
Det har varit roligt och annorlunda men det krävs ju lite planering
av spelarna så klart. Dessutom så
är det ju roligt att få möta lag som
är nya för oss.

Förlängd säsong möjlig
Även om laget ligger sist så har
man inte kastat yxan i sjön på
något sätt. Det finns en möjlighet
till att förlänga säsongen.
– Vi har som mål att komma
åtta vilket innebär fortsatt kval
i en form av cupspel och halva
serien är ju kvar att spela. Man
ska också ha i åtanke att vi mestadels spelat borta, så vi har sju
hemmamatcher kvar och endast
två borta, så helt omöjligt är det
inte.
Vi fortsätter naturligtvis att
hålla tummarna för att THH når
sina mål och att det inte är en
engångsföreteelse att de spelar i
Allettan.

Enligt mina källor så är det lite
mer ”raggarhockey” norröver.
Alltså lite tuffare och lite rakare.
– De ”kör” kan man nog säga. Det
är hård forechecking och lite mer
80/90-talshockey och inte alls som
här. Det blir väldigt rolig hockey

ooo

FOTO: CALLE OLSSON

Niklas Wennergren

Din Lokala Pool & Spa Butik
Tyresö

Varmt välkommen till oss !
Antennvägen 4
Spabad för omgående leverans !

pooly.se
Vard 11 – 18

Poolservice
08 409 409 02

Lör 10 - 14
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

OM HÖRSEL
4/3, kl 15.30–17.30, digitalt via
Zoom. Hörselkonsulent Rikard
Lundby ger råd om hörsel och hjälpmedel. Arr: SeniorNet Tyresö.
Kontakt: Carl-Olof Strand,
seniornet.tyreso@gmail.com.
DIGITALT FILOSOFICAFÈ
18/2 kl. 18.00–20.00 på Zoom.
Vad är ett filosofikafé? Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme
för filosofiska samtal i vardagen. En
mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Dagens
tema är frihet. Vad är frihet? Arr:
Tyresö kommun, ABF södertörn och
Svenska sällskapet för filosofisk
praxis. Gratis. Anmäl dig till carlo.
nyhammar@tyreso.se.
LÄR DIG BYGGA MASKINER
I MINECRAFT
3/3 och 4/3 kl. 12.00–14.00, på
Zoom. Digital workshop på sportlovet. Från ca 10 år. Anmäl dig på
biblioteket@tyreso.se till vår digitala
workshop i Minecraft där du får lära
dig grunderna inom Redstone. Du
deltar hemifrån via Zoom och behöver en dator, internetuppkoppling,
ett Minecraft-konto, och Minecraft
Java Edition nedladdat på din dator.

Hur är läget på
Tyresö gymnasium?
Fordonsläraren Oscar Eriksson och läraren
Michael Krobath på Hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium berättar för
Ann Sandin-Lindgren om hur det fungerar med
distansundervisningen. Hur klarar eleverna på
de praktiska programmen sin utbildning på
distans? Hur går det med utlandspraktiken?
Hur har lärarna och eleverna klarat omställningen?

Hur utvecklas
fritiden i Tyresö?

Fotbollsprogrammet ”2 cm innanför linjen”
fortsätter att ta pulsen på kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad. Vi
talar om ishallsbygget, Alby, padelbanor, fritidsbank och mycket annat. Programledare:
Niklas Wennergren.

Vad göra för att
se och höra

Kan äldre och yngre Väntjänsten når ut
till ensamma
mötas i dataspel?

En ny Dr Lenas hörna om äldrekrämpor. Hur
tacklar man att inte se så bra, höra allt sämre
och börja få svårt att gå. Här kommer svaren
om operation för grå starr och om hörapparater. Vem hjälper till med rollatorn, färdtjänsten, parkeringstillstånd och medicinsk fotvård. Lena Hjelmérus och Leif Bratt diskuterar
även munskydd och svarar på lyssnarfrågor.

Han började utbyta filosofiska tankar med sin
tvillingbror vid sju års ålder, de spelar amerikansk fotboll tillsammans och bollar ständigt
teorier mellan sig. Möt Alexander Nielsen alias
ORCA som spelar datorspel med sin datorkompis Merro medan de samtidigt för filosofiska
samtal. Vill gärna hjälpa den äldre generationen med roliga spel på distans även utan dator.
Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

HUR KAN VI FÖVERKLIGA JÄMSTÄLLDHETSMÅLET I AGENDA 2030
8/3 kl. 18.30–20.30. Ett samtal
om jämställdhet mellan Mikael
Gustafsson: ledamot Expertrådet
för EU:s jämställdhetsmyndighet
och Liselott Vahermägi: ledarskapskonsult med fokus på jämställdhet
och inkludering. Arr: ABF Södertörn.
Gratis. Anmälan: anmalan.sodertorn@abf.se.

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/

Hur låter debatten
i fullmäktige?

Hur går det för
fritidsgårdarna?

Rosalie Myrdal som är samordnare för Tyresö
Väntjänst berättar för Ann Sandin-Lindgren
om hur föreningen nu jobbar för att nå ut till
de äldre som behöver hjälp. Om de volontärer
som gör hembesök och erbjuder fixarservice.
Om den trygghetsringning man kan anmäla sig
till på nr 072 858 67 70.

Tyresöradions
arkivpärlor

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
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!

Hur är debattklimatet i politiken i Tyresö? Vilken respekt har de olika politikerna för varandra? Ann Sandin-Lindgren som lyssnat på
fullmäktigedebatterna i över 20 år frågar en av
Tyresös mest erfarna politiker Inger Gemicioglu (V) som alltid försökt att skilja på sak och
person om hur stämningen är hos våra förtroendevalda.

DIN LÅSLEVERANTÖR

En av Tyresös mest erfarne fritidsledare Ohuru
Hallström berättar hur verksamheten på kommunens fritidsgårdar har fungerat under pandemin. Vilken verksamhet har man kunnat
genomföra? Hur håller man kontakt med ungdomarna när man inte alltid kan träffas fysiskt.
Programledare: Ann Sandin-Lindgren.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Nu ligger en arkivpärla från 1997 ute då Åke
Sandin intervjuar Arno Severinsson (1926–
2003) om hur han startade Arno Livs 1966 i
Trollbäcken efter Erlandssons Livs. Om hur
han sedan byggde ut i Bollmora 1965 och
Granängsringen på 70-talet. Om hans långa
generösa engagemang och stöttning för Tyresös idrottsklubbar. Sök på Arkivpärlor för att
hitta fler äldre intervjuer.

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 1”
och skicka senast
den 2 mars 2021 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fotot taget på Vättinge gårdsväg.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis M-L!
Förra bildgåtan föreställde
Vardaga äldreboende vilket
M-L Larsson på Lindals
vägen lyckadeslista ut.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen
den 14 februari 2021.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

PÅ TAK

KELT

RIDDARE

TIDIGA
TRÄFFAR

HONDJUR

SKRIVER
SNABBT

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
2 mars 2021 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1, 2021”.
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1:a: Kristina Lund, Bollmoravägen.
2–5: Inga-Britt Bäcklund, Stadsparken.
Christina Jansson, Lyckogången.
Gunilla Höjer, Stadsparken.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 8, 2020
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KONSTRUKTÖR:

KONSTRUKTÖR:

FÅR STO

FRÅGA 1
ETT AV TYRESÖS GAMLA TORP. FRÅN TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV.
FRÅGA 1: VAD HETER TORPET? FRÅGA 2: VAD FINNS PÅ PLATSEN IDAG?

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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Kryss nr 1
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FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2020.
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Så minns vi Hasse Gynge

PROFIL En av Tyresös profiler Hans Gynge somnade in omgiven av
sin familj den 12 januari 2021. Av vissa kallades Hasse Gynge för Mr
Trollbäcken. Han föddes 1931 och var känd för många för att framgångsrikt startat och drivit Trollbäckens Trä i 45 år, det som idag
heter Bygma på Lindalsvägen 1.
– Vi fann varandra så otroligt
väl och en bättre affärspartner än
Pappan sålde tomterna i
Hasse kunde man inte ha. Jag litaTrollbäcken
Hasses far Carl Gynge var också
de på honom lika mycket som jag
en legend i Trollbäcken. Han
litade på mig själv. Det var Hasse
var lantmätare och styckade
som stod för kundkontakten
och sålde tomter i det som hette
medan jag skötte den ekonomiska
Hanviken och Kumla på 30- och
delen av bolaget, berättar Lasse.
40-talet efter Kumla herrgårds
Lasse menar att Hasse alltid
konkurs. Företaget hette AB
var en levnadsglad och positiv
Tomtförvaltning.
människa som aldrig klagade. Så
Hasse Gynge fick hjälp av sin
sent som i höstas såg han fram
far att starta en brädgård – Trollmot nya projekt.
– Oavsett hur han mådde så sa
bäckens Trä – i en lada vid Hanvihan alltid att han mådde kanon
kens gård 1955. Det var stor efteroch jättebra.
frågan på byggvaror efter kriget
och bostadsbristen gjorde att planerna för Bollmora satte igång i
Kärleken till fina bilar
slutet av 50-talet och det blev högNär Trollbäckens Trä såldes till
Bygma 1998 kunde Hasse Gynge
konjunktur för byggbranschen.
ägna sig åt sina stora intressen.
Grustaget utmed HanviksväHan byggde upp en imponerande
gen vid Lindalen arrenderades
samling av gamla fina bilar, som
och Hasse utökade verksamheten
TrollTräs gamla Scania Vabis från
med grusleveranser och det blev
40-talet, en Cadillac som kung
full fart när Krusboda och Fårdala
Gustaf VI Adolf hade ägt och en
bebyggdes på 70-talet.
massa andra vackra veteranbilar.
För att kunna njuta av sina bilar
Kunden var alltid viktigast
byggde han ett stort bilmuseum
Hasses kompanjon och vän Lasse
och ovanpå garaget byggde han
Andersson, som var hälftenägare
en privat festvåning som han kal�i TrollTrä på 80-talet och var med
och byggde ut verksamheten i
lade Guns Hall efter sin fru som
Lindalen, minns en fantastisk man.
just hette Gun Hall som flicka.

Tyresöradions Gunnel Agrell
Lundgren som själv är mycket bilintresserad blev flera gånger bjuden till Hasses storslagna fester.
– Han var alltid på strålande
humör! Han var stor, varm och
väldigt generös. Han fick oss alla
att känna oss som hans personliga vänner. Han älskade fester,
bjöd på sig själv och visade upp
sin fina bilsamling. Ju större fester desto bättre tyckte Hasse,
berättar Gunnel.
Tillsammans med sin dotter
Lotta så skapade han Festvillan
i Hasses föräldrahem som ligger
i korsningen SkogsängsvägenVendelsövägen.

Stor sponsor av Hanvikens SK
Hasse var en stor sponsor av Hanvikens Sportklubb och klubben
och ordförande Mathias Tegnér
sörjer nu sin hedersmedlem.
– Hasse Gynge var genom åren
mycket generös mot vår förening
och därmed en av Hanviken SK:s
största sponsorer. Bland mycket
annat skapade och finansierade
han, tillsammans med Allan
Blomkvist, tidningen ”HSK Nytt”,
skriver Mathias Tegnér och Affe
Glesing på HSK:s hemsida.
En fond har skapats till Hasses
minne enligt familjens önskemål.
Fonden ska främja barn och ungdomsidrotten inom Hanvikens SK.
Ann Sandin-Lindgren

Hasse Gynge i förarhytten på sin Scania Vabis.
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