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Glöm inte löftena till de äldre
n När vaccinationerna snart når de stora grupperna kommer livet 
att kunna återgå till det normala. Den grupp som drabbats allra 
hårdast under pandemin är de äldre. Problem har dessutom kon-
staterats inom äldreomsorgen. Glöm inte bort att åtgärda dessa 
när vardagen är åter. Ledare, sid 2

Risk för kraftiga hyreshöjningar
n Hyran i nybyggda bostäder kan bli ännu dyrare om marknadshy-
ror införs. Och risken är stor att det smittar av sig i det befintliga 
beståndet. Det kommer inte heller att lösa problemen på bostads-
marknaden. Oron är stor hos många som undrar om de kommer 
att kunna bo kvar i sina hem. Debatt, sid 4

”Vi vill minska 
bilanvändningen 
och barnen längtar 
efter att få åka i 
lådcykeln!”
Sten, sid 10

Regionen tiger  
om ansvaret
n Svårigheter att boka vacci-
nationstider trots stort intres-
se att få vaccinet. Region 
Stockholm har stora problem 
och andelen vaccinerade är 
lägst i landet. Sid 3

Mer pengar  
till skolan 
n Det statliga förstärkning 
till skolan som regeringen 
beslutat ger över fem miljo-
ner till Tyresö. Bidraget syftar 
till att öka förutsättningarna 
föe eleverna trots pande-
min. Sid 5

Kompetenslyft
n I samarbete mellan Tyresö 
kommun och Södertörns hög-
skola kommer fritidshems-
personal att erbjudas utbild-
ning till grundlärare. Sid 6

Jämställda löner i 
i kommunen
n Lönekartläggningen i 
Tyresö kommun visar att det 
nu är jämställda löner. Från 
en skillnad på 6 procent 2017 
är männens löner nu endast 
0,8 procent högre än kvinnor-
nas. Sid 7

Fler scouter
n Trots pandemin har Troll-
bäckens scoutkår kunnat 
hålla igång sin verksamhet 
under hela året. Att vara 
är populärare och kåren 
har ökat med 70 medlem-
mar. Sid 12Ett tryggare Granängsringen

n 2019 lanserades Ett tryggare 
Granängsringen, ett initiativ som 
syftar till att Tyresö kommun, Tyresö 
Bostäder, föreningar, polis, närings-
liv och de boende i Granängsringen 
gemensamt tar ansvar för trygghets-
skapande åtgärder.

Nu har två år gått och satsningar 
som bättre belysning, mer polisnär-
varo, övervakningskameror, upp-
fräschning av balkonger, fasader och 
utemiljöer med mer har genomförts.

Flera av de boende som Tyresö 
nyheter pratar med uppger att de 

ser en förändring i området och att 
tryggheten har ökat. De boende är 
också med och önskar hur de vill 
fortsätta utveckla området. Här har 
önskemål som bland annat: portvär-
dar, naturlekplats, utegym, odlingslå-
dor och konstprojekt lyfts. Sid 8

Utemiljöerna kring Granängsringen har rensats från buskage och fräschats upp. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Covid-19  
– fortsätt att  
bromsa spridningen.
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Noterat

Med vaccinet i antågande är vi många 
som hoppas på att livet snart ska återgå 
till det mer normala. Den som fått två 

doser kan börja leva på ett annat sätt. Många 
av våra äldre tyresöbor har under en lång tid 
längtat efter att krama barn och barnbarn. Alla 
har påverkats under pandemin men gruppen 
pensionärer är nog de som drabbats oerhört 
hårt och på flera olika sätt. Många har drabbats 
av svår sjukdom och till och med död. De res-
triktioner som gällt, och fortfarande gäller, har 
också påverkat äldres liv särskilt. Isoleringen 
har bitvis varit väldigt svår speciellt för de som 
lever ensamma.

Hade så många äldre behövt drabbas på detta 
sätt. Allt hade nog inte kunnat göras annorlunda 
eftersom viruset drabbar den som är äldre hår-
dare. Men de strukturella brister som länge har 
funnits i äldreomsorgen hade samhället kunnat 
haft en annan beredskap inför. Vi är nog många 
som funderat på hur vi tar hand om våra äldre. 
Hur kan resursbrist, osäkra anställningsvillkor 
för personalen och för lite satsningar på perso-
nalens utbildning vara något som vi accepterat. 
Är det rimligt att äldre på särskilda boenden har 
inte fått medicinska insatser på samma villkor 
som den övriga befolkningen. De har faktiskt 
laglig rätt till detta. Allt handlar ju om vår syn på 
äldre. Det är väl rimligt att den som jobbat ett 
helt liv ska vara trygg i att det finns det en god 
omsorg som väntar när den behövs.

I den tid vi lever nu, där en fråga kan stå i allas 
fokus under ett par dagar för att sedan ersättas 
med en ny är det risk att de äldres frågor glöms 
bort när pandemin är över. Vi måste också lyss-
na på hur äldre vill ha det och låta dem finnas 
med vid utformningen av omsorgen.

Alla pensionärsorganisationer i Tyresö 
har uppmanat politikerna i kommunen 
att driften av Trollängen äldreboende 
ska vara i kommunal regi. Trots det så 
väljer Moderater, Kristdemokrater, Cen-
terpartister, Liberaler och Sverigede-
mokrater att inte lyssna och tvärtemot 
väljer ett vinstdrivande företag framför 
kommunen.

Den som vill se en äldreomsorg som möter våra 
äldre med kunskap och kompetens måste också 
se till att resurserna går till att fortsatt rusta 
omsorgen. Därför är det bra att regeringen Löf-
vén satsat rejält och gett extra statsbidrag till 
kommunerna. Men det som behövs är en stor 
och permanent satsning för att skapa en äldre-
omsorg av hög kvalitet. Här i Tyresö är det våra 
kommunpolitiker som måste se till de pengar 
som satsas kommer de äldre till del och inte 
skickas iväg som vinst till ansiktslösa investe-
rare utomlands. Och vi som är mitt i livet måste 
påminna politikerna om äldres rättigheter.

ooo

De äldre har drabbats hårt av under pandemin och brister i omsorgen har 
konstaterats. Det verkar ha funnits en samsyn kring behovet av satsningar 
för att komma tillrätta med problemen. Nu när vaccineringarna har kommit 
igång på allvar ses det fram emot att kunna återgå till ett normalt liv igen. 
Glöm då inte bort äldrefrågorna.

När Moderaterna styrde i Tyresö, tyckte de att det var vik-
tigt att bygga bostäder. Nu tycker de inte så längre. Trots att 
bostadskön fortsatt är lång och fler bostäder är det bästa 
sättet är korta den. Lite snabba kast kan man tycka, men 
så är det. Men ännu snabbare kan det faktiskt gå än mel-
lan två mandatperioder. I Tyresö Bostäder är man helt på 
när det gäller att bygga nya billiga hyresrätter på Töresjö-
vägen. Men när frågan kom upp i kommunfullmäktige var 
man helt plötsligt emot bygget. Med det blå partiet kan man 
faktiskt få allt utom stabilitet. Både ja och nej på samma 
fråga alltså. Vill man ha det så ska man välja Moderaterna. 
Vill man ha lite stadigare förutsättning för verksamheterna 
är det säkrast att ta en annan valsedel i nästa års val.

ooo
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Sluta inte lyssna
till de äldre

Konst i Tyresö

I SKBs bostadsområde 
Gulmåran  på Lupingränd finns 
konstverket Vattenpelare.  
Det invigdes 2003 och 
 konstnär är Magnus Persson.

Kommunfakta: Alltfler nöjda med äldreomsorgen i Tyresö
Tyresö Nyheter har tidigare berättat om Statistiska centralbyråns (SCB) medborgar-
undersökning. Idag kan vi berätta att allt fler tyresöbor är nöjda med äldreomsorgen 
i kommunen. Pandemin har påverkat äldreomsorgen och man hade kunnat tänka 
sig att nöjdheten skulle sjunka under förra året men tvärtom tycks den ökning som 
skedde 2019 hålla i sig. Från 2018 har medborgarnas betyg på äldreomsorgen stigit 
från 4,9 till 5,4. Betygen visar att det finns mer kvar att göra men utvecklingen går åt 
rätt håll.

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun?

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Tyresö på en platå
CORONA Vaccinationen tar nu 
fart i Sverige. Under kommande 
vecka kommer Sverige passera 
två miljoner vaccinerade per-
soner och i skrivande stund är 
nästan var femte vuxen (19,6 
procent) i Sverige vaccinerad 
med minst en dos.

Fortfarande har dock region 
Stockholm stora vaccinations-
problem. Flera medier har rap-
porterat om svårigheter att boka 
tider och att vaccinationer därför 
inte genomförs, trots att det finns 
ett stort intresse av att vaccinera 
sig. Problemen framgår också av 
Folkhälsomyndighetens statistik 
där det visas att bara lite drygt var 
åttonde stockholmare (13,1 pro-
cent) är vaccinerad.

Finansregionrådet Irene Sve-
nonius (M) har i fråga om regio-
nens vaccinationsresultat varit 
påfallande tyst om regionens eget 
ansvar – men desto flitigare i att 
kritisera regeringen. Den senaste 
kritiken som riktats mot regionen 
handlar om att äldre utan bank-id 
inte kan boka vaccinationstider 
till de särskilda vaccinationscen-
tralerna eftersom det inte finns 
en telefonbokning. En sådan finns 
redan i alla andra regioner – men 
inte i Stockholm.

Något som fått Socialdemokra-
terna att reagera:

– Det är helt orimligt att det 
inte finns en telefonbokning på 
plats i region Stockholm. Hur lång 
tid tar det för det blågröna styret 
i regionen att se till att äldre per-
soner utan bank-id ska få lika bra 
tillgång till vaccination, frågar sig 
Socialdemokraternas gruppledare 
i Tyresö kommun Martin Nilsson.

Bortsett från problemen i 
regionen ser det nu faktiskt inte 
fullt så dystert ut. Antalet levere-

rade vacciner ökar nationellt till 
nästan en halv miljon doser nästa 
vecka och smittspridningen lig-
ger i Tyresö på en platå under de 
senaste sju veckorna, med mellan 

140 och 184 covid-fall per vecka. 
Ännu syns ingen nedgång men 
det är inte heller den ökning man 
kunnat se i stora delar av övriga 
regionen. 

Så det finns goda chanser att 
det kan vända nedåt när fler blir 
vaccinerade och om vi alla håller 
i och håller ut.

ooo

Första maj blir 
digitaliserat
KAMP Socialdemokraterna i Tyre-
sö meddelar att årets Första maj-
firande blir digitalt i år. Beslutet är 
en följd av pandemin.

Tider och länk till evenemanget 
kommer att meddelas via partiets 
digitala kanaler senare men Soci-
aldemokraterna säger idag att 
man planerar för ett förmiddagse-
vanemang med uppladdning inför 
det centrala firandet.

ooo

Bygglov
BYGGE Bygglovsenheten har en 
besvärlig situation avseende lov-
handläggningen och tillsynshand-
läggningen.
Bristande resurser samt en stor 
ärendeskuld innebär att hand-
läggningstiderna för närvarande 
är väldigt långa. En handlings-
plan har tagits fram för att han-
tera situationen på kort sikt och 
rekrytering pågår. För närvarande 
påverkar situationen servicen 
mot medborgare och företagare 
på ett olyckligt sätt.

ooo

Förnyat Silvia-
hemscertifikat
VÅRD Som den enda kommun 
i Sverige har alla fast anställda 
medarbetare i Tyresö inom både 
den privata och den kommunala 
äldrevården genomgått Silvia-
hemmets demensvårdsutbild-
ning.

Var tredje år krävs en återcer-
tifiering och kommunen har nyli-
gen fått ett förnyat Silviahemscer-
tifikat.

ooo

Martin Nilsson (S) vill att alla ska 
ha lika bra tillgång till vaccination. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Andel vaccinerade med minst en dos, procent

Aktuellt om covid-19
Vaccinerade personer kan tre 
veckor efter första dosen träffa 
personer från några olika hushåll 
inomhus. Det går också bra att 
handla i butiker. Vaccinerade 
inom äldreomsorgen kan lämna 
boendet för att hälsa på anhö-
riga. Det skriver Folkhälsomyndig-
heten i sina uppdaterade rekom-
mendationer för vaccinerade.
Prognosen om att alla som ska 
erbjudas vaccin har erbjudits 
minst en dos senast den 15 
augusti gäller fortfarande, med-
delar regeringen.
Mycket få barn och unga som 
drabbas av covid-19 blir allvarligt 
sjuka eller avlider. Det förekom-
mer att viruset sprids i skolmiljö, 
men det återspeglar den allmän-
na smittspridningen i samhället. 
Det visar en ny rapport som Folk-
hälsomyndigheten presenterade 
den 15 april.

Kickstart för  
Tyresös företagare

Nytt program ska 
minska oro

FÖRETAG För att fokusera och 
värna om det befintliga närings-
livet kommer nu utvalda företag 
från Tyresö att erbjudas kurs 
inom affärsutveckling inom 
ramen för södertörnssamarbetet.

Nu möjliggör en finansiering via 
EUs socialfond att Södertörn-
skommunerna (Tyresö, Haninge, 
Nynäshamn, Huddinge, Salem, 
Nykvarn, Södertälje och Bot-
kyrka) ett kickstartsprogram där 
företag i Södertörnskommunerna 
erbjuds en affärsutvecklingskurs. 
Förhoppningen är att det leder till 
en ökad lönsamhet för företagen. 
Till en början kommer två företag, 
med tillväxtpotential, erbjudas 
kickstartsprogrammet.

Gunilla Berg, näringslivschef i 
Tyresö, är stolt över projektet:

– Fokus nu är att skapa fler jobb 
och fler arbetstillfällen och den 
här satsningen går helt i linje med 
vårt mål som är att fokusera och 
värna om det befintliga närings-
livet och få företag att växa. Nu 
genomför vi för första gången 
det här projektet som innebär 

att företag i Tyresö blir erbjudna 
stöd och rådgivning. Målet är att 
deras företag ska växa och behål-
la och förhoppningsvis öka, antal 
arbetstillfällen.

ooo

RADIO Den 12 april drog radio-
programmet En röst i gryningen 
igång. Programmet som sänds 
i Tyresö närradio 91,4 MHz ska 
möta människor som har behov 
av en mänsklig röst.

Susann Ronström (S), vice ordfö-
rande i äldre- och omsorgsnämn-

den berättar att initiativet kom 
fram när hon, tillsammans med 
förvaltningschefen John Hen-
riksson, satt och pratade om hur 
viktigt det är att utveckla äldre-
omsorgen och hänga med i tiden. 
Plötsligt kom de att tala om det 
program som sändes på tv i slu-
tet av 1980-talet, En röst i nat-
ten med Gary Cole. Ett program 
som sändes efter midnatt och dit 
personer som behövde någon att 
prata med kunde ringa.

Från detta landade man i ett 
lokalt initiativ som ska rikta sig 
till personer som känner oro tidigt 
på morgonen. En röst i gryningen 
kommer att sändas måndagar 
mellan klockan sju och åtta och 
kommer innehålla samtal med 
lyssnare men också musik.

– Det känns så roligt att vi har 
mycket på gång för de äldre tyre-
söborna. Det här är en bra början, 
men det optimala vore om pro-
grammet kunde sändas varje dag 
och lite tidigare på morgonen när 
många människor känner oro, 
säger Susann Ronström.

ooo

Gunilla Berg, näringslivschef i 
Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Susann Ronström (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Källa: Folkhälsomyndigheten
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I Tyresö har flera nyproducerade hyresrätter blivit 
färdigställda. På sociala medier kan du läsa om hur 
många tyresöbor reagerar på de höga hyrorna och 

undrar vem som ska ha råd att bo där. Det är inte bara i 
Tyresö detta diskuteras. Nyproduktionshyrorna ligger på 
en väldigt hög nivå. Trots denna situation kan nybyggda 
hyresrätter bli ännu dyrare. För i Januariavtalet ligger för-
slaget om att införa marknadshyror kvar. Att höja höga 
nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte proble-
men på bostadsmarknaden. Förslagen slår hårt mot unga 
som behöver en bostad, människor som separerar, folk 
som behöver flytta till ny ort för jobb och äldre som behö-
ver flytta till modernare bostäder. Dessutom tas konsu-
mentinflytandet helt och hållet bort. Fastighetsägaren får 
ensidigt bestämma hyran.

Redan i dag har majoriteten av hyreshushållen inte råd 
med en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 
60 kvadratmeter, utifrån förutsättningen att de inte borde 
behöva lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. 
Det visar statistik från SCB. Trots detta måste hyrorna bli 
ännu högre, enligt regeringen, Centerpartiet och Libera-
lerna. Det är fullständigt tondövt när det som efterfrågas 
är bostäder som vanligt folk har råd att bo i.

Sverige behöver verkningsfulla reformer som ökar pro-
duktionen av bostäder till mer rimliga kostnader Vad vi inte 

behöver är marknadshyror med ett försämrat konsument-
skydd som blir en konsekvens för landets hyresgäster.

Hyresgästföreningen märker av människors oro. Vi får 
många samtal från människor som undrar om de kommer 
kunna bo kvar i sina hem. Först ut att drabbas av en illa 
fungerande bostadspolitik är grupper med otrygg ställning 

på bostadsmarknaden, som unga, äldre, låginkomsttaga-
re och nyanlända. Men i dag drabbas fler, som inte hittar 
bostad efter skilsmässan eller som flyttar till jobb och stu-
dier.

Vi kan inte tolka detta som annat än oförståelse mot 
vanliga människors boendesituation och ekonomi. Därför 
säger Hyresgästföreningen nej till marknadshyror och i 
stället ja till en politik som vill ta sig an den riktiga utma-
ningen på bostadsmarknaden – att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitik som möter hela 
landets förutsättningar och utmaningar. Vi behöver en 
bostadspolitik som har idéer om hur den ekonomiska 
ojämlikheten ska minska. Målet måste vara att alla barn 
ska ha rätt ska ha rätt till ett tryggt hem, utan trångboddhet 
och med bra lekmiljöer i närmiljön. 

Hyresgästföreningen vill se ett samlat grepp om bostads-
beskattningen, där hyrt och ägt boende ges rättvisa villkor. 
Vi vill också se en ny kommunal byggbonus, förmånliga 
statliga bygglån och förstärkta bostadsbidrag och hyresga-
rantier. Vi behöver en politik för fler bostäder, inte högre 
hyror.
Tina Norrström
ordförande för Hyresgästföreningen i Tyresö
Marie Linder
ordförande för Hyresgästföreningen i Sverige

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

Marknadshyror löser inte bostadsbristen

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

Vi behöver en  
politik för fler  
bostäder, inte  
högre hyror.

Våren och Skillan breder ut sig. Snart kommer värmen! 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vi följer tyresöeken årstid för års
tid. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sjukvårdssverige är fantastiskt  
– men ingen ser hela patienten!

VårteckenVåreken

Våren har gjort ett kort besök

Dålig hantering av regionen

”Husläkare” låter så himla tryggt 
och trevligt – men hur blev det 
egentligen. Den s.k. primärvården 
skulle ju avlasta akutsjukvården 
och varje patient skulle ha till-
gång till en egen läkare.

Men hur blev det?

Jag ska beskriva hur det inte fung-
erar.

Min fru hade under ett antal år 
flera olika sjukdomar där olika 
specialistläkare var inblandade 
och skrev ut många mediciner. 
När hon valde en vårdcentral i 
närheten som verkade pålitlig 
med en ”egen” läkare kändes det 
ganska bra. Jag följde med min 
fru dit flera gånger och jag påtala-
de för läkaren vikten av att någon 
kunde skapa en helhetsbild av 
min frus sjukdomstillstånd. Det 
blev ju ganska rörigt med alla 
mediciner från olika vårdgivare 
och för de olika krämporna.

Läkaren verkade förstå vad vi 
menade och på vägen hem stan-
nade vi för att hämta nya medi-
ciner och komplettera alla de 
tidigare. När vi kommer hem ser 
jag hur min fru börjar fylla sina 
dosetter med de olika mediciner-
na. Hon är ganska trött och inte 
helt fokuserad eftersom hon tar 
väldigt starka mediciner. Jag ser 
att hon blandar ihop de olika pre-
paraten på ett felaktigt sätt och 
jag blir tvungen att ta hand om 
detta själv.

Redan nu börjar jag förstå att 

”vår” läkare inte har förstått eller 
engagerat sig särskilt mycket i sin 
patient. Hon var ju väldigt trevlig 
och hade säkert ambitionen att 
patienten skulle komma tillbaka 
och generera de pengar son vård-
centralen säkerligen behövde.

I det här fallet kom inte patien-
ten tillbaka! Hon dog några veck-
or senare på intensiven vid Söder-
sjukhuset. Det sista besöket hos 
den så kallade husläkaren var tre 
dagar innan och då var ”husläka-
ren” inte där utan en ung vikarie, 
som inte hade någon aning, tyckte 
vi kunde åka till akuten!

Nu är jag ”änkeman” sedan 
några år tillbaka och har flyttat 
från vårdcentral till vårdcentral. 
Nu senast fick jag besked att Rid-
darens vårdcentral i Tyresö hade 
upphört och då blir det till att 
hitta en ny så kallad husläkare.

Jag har själv flera sjukdomar 
där olika specialistläkare är enga-
gerade och än så länge kan jag 
klara av att dosera mina medi-
ciner på rätt sätt men det finns 
ingen läkare som verkar vilja ta 
hand om mig och skapa en hel-
hetssyn av mig som patient.

Här har samhället misslyckats 
fullständigt. Jag har ingen bra lös-
ning på problemet men tror att 
ett förstatligande av hela vården i 
Sverige skulle kunna skapa bättre 
förutsättningar!

Skrivet av en patient som snart 
inte kommer tillbaka till någon 
”husläkare”
Patienten

Vi vill ut i solen och friska luften 
och ströva runt, nu när vaccina-
tionen börjar komma i fas bland 
de äldsta i kommunen.

Nu med en och annan krokus 
blomma, äntligen får vi utropa, 
att vi vill att kommunen ska 
förse promenadstråket Wättinge 
Gårdsväg med omnejd med fler 
parkbänkar.

Det viktigaste är att alla skall 
komma närmare naturen genom 
att kunna parkera och njuta av de 
grönområdena, ung som gammal.

Via bussar kan även hela 

kommunen ta sig till Nyfors 
för att uppleva starten på 
sörmlandsleden,Tyresta, natur-
sköna Alby och historiska Nyfors. 
Vardagsbestyren kräver ibland ett 
stopp i väntan på färdtjänst, blöj-
byten eller bara lite avslappnat 
vardagshäng med en picknick.

Det räcker med robusta park-
bänkar med tillhörande pappers-
korgar och i vissa fall skulle även 
ett bord vara på sin plats.

Hoppas att vi syns ute på nya 
äventyr.
Odd, Krusboda

Region Stockholms hantering av 
Riddarens vårdcentral ÄR under 
all kritik.

Hela familjen har fått hem brev 
från Region Stockholm om att vi 
behöver byta vårdcentral efter-
som Riddaren inte längre beviljas 
fortsatt verksamhet. I grunden 
såklart bra att oseriösa vårdgi-
vare inte får fortsätta. (Med facit 
i hand borde de kanske aldrig 
ha fått starta upp?) Hur Region 
Stockholm hanterat detta är dock 
under all kritik. Inte den minsta 
ansträngning för att vi ska få en ny 
vårdcentral. Eftersom de antagli-

gen inte heller får ge rekommen-
dationer hänvisas vi lite allmänt 
till någon av de andra vårdcentra-
lerna i Regionen och vi får gärna 
titta utanför Tyresö också. Den nu 
närmast liggande vårdcentralen 
är en halv mil bort.

Region Stockholm ser slappt 
på när den enda vårdcentralen i 
vår kommundel för-
svinner och det är så 
fruktansvärt noncha-
lant mot oss boende 
i Östra Tyresö att jag 
blir helt matt.
Karin

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.
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Johanna Andrén, Fårdala
– Jag källsorterar allt, jag har hört 
på radion att de uppmuntrar en 
att kissa i duschen för att spara 
vatten, vi har en avfuktare som 
samlar vatten som vi sedan 
använder i bastun, återvinner 
gräsklipp och sedan prenumere
rar jag på kläder, man använder 
dem ett tag och skickar tillbaka.

Maud Brasch, centrum
– Jag källsorterar allt, slänger 
ingen mat, åker kommunalt och 
cyklar. Plockar också upp skräp i 
området.

Sven-Erik Janson, Krusboda
– Sedan jag slutade jobba kör jag 
mindre bil, jag källsorterar. Snart 
får vi avfallshantering i Krusboda.

Margaretha Ny, centrum
– Källsorterar, släcker lampor, är 
utan bil och använder pappers
kassar och miljövänliga sopsäckar.

Gene Oberto, centrum
– Jag källsorterar, har ingen bil. 
Har ett lugnt liv där jag inte påver
kar så mycket.

?Vad gör du för att 
bidra till ett mer 
hållbart klimat?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Små barngrupper och modern pedagogik:

Kommunen bygger 
ny förskola i Fårdala

Förstärkt stöd till skolorna

FÖRSKOLA I Fårdala bygger Tyre-
sö kommun en ny typ av förskola, 
baserad på vad forskningen säger 
om framtidens barnomsorg. Ett 
pedagogiskt koncept där barnen 
ges förutsättningar att vara med-
skapare av sitt eget lärande och 
delaktiga i iscensättandet av den 
pedagogiska miljön.

Förskolan Vattenhjulet rymmer 
144 till 180 barn. Verksamheten är 
uppdelad tre team, där varje team 
består av fyra grupper och följer 
Skolverkets rekommendationer 
om mindre barngrupper, max 
12–15 barn per grupp.

– Den nya förskolan står i fram-

kant när det gäller nytänkandet 
av förskolors utformande och 
utmanar det traditionella avdel-
ningstänket. Genom teamen 
möjliggör vi för pedagogerna och 
barnen att arbeta i mindre grup-
per under större delen av dagen. 
Att tänka nytt i förskolan går helt 
i linje med hur forskningen förut-
spår framtidens behov av barn-
omsorg i relation till tillgången 
på arbetskraft, säger Malin Ljung-
berg som verksamhetsutvecklare 
i Tyresö kommun och projektle-
dare för Vattenhjulet.

Delta på lika villkor
Förskolans miljöer är planerade i 

zoner där varje rum ska innehålla 
en valbarhet mellan lek, skapan-
de, utforskande aktivitet och lugn 
aktivitet. 

Barnen ges förutsättningar 
att vara medskapare av sitt eget 
lärande och vara delaktiga i iscen-
sättandet av den pedagogiska 
miljön. Varje rum ska bjuda in 
till utforskande där alla barn kan 
delta på lika villkor utifrån sina 
förutsättningar.

Funktionsprogram
Kommunen har också tagit fram 
ett pedagogiskt funktionspro-
gram som ska underlätta förståel-
sen för förskolans idéer. I framti-

den är det tänkt att kunna använ-
das på fler förskolor i kommunen:

– Funktionsprogrammet kom-
municerar värden, funktioner och 
målsättning med den verksamhet 
som bedrivs på förskolan. Funk-
tionsprogrammet ska säkerställa 
att barnfokus tillsammans med en 
god arbetsmiljö för barn och peda-
goger prioriteras i uppförandet av 
nya förskolor av samma koncept. 
Ett stöd i att tänka nytt i utforman-
det av framtidens förskolor.

Den nya förskolan beräknas 
öppna den 1 september. Just nu 
pågår rekrytering av rektor till 
förskolan.

ooo

SKOLA För att möta den tuffa 
utmaning som covid-19-pande-
min medför, beslutade regeringen 
i våras att förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor 2021. I vårbud-
geten presenterades ytterligare 
satsningar om 250 miljoner.

För Tyresös del innebär skolmil-
jarden ett tillskott om över 5,6 
miljoner till elever i både friståen-
de och kommunala grundskolor. 
Bidraget syftar till att öka förut-
sättningen för alla barn och elever 
att få den utbildningen de har rätt 
till, trots pandemin. Skolmiljar-
den är enligt barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Jan-
nice Rockstroh (S) ett välkommet 
tillskott till verksamheterna:

– Efter ett år av hög frånvaro 
och ökad arbetsbelastning för 
lärare, har vi ett fortsatt ansträngt 
läge runt om i våra skolor. Lärare 
har gjort- och gör verkligen gjort 
sitt yttersta för att säkerställa att 
elever ges en god undervisning 
och utbildning, givet omständig-

heterna. Den tidigare extra sats-
ningen som regeringen gjort till-
sammans med de nu ytterligare 
250 miljoner som presenterades i 
vårbudgeten riktade till våra sko-
lor, är välkommet och kommer att 
göra stor skillnad i våra skolor.

En enig barn- och utbildnings-
nämnd beslutade i mars hur peng-
arna fördelas och Jannice Rock-
stroh berättar hur pengarna ska 
användas.

– I våra kommunala grundsko-
lor, där vi har huvudmannaansvar, 
har vi beslutat att pengarna ska 
användas till förstärkt stöd för 
elever som utifrån pandemin har 
behov av extra stöd i form av spe-
ciallärare eller specialpedagoger, 
studiestöd för ökad måluppfyl-
lelse samt simundervisning. Det 
går ännu inte att se vidden av 
pandemins konsekvenser för våra 
elever i skolan, men de här peng-
arna kommer att göra skillnad för 
elever och deras möjlighet att nå 
kunskapskraven och är ett viktigt 
tillskott.

ooo

Förskolan Vattenhjulet i Fårdala under uppförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jannice Rockstroh (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Malin Ljungberg är projketledare 
för förskolan Vattenhjulet, en ny 
förskola i framkant för modern 
forskning om förskolors utform
ning. FOTO: TYRESÖ KOMMUN
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Kommunen ska utreda vilka 
utvecklingsbehov som finns. Målet 
är att lägga ett större fokus på åter-
bruk och minska mängden avfall.

Med en ökande befolkning 
och större krav på att minska 

mängden avfall ställs andra krav 
på kretsloppscentralen idag än 
1998 när Petterboda, som är kom-
munens enda kretsloppscentral 
byggdes. Bland annat finns behov 
av att optimera ytan för att fler 

avfallsfraktioner ska kunna tas 
emot i skilda behållare för att 
möjliggöra materialåtervinning.

Politikerna i Hållbarhetsutskot-
tet har därför tagit beslut om att 
inleda en förstudie om utvecklings-
behov och om de bäst tillgodo ses 
med en om- eller nybyggnad.

ooo

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

Det här med att längta. Som vuxen tycker jag att 
det är svårare att hinna med att längta efter saker. 
Jag undrar om barn inte är bättre på att längta. 

När jag tänker tillbaka på barndomen, så minns jag hur 
man under hela våren längtade till det fantastiska som-
marlovet. Längtan kulminerade i det underbara bubblet 
i magen? Det jag tänker på är skolavslutningen på mel-
lanstadiet. För min del hamnar vi på Stimmets skolgård i 
slutet av 80-talet. Vi sjöng ”Den blomstertid nu kommer” 
och solen sken på våra ljusa skjortor och klänningar.

Pandemin har fört mycket negativt med sig, men jag 
undrar om den inte har hjälpt mig att riktigt längta. För 
nu, efter nästan ett år av pandemi och begränsningar, så 
är förväntningarna på en sommar med fler möjligheter 
stora. Möjligheter att krama nära och kära. Kanske kunna 
resa till utlandet. Eller kanske ha en eller annan mindre 
fest.

Samtidigt vet vi att pandemin fortfarande är verklig och 
närvarande. Runt 100 personer vårdas inom intensivvår-
den i Region Stockholm och smittspridningen i samhället 
är fortfarande stor. Vi vet inte heller hur bra vaccinerna 
är mot nya mutationer och kan bara hoppas att den nuva-
rande tredje vågen blir den sista.

I denna osäkerhet är jag förstås nöjd med att en soci-
aldemokratiskt ledd regeringen styr och att Magdalena 
Andersson är finansminister. Det ger tillförsikt att reger-
ingen planerar för att ”jobba Sverige ur krisen” och sam-
tidtidigt bygga ett starkare samhälle. Det är klokt att de 
nu förlänger och förstärker åtgärder för att rädda svens-
ka jobb och företag. Samtidigt läggs också resurser på 
en grön omställning, så att de som blivit arbetslösa ska 
kunna ta nya jobb när läget vänder och som samtidigt säk-
rar att Sverige kan vara ledande i klimatomställningen.

Det är lätt att idag glömma orsaken till att Sverige har 
rejäla ekonomiska muskler. När pandemin slog till var vår 
statsskuld den lägsta sedan 1977. Kort sagt, lönar sig nu 
Magdalena Anderssons sparsamhet när vi verkligen behö-
ver de extra resurserna.

Men det absolut viktigaste som regeringen gör är att 
säkra rejält med resurser till välfärden. Krisen har visat 

oss att välfärden fortfarande 
måste stärkas i Sverige. Utan en 
rejäl välfärd, så kringskärs män-
niskors möjligheter att förverk-
liga sig själva och deras möjlig-
heter att drömma.

Så jag är mycket tacksam att 
regeringen tar kloka beslut i han-
teringen av coronakrisen och är 
en trygg hamn i stormen. Då kan 
jag fortsätta dagdrömma om 
svunna tiders skolavslutningar 

och förhoppningsvis får jag uppleva, att min längtan efter 
en sommar utan coronabegränsningar blir verklighet.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen 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 expan-
derade 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.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

”Utan en rejäl 
välfärd, så kringskärs 
människors 
möjligheter att 
förverkliga sig själva 
och deras möjligheter 
att drömma.”

Kommunen i samarbete med Södertörns högskola:

Fritidshemspersonal 
erbjuds kompetenslyft

I år har Tyresö kommun tillgång 
till fem platser och uttagning 
sker via en intervju med fram-
tagna frågor, där sökande måste 
kvalificera sig. Satsningen kostar 
kommunen 4 000 kronor extra per 
månad, för att de som utbildar sig 

ska ha möjlighet att plugga och 
arbeta 60 procent samtidigt.

Väl investerade pengar enligt 
barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Jannice Rockstroh 
(S) för att komma åt bristen på 
grundlärare för fritidshemmen 

och stärka kvalitén i verksamhe-
ten:

– Vi ser att vi idag har alldeles för 
låg andel behöriga lärare mot fri-
tidshemmen och att vi behöver öka 
den. Det här är en av flera saker 
vi gör i år i form av kvalitetssats-
ningar. Tidigare i år har också rik-
tat mer pengar till fritidshemmen 
så de fått en utökad budget. Med 
fler grundlärare kommer förutsätt-
ningarna öka för att bedriva en bra 
verksamhet på våra fritidshem.

ooo

Kommunens fritidhemspersonal erbjuds i samarbete med södertörns hög
skola att vidareutbilda sig till grundlärare. FOTO: ANNA HARTVIG

Jannice Rockstroh (S), ordförande 
i barn och utbildningsnämnden 
säger till Tyresö Nyheter att sats
ningen är viktig för att stärka kvali
tén i verksamheten. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

I framtiden hoppas kommunen på ett ökat fokus på återbruk och att minska mängden avfall. FOTO: TYRESÖ NYHETER

KOMPETENS Nu erbjuds den fritidshemspersonalen i Tyresö som 
idag saknar utbildning att under sin anställning läsa till grundlärare. 
Utbildningen är treårig men genomförs på 4 år och sker i samarbete 
med Södertörns högskola. Satsningen är en del i det politiska styrets 
(Tillsammans för Tyresö bestående av S, L och MP) arbete med att 
stärka kvalitén på fritidshemmen.

Petterboda kretsloppscentral utreds
MILJÖ Petterboda kretsloppscentral är dåligt anpassad för dagens 
krav och med behov av återkommande provisoriska underhållsarbeten.
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Egentligen skulle Earth Month 
uppmärksammats redan år 2020, 
berättar Lotta Anglén som arbe-
tar som koordinator på trafik- 
och miljöenheten, men så kom 
Corona och satte käppar i hju-
let. Istället blev det premiär i år. 
Under den gångna månaden har 
kommuninnevånarna bland annat 
kunnat delta i en klimattävling 
och lära sig mer om hur man äter 
klimatsmart och handlar hållbart.

– Väldigt mycket handlar om 
vad vi själva kan göra för att 
minska vårt klimatavtryck och 

bidra till en hållbar planet, påpe-
kar Lotta Anglén.

Medan Earth Month kanske 
inte är så bekant så är Earth Hour 
desto mer välkänt.

– Innan Corona har vi alltid upp-
märksammat och haft aktiviteter 
i Tyresö centrum i samband med 
Earth Hour, berättar Lotta Ang-
lén. Tidigare år har vi haft olika 
sorters tävlingar med klimattema 
samt tillfälle för allmänheten att 
räkna på sin egen klimatpåverkan 
och prata om klimatfrågor. För 
två år sedan fick barn och unga 

snickra fågel- och fladdermushol-
kar. Vi hade information om bin, 
ängar, grodor och anordnade gra-
tis naturguidningar med Martina 
Kiibus i biologisk mångfaldsanda.

Men varför har kommunen nu valt 
att uppmärksamma Earth Month?

– Vi vill inte bara uppmärksam-
ma klimatet runt Earth Hour utan 
vill ge klimatet och vår planet en 
hel månad, säger Lotta Anglén. 
På Instagram presenteras olika 
verksamheter inom kommunen 
och hur de arbetar med miljö och 
klimat, en enhet per vecka.

– Där kan man bland annat 
se hur taket på Fornuddens nya 
skola är belagt med solceller!

ooo

Intresset för de planerade bostä-
derna har varit stort. Tyresö kom-
mun berättar att det enligt byggak-
tören Toofab är många med bak-
grund i Tyresö som vill flytta tillba-
ka efter några år på andra platser. 
De första bostäderna planeras vara 
klara för inflytt årsskiftet 21/22.

Åtta av de kommande husen 
ska ha tegelfasad tolv träfasad, 
alla med stora fönsterpartier och 
sedumbeklädda tak. Eftersom 
många barnfamiljer väntas flytta 

hit ska området få en mindre lek-
plats och entreprenören hoppas 
också kunna tillföra till exempel 
ett mindre utegym.

Detta är den tredje och sista 
etappen av husbyggnationen i 
anslutning till Kryddvägen i Boll-
mora. 2018 färdigställdes två 
lamellhus med 48 hyreslägenhe-
ter, och under 2019 stod ett områ-
de med 47 rad- och parhus på 
östra sidan om Kryddvägen klart.

ooo

NYHETER

Jämställda löner i Tyresö kommun
JÄMSTÄLLDHET Tyresö kommun 
fortsätter sin positiva resa när 
det gäller att minska löneskillna-
derna mellan män och kvinnor. 
Enligt lönekartläggningen för 
2020 skiljer det nu mindre än 1 
procent mellan kvinnor och mäns 
medellöner bland kommunens 
anställda.

I enlighet med Diskriminerings-
lagen genomför Tyresö kommun 
årligen en lönekartläggning och 
resultaten har förbättrats kon-
tinuerligt de senaste åren. 2015 
visade kartläggningen att det 
fanns en skillnad på 6 procent 
mellan kvinnor och mäns medel-
löner. 2017 hade siffran sjunkit till 
3,1 procent och 2019 hade siffran 
återigen nära nog halverats till 1,7 
procent. 2020 visar kartläggning-
en att skillnaden i lön nu är nere 
på 0,8 procent. Siffrorna tar inte 
hänsyn till arbetets svårighets-
grad eller andra faktorer.

Skillnader drabbar kvinnor
Även i som helhet Sverige har 
löneskillnaden mellan kvinnor 
och män minskat under 2000-
talet, men medellönen är fortfa-
rande 12 procent högre för män 

jämfört med kvinnor enligt LOs 
lönerapport 2020.

– Detta är något som man 
måste komma till rätta med för 
att uppnå ett jämlikt samhälle. 
De handlingsplaner och åtgärder 
som har vidtagits för att få bukt 
med ojämställda löner på arbets-
marknaden har givit tydliga resul-
tat i Tyresö. Det visar att det går 
att nå jämställda löner, säger 
Anita Mattsson.

Attraktiv arbetsgivare
Kartläggningen speglar för det 
första löneskillnader mellan kvin-
nor och män som utför likartade 

arbetsuppgifter. För det andra 
löneskillnader i kvinnodomine-
rade och icke kvinnodominerade 
yrkesgrupper som till exempel 
har likartad svårighetsgrad eller 
samma utbildningskrav. 2020 års 
lönekartläggning visar att Tyresö 
kommun har jämställda löner i 
båda kategorierna.

– Jämställda löner bidrar till att 
göra kommunen till en attraktiv 
arbetsgivare, vilket i sin tur skapar 
möjligheter för en väl fungerande 
kommun, menar Anita Mattsson.

ooo

– Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, säger Anita Mattsson (S), 
kommunstyrelsens  ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bygg ut cykelnät
CYKEL Utbyggnaden av det Regio-
nala cykelvägnätet går för lång-
samt. Det är budskapet i remiss-
svaret från Tyresö kommun när 
de tillsammans med övriga Söder-
törnskommuner tycker till om för-
slag till ny Regional cykelplan för 
Stockholm län. Planen pekar ut ett 
regionalt cykelvägnät som binder 
ihop viktiga målpunkter i länet och 
ska vara ett stöd för länets aktö-
rer. Utgångspunkten är att öka 
cyklingen. Förutom utbyggnads-
takten framförs också i remiss-
svaret att det som byggs varierar 
i standard, att det behövs en plan 
för finansiering, behov av samver-
kan mellan kommuner, åtgärder 
för att få fler barn- och unga att 
cykla samt behov av vägledning 
för prioritering av utbyggnad.

ooo

Säkrare skolväg
SKOLA För att öka trafiksäkerhe-
ten runt nya Fornuddens skola 
vill nu politikerna skärpa uppdra-
get med trafiklösningar i skolan.

– Barn ska ha en säker väg till 
deras förskola och skola och för-
äldrar ska känna sig trygga med att 
låta sina barn gå eller cykla till sko-
lan själva vid adekvat ålder. Kring 
Fornuddens skola ser vi att fler 
åtgärder behövs för att nå målet 
om säkra skolvägar, säger Jannice 
Rockstroh (S) som är ordförande 
i barn- och utbildningsnämnden.

ooo

Nya kalvar på 
Uddby gård
DJUR Uddby gård meddelar via 
sin facebook att två pigkalvar 
föddes på gården i början av 
april. Allt verkar ha gått bra och 
tas omhand av sin stolta mamma.

ooo

Lotta Anglé, koordinator på trafik 
och miljöenheten. 
 FOTO: MARIE ÅKESDOTTER

Premiär för Earth Month i Tyresö Nya radhus vid Kryddvägen
BYGGE Nu är bygget av den tredje och sista etappen av nya bostäder 
vid Kryddvägen igång. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson 
invigde bygget av de 20 nya radhusen som planeras vara klara för de 
första inflyttarna vid årsskiftet 21/22. Byggaktören är Toofab.

EARTH MONTH
2021

Källa: Tyresö kommun

Löneskillnad mellan kvinnor och män anställda  
i Tyresö kommun

MILJÖ Hur kan tyresöborna bidra till att klimatmålen för en hållbar 
planet nås? I år har Tyresö för första gången uppmärksammat Earth 
Month. Från 23 mars fram till Earth Day 22 april har kommunens ins-
tagramkonto bjudit på en rad olika tips.

Invigning av de nya radhusen. Från vänster: Kommunstyrelsens ordfö
rande Anita Mattsson, Toofabs vice vd Benjamin Toofani, Sara Kopparberg, 
chef för stadsbyggnadkontoret i Tyresö, Helen Larsson byggprojektledare 
Toofabs och Emelie Malaise, exploateringsingenjör och projektledare från 
Tyresö. FOTO: TYRESÖ KOMMUN
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En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!
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Granängstorget bevakas nu av övervakningskameror. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ett tryggare Granängsringen
Tyresö kommuns och polisens trygghetssatsningar 
i Granängsringen ger resultat

2019 lanserade det nya politiska styret, Tillsam
mans för Tyresö bestående av S, L, MP, Ett tryggare 
Granängsringen. Satsningen, som nu pågått i cirka 
två år, strävar efter att öka tryggheten i Granängs-
ringen genom att Tyresö kommun, Tyresö Bostäder, 
föreningar, polis, näringsliv och de boende gemen-
samt tar ansvar för trygghetsskapande åtgärder.

Torleif och Leena Sirve Ögren har bott på Granängsringen i ett år.

Alexandra Hägglund märker stor 
skillnad i området.

Nyöppnade Hemköpsbutiken på Granängstorget.

Utemiljöerna har rensats från buskage och fräschats upp.
Ny belysning över lekplatsen.

Sedan satsningen lanserades har 
kommunen, tillsammans med de 
andra aktörerna, genomfört en rad 
åtgärder. Från polisens sida har 
man ökat närvaron i området och 
satt upp kameror vid och omkring 
torget. Till detta har det också 
inrättats en störningsjour med 
väktare, en uppfräschning av bal-
konger och fasader samt utemiljö-
er genomförs, ny utebelysning har 
installerats, trygghetsvandringar 
hålls. Under året har också Hem-
köp flyttat in i ICAs gamla lokaler 
och kommunens Fritidsbank har 
etablerats i området

Tyresö nyheter besökte Gran-
ängsringen för att träffa boende 
för att höra hur de upplever trygg-
heten idag och om den på något 
sätt har förändrats.

På Granängstorget möter Tyre-
sö nyheter Torleif och Leena Sirve 
Ögren, som bott i Granängsringen 
i cirka ett år, de uppger att de kän-
ner sig trygga i området.

– Vi känner oss trygga här, inga 
problem, men det är bra att man 
har satt upp kameror och sådär. Vi 
ser också förbättringar, till exem-
pel när ungdomarna här målade 
gångtunnlarna i somras. Tyvärr 
var det någon som klottrade över 
målningen, men det åtgärdades 
snabbt därefter, säger Torleif och 
Leena.

Utanför Hemköp möter vi Alex-
andra Hägglund som bor på den 
bortre sidan från Granängstorget.

– Det fanns lite otrygghet här 
tidigare, lite bråk, men inte nu 
längre. Det har blivit mycket lug-

nare och samarbetet mellan polis 
och kommun är bra, det är rent 
och fint, jag trivs jättebra här. Vi 
har fina ungdomar här i området 
som håller upp dörren till en. Det 
är bra att de får sommarjobb här 
och göra det fint och trevlig, säger 
Alexandra.

I Ett tryggare Granängsringen 
har de boende också fått önska 
vad de vill se för förbättringar 
eller tillägg i deras område framö-
ver. På denna lista nämns bland 
annat: portvärdar, naturlekplats, 
utegym, odlingslådor och konst-
projekt.

Inne vid en lekplats möter vi 
Claire Gargori som har bott i 
Granängsringen i 35 år.

– Jag känner mig trygg här, 
speciellt nu med samarbete med 

Anders Braathen känner sig 
trygg i området.
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Riddarens vårdcentral:

Starka reaktioner efter 
stoppad verksamhet

OMSORG Riddarens vårdcen-
trals verksamhet stoppas av 
Region Stockholm. Anledningen 
sägs vara fusk med skatt och 
fakturor. Nu kräver kommun-
styrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S) och oppositionsre-
gionrådet i Region Stockholm, 
Talla Alkurdi (S), att regionen tar 
ansvar för tyresöbornas vård.

Region Stockholm förklarar 
beslutet med att man efter ett 
antal stickprovskontroller under 
2018 och 2019 fann brister i faktu-
reringen. Bristerna föranledde en 
fördjupad granskning av fakturor 
som var utfärdade 2019 där fler 
problem uppdagades.

Många brister
Under den fördjupade gransk-
ningen framkom det att Skatte-
verket fattat beslut om att påföra 
skatt samt arbetsgivaravgifter för 
2018 och 2019 med över 890 000 
kronor plus skattetillägg. Utö-
ver det har ägarens överskott av 
tjänst bedömts av Skatteverket 
vara drygt 2,7 miljoner kronor 
mer för 2018 och 2019 än vad 
ägaren själv har uppgett. Den 
fördjupade granskningen visade 
också omfattande brister i faktu-
reringsrutiner och internkontroll. 
Utöver de ekonomiska bristerna 
förekommer det också allvarliga 
brister kring hantering av läkeme-
del. I ett fall visade granskningen 
så allvarliga felaktigheter att det 
föranlett en polisanmälan.

Slapphänt hantering
Talla Alkurdi (S), oppositionsre-
gionråd i Region Stockholm, om 
den stoppade verksamheten:

– En slapphänt hantering av 
nyetablering riskerar att leda till 
att oseriösa aktörer släpps fram. 
Politiken behöver ta tillbaka kon-
trollen över sjukvården, inte släp-
pa makten till vårdbolagen.

Viktigt att ta ansvar
Riddarens vårdcentral, med 
inrättningar i Tyresö, Kista och 
Märsta, har i dagsläget 19 200 
patienter listade. Verksamheten 
sägs upp omedelbart och ska 
vara helt avslutade senast 30 april 
2021.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande, fortsätter:

– Det är nu viktigt att Region 
Stockholm kliver fram och tar sitt 
ansvar för att säkerställa en till-
gänglig och god vård för tyresö-
borna. Regionen kan inte i detta 
läge passivt vänta på den fria eta-
bleringsrätten och att en privat 
aktör ska etablera sig.

ooo

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

Granängstorget bevakas nu av övervakningskameror. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Talla Alkurdi, regionoppositionsråd i 
Region Stockholm. 
 FOTO: ANNA MOLANDER

Ett tryggare Granängsringen

Ny belysning över lekplatsen. Granängstorget.

polisen och ökad närvaro av dem. 
Jag har inte märkt så stor skillnad 
i trygghet men jag har märkt att 
man gjort det finare på lekplatser 
och klippt bort buskar och satt in 
strålkastare. Men man behöver 
satsa mer på de ytorna närmast 
torget.

På innergården Granängsring-
ens möter vi Anders Braathen 
som uppger att han känner sig 
trygg.

– Jag har inte märkt av någon 
otrygghet, jag tycker allt känns 
bara bra.

Om du vill engagera dig i Ett 
tryggare Granängsringen eller få 
mer information kan du läsa mer 
satsningen på kommunens hem-
sida.

ooo
Anders Braathen känner sig 
trygg i området.

Dialogen sker via en enkät på 
Tyresö kommuns hemsida, tyreso.
se och genom brevutskick till när-
boende och intilliggande skolor 
och pågår till och med den 18 april. 
Syftet är att lyssna in vad tyresö-
bor som bor i närheten eller ofta 
besöker området tycker. Bland 
förslagen finns till exempel käpp-
hästbana, soldäck, ätbara plantor 
och beachvolleyboll. Den aktuella 
delen gäller parksträckan mellan 
udden och Bränneribacken.

Jannice Rockstroh (S) är ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden och kommenterar 
utvecklingen av parken:

– Fornuddsparken är en 
omtyckt och välbesökt park. 
Dessutom besöks parken och 
vikingagravarna av barn från 
områdets förskolor och sko-
lor. När vi utvecklar områden i 

Tyresö är det viktigt med en tidig 
medborgardialog. Det känns även 
viktigt att också de barn som 
använder parken får göra sina 
röster hörda. Därför lyssnar vi nu 
in förskolor och skolor i området 

som får komma med synpunkter 
och önskemål.

Sedan tidigare är den centrala 
delen av Fornuddsparken, mel-
lan Bränneribacken och strax 
söder om scoutstugan upprustad. 
Framöver finns också planer för 
att rusta den nordligaste delen av 
parken där bland annat Scoutstu-
gan, återvinning, lekytor, utegym 
finns idag.

ooo

Tyresöbor får tycka till om Fornuddsparken

Nu kan man som tyresöbo vara med och tycka till om vad Fornuddsparken 
ska innehålla. FOTO: TYRESÖ NYHETER

PARK Fornuddsparken ska rustas med bland annat nya sittplatser, 
ny belysning och nya grönskande planteringar. Men det är ännu inte 
bestämt vad gräsytan, där det idag finns fotbollsmål, ska användas 
till i framtiden. Tyresö kommun genomför just nu ett dialogprojekt där 
tyresöbor får vara med och tycka till.
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Jorvik 4Ever:

Ella och Vilja snackar Ödesryttarna
LÄSNING Ella Jonasson och Vilja 
Berglund har gått i samma klass 
hela livet. De bor i Vendelsö men 
går i skolan i Kunskapsskolan i 
Tyresö. De är väl vad man nuför-
tiden kallar BFFs, Best Friends 
Forever.

Två tjejer som tidigt knäckte läs-
koden och blev bokslukare av 
stora mått, redan i årskurs två. 
Hästböcker som blev deras pas-
sion och de plöjde skolbibliotekets 
utbud med snudd på besatthet.

– Det finns ju olika typer av 
hästböcker. Som Siggeböckerna 
till exempel.

Vad handlar Siggeböckerna om i 
stora drag?
– De handlar om Elina som är på 
ridläger. Hon har en favorithäst 
som heter Sigge, som är vit och 
typ en ponny. Sedan så rider de 
omkring lite och så stöter de på 
lite olika mysterier som de försö-
ker lösa på olika sätt, säger Vilja.

– Jag tycker Siggeböckerna är 
tråkiga, eller jag tycker det nu. 
När jag gick i tvåan så gillade jag 
dem, för de handlade mycket om 
vänskap och sådant, fyller Ella i 
med.

Böckerna om Sigge är skrivna 
av Lin Hallberg, som gett ut bortåt 
sextio barn och ungdomsböcker. 
Runt 25 av dess handlar om Sigge.

Som hästälskande åttaåringar 
finns också onlinespelet Star Sta-
ble, något som både Ella och Vilja 
tyckte var roligt att spela.

– Spelet handlar om att man 
ska rädda en ö som heter Jorvik 
och man kan lösa mysterier, göra 
uppdrag med sina hästar, och 
vissa av dem sakerna känner man 
igen i böckerna också. Man för-
des liksom in i historien och ville 
bara veta mer om vad som skulle 
hända, berättar Ella.

– Och så finns det fyra Ödesryt-
tare som man kan hjälpa och till 
slut så blir man själv en ödesryt-
tare, säger Vilja.

2018 gavs så den första boken 
ut i serien om Ödesryttarna. De 
skrivs av tyresöförfattaren Hele-
na Dahlgren och hon har sedan 
starten skrivit fyra böcker om tre 
novellsamlingar i serien.

Berätta lite om Skuggor över Jor-
vik som den nya boken heter, vad 
handlar den om?
– Det handlar om att de redan 
besegrat ondskan (det skedde i 
den tredje boken) och de har gått 
skilda vägar men på sommarlo-
vet så händer det en del skumma 
saker. De får olika varningar. Alex 
ser att Vale Dalesjön har blivit 
röd som blod. Linda är i England 
och träffar sina föräldrar och när 
hon står vid en byggnad så bildas 
det som en pöl med blod framför 
henne och Lisa är i Texas och får 
också hon en slags varning. Anne 
är det enda som inte får någon var-
ning och hon känner sig utstött.

Är det några nya saker som förs 
in i den här delen?
– Ja det kommer in ytterligare en 
tjej i gruppen (Minna) och hon 
blir nära vän med Anne. De andra 
tycker att hon är lite suspekt och 
gillar inte henne.

Om ni jämför med de övriga 
böckerna. Hur bra är Skuggor 
över Jorvik?
– Det var så länge sedan jag läste 
de andra böckerna att jag nästan 
glömt vad de handlade om men 
jag tycker nog att det här är den 
bästa av dem alla, säger Vilja med 
lite tvekan i rösten.

Ella är även hon inne på samma 
linje.

– Det är ju inte samma gamla 

ondska. Det känns mer nytt lik-
som. Det är mer anonymt, man 
vet inte vem som ”gör” ondskan, 
till skillnad från de förra böck-
erna där man visste vilka som var 
onda. Det är lite mer mysterium 
över den. Jag tycker att det är den 
bästa.

Är det en läskig bok?
– Det är ju inte en läskig bok, men 
den är väldigt speciell. Den passar 
för dem som gillar att läsa om vän-
skap, hästar, avslutar Ella.
Niklas Wennergren

Vilja Berglund och Ella Jonasson går, när de inte läser hästböcker, i Kunskapsskolan i Tyresö. FOTO: N. WENNERGREN

Helena Dahlgren blir alltid glad när hennes böcker toppar listan i Tyresö 
Bokhandel. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Upptäck djur 
och växter 
med Vårbingo!
NATUR För dig som vill lära 
känna Tyresö och dess natur på 
ett nytt, roligt sätt kan Vårbingo 
vara ett tips.

På våren händer 
det mycket i Tyre-
sös natur. Blom-
mor och knoppar 
slår ut, insekter 
vaknar till liv, fåglar-
na börjar sjunga och 
grodorna vandrar till 
sina kärr och dammar.

Då passar det bra att 
ta sig en tur och spela 
Vårbingo! På Tyresö kommuns 
hemsida, www.tyreso.se, kan du 
ladda ner och skriva ut din bingo-
bricka. Tillsammans med brickan 
finns även intressanta fakta om 
de djur och växter som syns i de 
olika rutorna.

En del arter är lättare att hitta 
än andra. Vid Kolardammarna i 
Alby naturreservat och runt Barn-
sjön är det stor chans att du hittar 
just dessa växter och djur.

ooo

Sälgknopp
Trummande hackspett

Nässelfjäril

Padda

Humla

Blåsippa

Hasselblomma

Vitsippa

Nyckelpiga

Citronfjäril

Fågelsång

Granskott

Nyutslagna björklöv

Snok

Brännässla

Myrstack

Tyresöfamilj byter bil mot cykel
MILJÖ Sedan den 8 april och 
fram till midsommar deltar tyresö-
borna Miriam, Sten och deras fyra 
barn i ett spännande test. Till-
sammans med 20 andra familjer 
från Stockholmsregionen skippar 
de bilen för resor under milen.

De flesta bilresor som görs idag 
är kortare än fem kilometer. 
Dessutom är det vid korta resor 
bilen förorenar som mest, innan 
katalysatorn hunnit bli varm. Att 
välja cykeln för resor under milen 

är därför något av det mest kli-
matsmarta man kan göra, enligt 
energi- och klimatrådgivare.

Elcykel och lådcykel på lån
Under tre månaders tid kommer 
20 familjer från 12 kommuner 
runt om i Stockholm byta ut sina 
korta bilresor under en mil till 
cykelresor. De får låna elcyklar 
och lådcyklar som kommer att 
ersätta bilen för de korta resorna, 
till exempel till affären, förskolan 
eller utflykten. Sten och Miriam 
som bor i Tyresö ska tillsammans 
med sina fyra barn låna en elcykel 
och en lådcykel.

Normalt använder familjen 
bilen främst för att handla mat, 
skjutsa barnen till skola och trä-
ning samt som färdmedel för 
sociala aktiviteter och egen trä-
ning. Utmaningen tror de kom-
mer att bli vid de tillfällen då det 
är ont om tid. Likaså kan vädret 
förmodligen påverka hur njutbart 
och lätt det blir att välja cykeln. 
Men de ser också klara fördelar. 
Inte minst barnen.

– Barnen längtar efter att få åka 
i lådcykeln!

Hoppas inspirera andra
Sten och Miriam tror att det är 
många bilresor kan bytas ut.

– Men av vana och bekvämlig-
het gör vi inte det. Genom att vara 
med i projektet tvingas vi till en 
förändring som förhoppningsvis 
inspirerar andra och oss själva att 
minska bilanvändningen och där-
med också klimatpåverkan.

Utan bilen-dealen finansieras 
av Tillväxtverket via den Euro-
peiska Regionala Utvecklings-
fonden och är en del av projektet 
Fossilfritt 2030 – Stockholms län.

Är du nyfiken på hur det går för 
testfamiljerna? Följ dem på ener-
giradgivningen.se eller sociala 
medier #utanbilendealen

ooo

Sten och Miriam tillsammans med två av barnen. FOTO: MIRIAM

Sonen Adam gillar verkligen sin 
nya cykel med växlar och utan fot
broms.  FOTO: MIRIAM
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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.

Ekbacken
Kvarteret på Bollmoravägen 
och Pluggvägen är ett av Tyre-
söbostäders äldsta områden. 
Det är det första område som 
bolaget byggde. 2007 genom-
fördes en omfattande renove-
ring av husens fasader och tak 
som blev väldigt lyckad för hela 
det exteriöra intrycket. Med sitt 
centrumnära läge och relativt 
låga hyror är det ett populärt 
område. Stora gräsytor mellan 
husen och flera gångvägsstråk 
i den ganska plana terrängen 
gör området enkelt att röra sig 
i. För några år sedan revs ett 
eller ett par av byggnaderna för 
att ge plats åt det nya kvarteret 
Hasselbacken.

Inflyttningsår: 1964–1965, 1994
Upplåtelseform: Hyresrätt
Antal bostäder: 298
Antal hus: 13
Våningar: 3, ett hus med 4

Gömd mosaik kommer fram
Mosaiken beställdes av damm-
sugarkungen Axel Wenner-Gren 
och entreprenören Bo Nyman 
som hade storslagna planer på 
att skapa Sveriges Silicon Valley i 
Bollmora och bygga en stor fabrik 
med tusentals anställda, bygga 
sjukhus och brandstation.

– Mosaiken är 12 kvm stor och 
föreställer Bo Nymans dåtida 
visioner med raketer, datorer, 
sjukvårdsutrustning, röntgen och 
annat, berättar den tidigare Erics-
son-medarbetaren Bernt Karls-
son som såg väggen varje dag 
innan den gömdes för 30 år sedan.

När finansiären Wenner-Gren 
avled 1961 visade det sig att Aktie-
bolaget Bo Nyman (ABN) bara 
var ett luftslott. L M Ericsson tog 
då över fabriken 1963 med den 
fina mosaiken i den stora entrén. 
Men eftersom den inte stämde 
med Ericssons egna visioner så 
byggde man senare moderna toa-
letter framför mosaikväggen och 
den gömdes undan.

Glömdes inte bort
Även om mosaiken inte syntes 
så glömdes den inte bort. Bernt 
Karlsson och några fler eldsjälar 

har tillsammans med kulturse-
kreterare Charlotte Gyllner på 
kommunen länge arbetat för att 
få fram konstverket.

– Mosaikväggen är ett värde-
fullt och intressant verk ur ett 
lokalhistoriskt perspektiv efter-
som den skildrar den framtidstro 
och de visioner som fanns i kom-
munen vid den tiden, säger Char-
lotte Gyllner.

Nu har man börjat riva toalet-
terna och hela mosaikväggen kan 
nu ses igen 60 år efter skapandet.
– Det är ju fantastiskt att få återse 
denna fina vägg och vi hoppas att 
vi kan få göra en återinvigning av 
mosaiken senare i vår till minne 
av Tyresökonstnären Björn Jon-
son, säger Bernt Karlsson.

ooo Bernt Karlsson och entrén till LM Ericsson i Bollmora. FOTO: PRIVAT

Mosaikväggen kan nu ses igen 60 år efter skapandet. FOTO: BERNT KARLSSON

Fakta Björn Jonson 
(1903–1991)
1941 flyttade Björn Jonson till 
Öringe i Tyresö.
1955 skapade han väggmosai-
ken på Tyresö skola.
Han har även skapat ”Portföljen” 
– åtta litografier med Tyresös 
torp.
2017 presenterades Björn 
Jonsons konstnärskap i en stor 
retrospektiv utställning på Tyresö 
konsthall.

MOSAIK Den berömde Tyresökonstnären Björn Jonson skapade 1961 
en stor väggmosaik som han kallade för ”Teknisk Sonat” i det som 
senare blev LM Ericsson i Bollmora, i den lokal som nu används av 
Engelska skolan.
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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

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40
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Skridskobanan på 
Drevviken  blir kvar
SKRIDSKO Huddinge, Haninge, Tyresö och Stockholm överens om ett 
treårigt samarbetsavtal kring sjöisbanan i Drevviken.

Att åka långfärdsskridsko är en 
mycket populär sysselsättning 
för både unga och äldre. En av 
stockholmsområdets mest popu-
lära naturisbanor är rundbanan 
på sjön Drevviken som gränsar 
mellan totalt fyra kommuner. 
Ett överenskommelse har slutits 
mellan kommunerna för att skrid-
skobanan ska kunna fortsätta att 
användas av långfärdsåkarna. Om 
förutsättningarna är goda kan 
isbanan mäta upp till hela två mil 
och sträcker sig då från Tyresö, 
Haninge, Huddinge och Stock-
holm.

– Vi är glada att vi kommit 

fram till en lösning och är nöjda 
med att vi åtminstone i tre år, för-
hoppningsvis längre, ha säkrat 
skridskoåkning på Drevviken. Nu 
ser vi fram emot kalla vintrar så 
att allmänheten får möjlighet att 
nyttja den härliga långa isbanan, 
säger Thomas Sundblad (L), ord-
förande i kultur- och fritidsnämn-
den i Tyresö.

Samarbetsavtalet sträcker sig 
över fem år. Isbanan beräknas 
bli två mil lång under förutsätt-
ning att isen är säker. Beroende 
på säkerhetsbedömningar kan 
banan bli kortare

ooo

Thomas Sundblad (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden säger att 
han ser fram emot kalla vintrar så att allmänheten får möjlighet att nyttja 
den härliga långa isbanan. FOTO: LIBERALERNA TYRESÖ

Scouterna i Trollbäcken 
ökar medlemsantalet
SCOUT Trollbäckens scoutkår 
ökade antalet medlemmar med 
70 personer under 2020. Nyck-
eln till framgång är att ställa om 
i stället för att ställa in. Scouter-
na, som är en av Sveriges största 
barn- och ungdomsorganisatio-
ner, har gjort ett rekordår med 
totalt sett 3 000 fler scouter 
under pandemiåret 2020.

För sjunde året i rad växer Scou-
ternas medlemsantal och är nu 
uppe i över 75 000 medlemmar. 
Trollbäckens scoutkår är nu 
Sveriges sjätte största scoutkår 
med 480 medlemmar. Dubbelt så 
många som för fem år sedan. Att 
vara utomhus är populärare än 
någonsin och det bästa alterna-
tivet för många att kunna umgås 
på ett kul och smittsäkert sätt. 
Det har också ökat efterfrågan på 
scouting.

Familjescoutavdelning
– För många barn och unga här 
i Trollbäcken är scouting en av 
få fritidsaktiviteter som hållit 
öppet hela året. Vi vet att vi är en 
trygg punkt där man får vara sig 
själv, träffa kompisar och göra 
olika äventyr, säger Gunnel Frost 
Danielsen, ledare och ordförande 
i Trollbäckens scoutkår.

– För att bereda plats för fler 
har vi under fjolåret öppnat ytter-
ligare en avdelning och vi har nu 
fyra avdelningar på olika vecko-
dagar för de yngsta, 8-9-åringarna, 
som kallas spårare. Vi har också 
en familjescoutavdelning där 
familjer med barn som är yngre än 
åtta år deltar. Det är ett bra sätt 
att smaka på scouting och ta hand 
om dem som ställt sig i kö redan 
innan spåraråldern. Och så har 
vi förstås även scouting för äldre 
barn och numer ett stort, härligt 
tonårsgäng, säger Gunnel.

Tillverkat visir för vården
Trollbäckens scoutkår har hållit 
igång verksamheten under hela 
pandemin. De yngsta barnen har 
träffats utomhus medan de äldre 
scouterna varvat uteaktiviteter 
med digitala möten. Man kan till 
exempel köra ett digitalt möte 
med skattjakt eller bakning på 
programmet, även om var och 
en får göra det hemma. Under 
fjolåret bidrog också Trollbäck-
ens scoutkår till hemsjukvården 
genom att tillverka flera hundra 
visir.

Valborg i Fornuddsparken
– En baksida med pandemin är att 
vi inte hade möjlighet att genom-
föra Valborgsfirandet under fjol-
året och det ser ju mörkt ut i år 
också, säger Tobbe Hallerby som 
varit aktiv ledare i många år. Troll-
bäckens scoutkår har genomfört 
valborgsfirande i över 50 år i For-
nuddsparken – en tradition för 
hundratals Trollbäcksbor och en 
viktig inkomstkälla, säger Tobbe. 
Men vi gör vad vi kan och söker 
lösningar för att ställa om.

ooo

Tre glada scouter på läger, Frida Lithman, Signe Lithman och Amelia 
Bohm. FOTO: MIKAELA LITHMAN

Inget är så gott som egengräddat bröd, Frida Lithman. 
 FOTO: MIKAELA LITHMANFrida Lithman kokar lunch. FOTO: MIKAELA LITHMAN

Ge namn åt kommunens lekplatser
NAMNLEK ”Vad kallar ni lekplat-
sen i Tyresö som barnen brukar 
leka på?” Den frågan ställer nu 
kommunen på informationslap-
par som satts upp vid tio lekplat-
ser i Tyresö.

Under 2021 kommer kommunen 
att sätta upp skyltar vid de kom-
munala lekplatserna, med infor-

mation om adress och annat som 
behövs om det skulle hända en 
olycka och man behöver tillkalla 
hjälp. I samband med detta ska 
lekplatserna också få ett officiellt 
namn. Förhoppningen är att kunna 
använda de namn som barn och 
föräldrar redan själva använder.

Därför vänder man sig nu 
direkt till besökarna på de olika 
lekplatserna. För att kunna 
besvara frågan ”Vad kallar ni 
lekplatsen?” finns lappar med en 
QR-kod uppsatta på lekplatserna. 
Det går också att gå in direkt på 
kommunens hemsida och skriva 
in förslag på namn.

Nästa steg blir att en namnbe-
redningsgrupp går igenom alla för-
slag. Målsättningen är att kunna 
ge alla lekplatser unika namn som 
följer god ortnamnssed.

ooo

Information vid lekplatsen på Klint
vägen, Trollbäcken. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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De fann kärleken och fram-
gången i Tyresö Handboll
HANDBOLL Deras framfart på 
handbollsplanen har knappast 
gått någon omärkt förbi men att 
de också var ett par på sidan av 
planen kanske inte är allmänt 
känt. Sedan några år tillbaka 
är Jesper Johansson och Tindra 
Sundin ett par, och det märks att 
de bara har ögon för varandra.

Det liksom sprakar när de tittar 
på varandra när jag ber att få ta 
några fotografier för tidningens 
räkning.

– Ungdomarna får ha nedervå-
ningen så bor jag och Tobbe (Jes-
pers yngre bror även han spelare 
i Tyresö Handboll. Reds Anm.) 
berättar Janne Johansson när 
jag besöker familjen i deras hem 
i Trollbäcken. Även pappa Janne 
spelade handboll i sin ungdom, 
och samlade på sig fem SM guld 
med Redbergslid på 80-talet.

Tyresö Handboll har alltid 
satsat på att vara en klubb med 
hög trivsel snarare än höga löner 
något som tycks ge utdelning 
både på plan och vid sidan av.

Var det på det sättet som ni två 
träffades?
– Ja eller genom gemensamma 
kompisar, men givetvis hand-
bollskompisar, säger Tindra.

Jesper blev klar för IFK Ystad 
ganska tidigt in i säsongen, hade 
ni redan då planer för att hitta 
en elitserieklubb i närheten även 
för Tindra?
– När det blev klart med Ystad, så 
började Tindra kolla upp klubbar 
i närheten för hon vill ju precis 
som jag bli så bra som möjligt i 
handboll. Dessutom fanns det ju 
också ett intresse från Kristian-
stad redan förra säsongen, så det 
var ju inte en slump att det blev 
Kristianstad bara för att det skulle 
funka mellan oss, berättar Jesper.

– Både jag och Jeppe har två 
väldigt bra säsonger bakom oss, 
och vi kände båda två att vi var 
redo att ta nästa kliv, fyller Tindra 
i.

Jesper har gått fram som en 
ångvält i Allsvenskan den här 
säsongen och gjort 160 mål på 26 
matcher och detta utan att vara 
straffläggare. Klubbrekord för 
Tyresö Handboll och ett snitt på 
drygt sex mål per match. Tindra 
satte 57 mål på 16 matcher, då hon 
var skadad i slutet av säsongen.

Du ska spela för IFK Ystad, är 
det skillnad mot Ystad IF?
– Ja Ystad IF är ju den stora fram-
gångsrika föreningen historiskt 
sett medan IFK är mer underdog. 
För farsan var det viktigt att de 
blev IFK, han hade många hårda 
duster med IF på 80-talet, så för 
honom spelade det roll. Han 
påstår också att han alltid var bäst 
på plan där nere, skrattar Jeppe 
och det är tydligt att ämnet varit 
på tapeten mer än en gång.

Som handbollsspelare på elitni-
vå, kan man leva på sin lön?
– Som damhandbollsspelare, defi-
nitivt inte, säger Tindra bestämt. 

Varför det är så, är en fråga jag 
ställt mig tusen gånger, men det är 
bra att gilla läget. Samtidigt så är 
det i det här läget inte för pengar-
na som man spelar handboll. Man 
gör det för att det är ens identitet 
och ens allt.

Vad vet du om Kristianstad?
– Det är en riktig handbollsstad 
och det är det som känns kul. 
Det är handboll överallt och det 
är lite det som man saknar här i 
Stockholm. Kristianstad är en bra 
klubb med bra möjligheter, ett 
jävligt bra lag helt enkelt. De tog 
sig till kvartsfinal i slutspelet så 
det känns väldigt spännande att 
komma dit.

Kommer du att vara den stora 
stjärna du varit i Tyresö de 
senaste åren även i Kristian-
stad?
– Det är det absoluta målet, sedan 

är jag väldigt ödmjuk inför det här 
så man får helt enkelt träna sig 
upp och spela sig upp, men bollen 
är rund och allt kan hända, säger 
Tindra.

Säsongen avslutades på en 12:e 
plats (av 14 lag) och ni klarade 
kontraktet på grund av att man 
utökar serien.
– Den här säsongen var så speci-
ell med uppehåll och uppskjutna 
matcher på grund av coronan 
och med en avslutning med sex 
matcher på tre veckor. Vi var ett 
av de bättre lagen i slutet av serien 
och det är väl något som Tyresö 
får ta med sig till nästa säsong.

Det är åtta mil mellan Ystad och 
Kristianstad. Var kommer ni att 
bo?
– Vi kommer bo i Ystad, på Maria-
gatan, i huset bredvid där Kurt 
Wallander bodde så det kommer 

väl vara full med tyska turister 
kan jag tänka mig, säger Jesper. 
Det ska visst vara något slags 
museum där nu.

– Det är jäkligt nojigt att flytta 
till Ystad för vi har hört så mycket 
om alla morden där nere, skrattar 
Tindra.

Tyresö Handboll är kanske 
landets största talangfabrik, men 
oftast har det handlat om mål-
vakter och kluriga kantspelare 
som tagit sig vidare till den hög-
sta serien. Det är alltså mycket 
ovanligt att man exporterar två 
stycken niometersspelare, och 
det på samma säsong.

Tyresö Nyheter vill på detta sätt 
tacka både Jesper och Tindra för 
sina insatser och för allt material 
de gett oss att skriva i vår tidning.
Niklas Wennergren

Fotnot: Även Jespers mamma Eva 
spelade handboll för Tyresö HF, som 
laget hette på den tiden.

Hemma i soffan så spelas det kanske inte så mycket handboll men det pratas desto mer. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Paraishockey 
till Tyresö 
ISHOCKEY Från nästa säsong 
kan det komma spelas parais-
hockey i Tyresö. Tyresö Hanviken 
Hockey har nämligen beslutat 
att föreningen ska dra igång ett 
paraishockey lag. Paraishockey 
spelas antingen stående eller 
som kälkhockey. I Tyresö är 
tanken att laget ska spela stå-
endes.

– Vi vill vara en förening för alla. 
Det är grunden. Då är det här med 
funktionshindrade ett område 
som vi vill göra något för och 
finnas till för dem också, säger 
Mikael Westford, ordförande för 
Tyresö Hanviken Hockey.

Tyresö Hanviken Hockey är 
idag Stockholms största ishock-
eyförening. Verksamheten växer 
både för tjejer och killar och 
A-laget har etablerat sig i Hock-
eyettan. Nu står det alltså klart 
att föreningen till nästa säsong 
kommer försöka starta ett parais-
hockey lag.

– Vi jobbar med juniorer, senio-
rer, pojkar, flickor, ja alla åldrar 
egentligen. Då är funktionshin-
drade en grupp som vi inte har. 
Det finns inte så mycket parais-
hockey i Stockholm, fortsätter 
Mikael Westford.

Planen är att det nya laget ska 
komma igång till hösten. Denna 
form av paraishockey riktar sig 
alltså mot personer som har 
någon form av intellektuell funk-
tionsnedsättning.

– Vi känner att det komplet-
terar vår verksamhet berättar, 
Mikael Westford. Det här finns 
inom andra sporter men inom 
ishockey har det inte funnits 
något sådant, så här bryter vi ny 
mark, fortsätter han.

För den som är intresserad 
av paraishockey finns mer infor-
mation på föreningens hemsida 
www.hanvikenssk.se och intres-
seanmälan kan skickas till parais-
hockey@hanvikenssk.se.

ooo

Mikael Westford. 
 FOTO: IDROTTSFOTO.COM
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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/

FAGNING AV DYVIKS LÖVÄNGAR
24/4 10.00–15.00, Dyviks löv-
ängar, redskapsboden. Faga betyder 
att göra ängen fin. Vi räfsar löv och 
nedfallna kvistar så att slåttern 
med lie går lätt senare i sommar. 
Kom gärna och delta i arbetet och 
lär känna en fantastisk miljö till-
sammans med andra människor. 
Inga förkunskaper behövs.  
Arr: Arbetsgruppen Dyviks lövängar.  
Biljetter: Gratis.

KOLARDAMMARNA OCH ALBY – 
LÄTTVANDRAD NATURGUIDNING
5/5 och 6/5 10.05–13.05, Sam-
ling vid busshållplats Öringe. Vand-
ringen går längs Kolardammarna 
och vidare längs den slingrande 
Fnyskbäcken. Cirka 3 km. Cirka 3 
timmar inklusive matsäckspaus. 
Arr: Tyresö kommun.  
Biljetter: Gratis men föranmälan 
krävs, max antal deltagare är 7. 
Anmälan: tyreso.se/biljetter.

GAMMELSTRÖM OCH TYRESTA – 
LÄTTVANDRAD NATURGUIDNING
19/5 10.30–13.00 och 18.00–
20.30. Samling vid busshållplats 
Nyfors. Gå i gammelskog och 
blomstermarker! Vi vandrar längs 
Tyresö-Flatens norra strand till Gam-
melströms porlande vatten. Här 
möts vi av Tyresta som är södra 
Sveriges största gammelskog med 
mossrika granskogar och tallklädda 
hällmarker. Vid kulturmarkerna i 
Oppsätra blir det öppnare med grov-
stammiga ekar och blommande torr-
backar och hällar. Med lite tur kan vi 
få se både sårläka och kattfot.  
Arr: Tyresö kommun.  
Biljetter: Gratis men föranmälan 
krävs, max antal deltagare är 7. 
Anmälan: tyreso.se/biljetter.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Hur bra fungerar 
Tyresö kommun?

Mårten Blix (M) är förtroendevald kommunre-
visor och granskar hur kommunen sköts. Men 
han är också fil. dr. i nationalekonomi, forskar 
i hur offentlig sektor sköts, skriver debattar-
tiklar i de stora tidningarna och är son till den 
tidigare folkpartisten Hans Blix. Ann Sandin-
Lindgren försöker ställa intelligenta frågor.

Appar lockade Eva 
till SeniorNet

Hur var hennes liv före SeniorNet? Uppväxten, 
skolor, arbete? Redan före 20-årsåldern och 
långt innan datorer blev var mans egendom 
kunde hon mycket mer om datorer och deras 
användning än de flesta av oss. Men vad var 
appar? Möt SeniorNet Tyresös nyutnämnda 
styrelseordförande Eva Blommegård. Hur ser 
hon på framtiden? Vad vill hon med klubben? 
Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Fredriks FNtjänst 
som sjuksköterska

Fredrik Bergqvist som är utbildad ambulans-
sjuksköterska och arbetar med avancerad 
sjukvård i hemmet gjorde FN-tjänst i Mali 
i höstas. Hur var det att åka till Mali, som är 
ett fattigt och krigsdrabbat land i Afrika, med 
risk för eget liv där lokala terrorgrupper ope-
rerar? Det och många andra frågor ställer Ann 
Sandin-Lindgren.

Hur är det att köra 
buss i Tyresö?

Mats Ove Sköld har haft många intressanta 
jobb inom media, musik, teknik och försälj-
ning. De senaste 20 åren är han en uppskattad 
och välkänd chaufför på busslinjerna i Tyresö. 
Han berättar för Ann Sandin-Lindgren vad han 
gillar mest i jobbet på Tyresögaraget och om 
hur det varit att köra buss under pandemin.

Många pärlor i 
Tyresöradions arkiv

Åke Sandin började redan 1995 att intervjua 
kända och okända tyresöbor. I serien Arkivpär-
lor kan man nu höra författaren Roland Schütt, 
bilhandlaren Lennart Rönn, Arno Severinsson 
som startade Arno Livs, fjärdingsman Josef 
Malmsäter, fotografen Peter Myhr, den legen-
dariska rektorn Jessie Navin och många fler. 
Sök på Arkivpärlor på Tyresöradion.

De vill skapa glädje 
för de äldre

Verksamhetschef Peter Berg och samordnare 
Gustaf Rosenberg från Tyresö hemtjänst berät-
tar om radioserien som startades på Tyresöra-
dion den 12 april. ”Röster i gryningen” kommer 
sändas varje måndag klockan 7–8 med intres-
santa intervjuer, musik och roliga inslag dit alla 
kan ringa och dela tankar. De berättar även för 
Ann Sandin-Lindgren om hur den öppna verk-
samheten för äldre i kommunen fungerar.

Mer om Tyresö FF:s 
historia

Ytterligare en pusselbit läggs till denna broki-
ga historia om laget som tog sig till näst högsta 
serien på mindre än 15 säsonger. Vi är nu fram-
me vid den senare delen av 70-talet och Priit 
”Prajdan” Pärn står vid rodret. Som vanligt är 
vår ciceron Bosse Furugård. Programledare: 
Niklas Wennergren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Berömd mosaikvägg 
är på väg fram

Bernt Karlsson berättar om den fantastiska 
mosaik som Tyresökonstnären Björn Jonson 
skapade 1961 i det som senare blev LM Erics-
son och som idag är Engelska skolan. Den 
har varit gömd bakom några toaletter och nu 
har kommunen börjat frilägga mosaikväggen. 
Bernt berättar för Ann Sandin-Lindgren histo-
rien om konstverket som heter Teknisk Sonat.
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Kryss nr 3  
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  
11 maj 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2021
1:a: Jane Bertilsdotter Bujila, 
Granbacksvägen .
2–5: Sonia Engström, Agatgången.
Monica Svensson, Gudöterassen.
Eva Fagerhult, Bokvägen.
Ann-Mari Karner, Borevägen.

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 3” 
och skicka senast 
den 11 maj 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Maija-Liisa!
Förra bild gåtan föreställde 
Bollmora vårdcentral 
vilket Maija-Liisa Larsson 
på Lindalsvägen lyckades  
lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 18 april 2021.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

HUND AVSATS
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BOSSE
Rätta lösningen på kryss nr 2, 2021.
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Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
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Lördagsöppet
25 april 10–14

Rum för den sista vilan:

Begravningsplatser och kyrkogårdar

Begravningsavgift
Alla som betalar skatt i Sverige 
betalar en begravningsavgift. Den 
säkerställer att alla som bor i vårt 
land får en värdig gravsättning 
på en välskött begravningsplats. 
I begravningsavgiften ingår kost-
naden för en eventuell kremering, 

vissa transporter, lokal för förva-
ring och visning av den avlidne, 
ceremonilokal utan religiösa 
symboler, gravsättning samt en 
gravplats i 25 år. Andra kostnader 
som en eventuell annons, kista, 
blommor och gravsten betalas av 
dödsboet.

Gravsättning
Alla som avlider i vårt land ska 
gravsättas. Den avlidnes stoft 
eller aska ska ges en bestämd 
gravplats och placering eller strös 
i minneslund. Spridning av aska 
över skog eller hav är också en 
gravsättning.

I Tyresö församling finns två 
kyrkogårdar och en begravnings-
plats. På Bollmora kyrkogård och 
Tyresö begravningsplats finns 
plats för kistgravar, urngravar, 
askgravplatser och minneslund.

Tyresö kyrkogård, belägen inn-
anför bogårdsmuren vid Tyresö 
kyrka, togs i bruk under 1600-
talet. Den är idag fullbelagd och 
gravsättning sker i dag endast i 
gamla familjegravar.

I mån av plats kan man bli grav-
satt på annan ort än den man är 
folkbokförd i. Transporten till en 
annan församlings begravnings-
plats bekostas av dödsboet.

Tyresö församling har avtal 
med Nacka församling om att få 
anvisa anhöriga till avlidna musli-
mer till Storkällans begravnings-
plats för den som så önskar.

Ceremoni vid begravning
När en anhörig eller vän har gått 
bort behöver vi få samlas, ta 
avsked och sörja tillsammans. Det 
finns flera sätt att ha en begrav-
ningsceremoni. Drygt hälften av 

de avlidna tyresöborna begravs i 
svenska kyrkans ordning i någon 
av de tre kyrkorna Bollmoradalens 
kyrka, Trollbäckens kyrka och 
Tyresö kyrka. På Bollmora kyrko-
gård ligger också Bollmora kapell.

Ceremonier som inte följer 
någon religiös tradition brukar 
kallas för borgerlig begravning. 
Bollmora kapell, Tyresö försam-
lingshem och Storkällans kapell 
används för borgerliga begrav-
ningar där de religiösa symbo-
lerna tas bort. Förutom i dessa 
lokaler kan en borgerlig begrav-
ningsceremoni hållas i princip 
varsomhelst – i större samlings-
lokaler, i bostaden, i trädgården 

och vid havet. Det är även möjligt 
att hålla begravningsceremonier 
utomhus vid graven.

Ungefär var tredje tyresöbo 
som avlidit under 2020 har grav-
satts på annan ort eller väntar på 
gravsättning. Vid kremering kan 
dödsboet vänta ett år med grav-
sättning av den avlidne.

ooo

Minnesplatsen är belägen i närheten av Tyresö kyrka. Här kan den som vill 
tända ett ljus eller lämna en blomma. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö bvegrvningsplats. FOTO: TYRESÖ NYHETER

BEGRAVNING För ett år sedan fick Coronapandemin fäste i vårt land. 
Ett virus som sedan dess påverkat mångas vardag. Inte minst har vi 
blivit medvetna om vår egen dödlighet. Varje vecka informerar Folk-
hälsomyndigheten om hur många som avlidit på grund av covid-19. 
Men människor avlider också av andra orsaker. I Tyresö är antalet 
avlidna relativt konstant över åren och rör sig om cirka 300 per år. 
Under 2020 ökade antalet avlida till 362 personer.

Var finns graven?
På webbplatsen svenskagravar.
se kan du söka efter gravsatta 
i flera församlingar, även Tyresö 
församling.
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