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Namnsätt nya stadsdelen
n Planeringen av nya bostäder i 
Tyresö centrum pågår för fullt. 
Forellskolan är riven och rör och 
ledningar ska komma på plats 
under sommaren.

Närmare 1 000 nya bostäder och 
kommersiella lokaler planeras 

och det kommer att vara en bygg-
arbetsplats under flera år. Det 
som inte planerats ännu är vad 
kvarteret, gator och torg ska heta. 
Arbetsnamnet är det föga lysande 
Norra Tyresö centrum.

Tyresö Nyheter bjuder därför 

in alla tyresöbor att komma med 
förslag. Insända förslag kommer 
att skickas till Tyresö kommun och 
den grupp som har ansvaret för 
namnfrågan. Ta chansen och kom 
med dina förslag.

 Sid 3

… funderar  
över låneord.
     Sid 2

Bollmoran …
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Bilden föreställer … ja, vad ska området heta? Ta chansen att sätta din prägel på Tyresö och skicka in namnförslag. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Tvångsförflyttning
n Planeringen för äldreomsorgsplatser i Tyresö har misslyckats. 
Idag köps tre gånger så många platser utanför Tyresö som för tre 
år sedan. De ökar kostnaderna och tvångsförflyttar de äldre tyre-
söborna. Det behövs rejäla tag för att svara upp mot det växande 
behovet. Och det kan inte vänta. Ledare, sid 2

Något måste göras
n Personalomsättningen på socialkontoren är hög och det är 
svårt att rekrytera. Samtidigt ökar arbetsbördan. Anmälningarna 
som individ- och familjeomsorgen, IFO har att handlägga beräk-
nas öka med 20 procent bara i år. Villkoren för socialsekreterar-
na måste förbättras för att de ska stanna. Debatt, sid 4

”Vi har verksamhet  
nästan dygnet runt 
och för många 
olika åldrar.”
Hampus Gustafsson,  
sid 10–11

Få hyresrätter
n Tyresö bostäder har bara 
tre fler hyresrätter idag än för 
15 år sedan. Det är alldeles 
för få hyresrätter i kommu-
nen, menar flera tunga aktö-
rer. Sid 5

Inga sommarjobb
n Kommunen kommer inte 
att erbjuda några egna som-
marjobb i år. Arbetsgivare 
får istället lönebidrag för de 
unga. Sid 5

Pensionsfällan
n Visstidsanställningar som 
många kvinnor har kommer 
att drabba deras pensioner, 
visar en undersökning Kom-
munal genomfört. Sid 6

Möjligheter för unga
n Med över 400 medlemmar 
i länet och 60 i Tyresö har 
Vägen ut – vi unga blivit en 
framgångsrik verksamhet 
för att ge ungdomar inspira-
tion. Sid 8

Smågrupper 
försvinner 
n Stor oro finns för barn med 
behov av stöd när smågrup-
perna försvinner till hösten. 
Det är besparingskraven som 
slår mot de små. Sid 9

Storseger för TFF
n Första matchen i division 
4 för Tyresös herrar slu-
tade med storseger. Atletico 
Stockholm fick se sig slagen 
med 6–2. Sid 12

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO
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Noterat

Tyresö var under 70-talet Sveriges barnri-
kaste kommun. Och barnen har under alla 
år därefter varit väldigt många. Därför har 

det under decennier funnits en stor efterfrågan 
på nya förskolor och skolor. Många gånger har 
nog kommunpolitikerna önskat att byggna-
derna skulle haft hjul så de kunde flyttas till 
den kommundel där behovet varit störst. Men 
nu händer något annat. Barnen är fortfarande 
många. Enligt prognoserna kommer andelen 
förskolebarn att bli fler i alla delar av kommu-
nen. Samtidigt blir de personer som är äldre 
än 80 år också fler. Det innebär att vi behöver 
omsorg för både de som är yngst och det som är 
äldst. Den borgerliga kommunledningen verkar 
inte först allvaret i situationen.

Idag finns det nästan en halv miljon som är 
äldre än 80 år i Sverige. Om 20 år kommer de att 
vara över 800 000 och i slutet av 2040-talet över 
1 miljon. En av tio i kommer alltså att vara 80 
år eller äldre. Idag är det var tjugonde. Tyresö 
närmar sig rikssnittet mer och mer.

Hur ser det då ut med omsorgsplatser för 
våra äldre? Ja här finns det uppenbara brister i 
planeringen. De kommunala platserna har mins-
kat från 156 för två år sedan till 137 idag. Under 
samma period har platserna hos privata utföra-
re ökat från 120 till 132. Sammantaget har alltså 
platserna minskat med sju stycken under två år. 

För att klara behovet har kommunen tvingats 
köpa dyra platser utanför Tyresö. För två sedan 
köptes 12 sådana platser. Förra året var antalet 
köpta platser 39.

Utvecklingen gynnar varken den kommuna-
la ekonomi eller de tyresöbor som tvångs-
förflyttas från Tyresö på grund av bristande 
planering.

Den minskning av kommunala omsorgsplat-
ser som skett medför också en stor ekonomisk 
risk. När avtalstiden går ut för de kontrakt kom-
munen tecknat kan kostnaden öka dramatiskt. 
Då kan platserna bjudas ut på en marknad där 
efterfrågan är väldigt stor. Socialdemokraterna 
varnade för detta för flera år sedan.

För den vidare planeringen av äldreomsorg i 
Tyresö måste verkligheten få råda framför dog-
men. Det är inte rimligt att kommunen inte har 
något inflytande i över hälften av omsorgsplat-
serna. Det kan vara bra att ha ett visst antal plat-
ser hos privata aktörer. Det är däremot osunt 
att privatisera mycket väl fungerande verksam-
heter, exempelvis Ängsgården, för att sedan se 
dem gå i konkurs. När andelen privata utförare 
blir för stor riskeras inte bara kommunens eko-
nomi. Den goda omsorgen om våra äldre kan 
också gå förlorad.

ooo

Kostnaderna för äldreomsorgen har skjutit i höjden och bristen på planering 
gör att många äldre tyresöbor tvångsförflyttas till andra kommunen. En del 
borgerliga politiker tror att om privata aktörer får bygga och äga belastar det 
inte den kommunala ekonomin. Studera verkligheten och kom tillbaka med 
lite ödmjukhet. De äldre kommer att öka både i antal och andel. Det gäller 
att sätta igång byggen av omsorgsplatser nu. Och planera för insyn, inflytan-
de och för framtiden.

Under senaste mötet i kommunfullmäktige nåddes ett låg-
vattenmärke som antagligen kommer att stå sig under lång, 
mycket lång, tid. Den annars för det mesta stumme folk-
partisten, Leif Lanke, tog sig brösttoner i fel läge. Det hela 
startade med att socialdemokraten Mathias Tegnér oroade 
sig över bostadssituationen i Tyresö och räckte ut en hand 
till alla allianspartier om ett blocköverskridande samarbete 
för fler hyresrätter. De flesta i salen verkade rätt häpna över 
det anfall som nämnda folkpartist i sitt svar slungade mot 
hela oppositionen. Ni uteblev från ett möte och därför har ni 
försuttit er chans, verkade vara hans tes. De uttryck och argu-
ment Leif Lanke hade passar förvisso bättre på någon avskrä-
deshög än i det demokratiska samtalet. En svår jobbsituation 
eller att ta hand om barn var inga skäl att avstå ett samman-
träde. Ett möte bygger inga bostäder men det gör långsiktiga 
samarbeten var svaret på angreppet. Agerandet känns tyvärr 
igen. I rikspolitiken avstår folkpartiledaren också inflytande 
i försvarsfrågan genom att avstå från samarbeten. Folkpar-
tiet verkar numera hellre vilja vara ett kollisions- än ett koa-
litionsparti.

ooo
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 19–24 maj 2015
Manusstopp 10 maj 2015
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Äldreomsorgens
planering haltar

Det dånar uti rättens krater
från uteslutna Sverigedemokrater
ja, man kan åka ut
fast järnrören tagit slut.
Nu vill man verka mjuka och lena
och demokratiskt rumsrena,
hyllar gärna vår fädernejord
och demokrati blir ett låneord.

S.

Kommunfakta:
Producentansvar började införas redan 1994. Det är den del av avfallshanteringen 
som kommunen inte ansvarar för. Tillverkarna har själva ansvaret för sina produkter 
även när de är uttjänta och har blivit avfall. Genom producentansvaret kan också var 
och en bidra till en bättre miljö.

Så här mycket återvinns

Insamlade mängder Tyresö 2014 Riket 2013

Glasförpackningar 19,63 kg/invånare 19,5

Pappersförpackningar 9,29 kg/invånare 13,4

Metallförpackningar 0,82 kg/invånare 1,7

Plastförpackningar 3,50 kg/invånare 5,6

Tidningar 27,91 kg/invånare 34,5
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

(S) föreslår att 
Tyresö blir Fair 
Trade kommun
RÄTTVISA I en motion till kom-
munfullmäktige föreslår Social-
demokraterna i Tyresö att kom-
munen ska bli en så kallad Fair 
Trade kommun. Fair Trade som 
är en internationell rörelse syftar 
till att rättvisa villkor ska gälla 
för producenter i fattigare länder. 
Tyresö skulle i så fall bli en av de 
70-tal kommuner i Sverige som 
ansluter sig. I hela världen ingår 
1 500 kommuner.

ooo

Söndagsöppet på 
kretsloppscentral
TID Från och med 12 april–31 
maj är kretsloppscentralen i Pet-
terboda öppen också på sönda-
gar. Öppettiderna är kl 9–14. 
Tyresö tillhör de kommuner som 
har begränsat antal besök per år, 
vilket är 20 gånger kostnadsfria 
besök.

ooo

Ny cykelkarta
HITTA Nu är den nya cykelkartan 
över Tyresö uppdaterad och fram-
tagen. Den går att hämta i kom-
munens Servicecenter, bibliote-
ken och på turistbyrån. Kartorna 
är framtagna i samarbete med 
Cykelfrämjandet i Storstockholm 
och Naturskyddsföreningen. I fol-
dern ger man också tips på olika 
cykelturer samt hur du bäst cykel-
pendlar till jobbet.

ooo

Vad ska området heta?

NAMN Just nu pågår ett arbete 
för att bygga närmare 1 000 
lägenheter norr om Tyresö centr-
um. Forellskolan är redan riven, 
och i sommar kommer arbetet 
igång med infrastruktur under 
jord, man kommer alltså att 
börja gräva för att lägga ner rör 
och ledningar. Nya kvarter ska 
byggas, nya gator och nya torg. 
I dagslägen finns ett antal tillfäl-
liga och påhittade namn på de 
kartor som gjorts, men den nya 
stadsdelen behöver ett riktigt 
namn.

Tyresö Nyheter bjuder därför in 
våra läsare att komma med namn-
förslag. Tidningen kan inte kora 
en vinnare, men förslagen kom-
mer att presenteras för den bered-
ningsgrupp som har ansvar för att 
namnge området. Det är slutligen 
miljö- och samhällsbyggnadsut-
skottet som fattar beslut.

Det finns flera olika sätt att 
namnge gator, parker och kvar-
ter. Ett sätt är att kategorisera 
alla namn inom ett område. I till 
exempel Krusboda är gångarna 
uppkallade efter svampar, lavor 
och mossor. I Fårdala har många 
vägar namn efter bär, och på 
Farmarstigen återfinns kryddor i 
namnen.

Det är mycket vanligt att man 
ger namn efter en pågående eller 
tidigare användning av marken. 
Många områden och gator bru-
kar också bli uppkallade efter 
historiska saker. Området kring 
Nyboda är uppkallat efter torpet 
Nyboda som låg där på 1600-talet.

Memorialnamn är också van-
ligt. Gator och vägar är då upp-
kallade efter en avliden person. 
Exempel på det är Lagergrens 
väg, Oxenstiernas gränd och Jes-
sie Navins väg.

I Tyresö används namnen 
oftast med ändelsen väg. Stig, 
allé, gränd och gång förekom-
mer också. Ändelsen gata har inte 
använts hittills, i andra tätorter är 
det dock vanligt.

Även om kommunen själv 
bestämmer sina gatu- och kvar-
tersnamn är det inte tillåtet att 
göra precis som man vill. Lantmä-
teriverket vakar över nya namn 
och det finns också en kultur-
minneslag att ha i åtanke. Lagen 
säger att man måste ta hänsyn till 
svenskt språkbruk, W istället för 
V brukar ogillas. Det är också vik-
tigt att gatunamn i närheten inte 
är lätta att förväxla, så det måste 
vara fullständigt klart vilken gata 
som avses om man exempelvis 
ringer ambulansen.

ooo
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kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum december 2013

PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG

Bollmora hage South city Axels dal Maria Sofias ängar

NYHETER

Det här tycker jag är ett passande namn istället för:
Norra Tyresö Centrum:  .....................................................................................................................................................................................................................

Blå parken:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Norra torget:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Tvärgatan:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Blåa gatan:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Gröna gatan  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Jag heter:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Ni når mig här:  ........................................................................................................................................................................................................................................

Skicka in dina förslag till:
Tyresö Nyheter 
Björkbacksvägen 37 
135 40 Tyresö >>>

APRIL 2015 3



Akademikerförbundet SSR företräder socionomer 
och andra akademiker med lång högskoleutbild-
ning. En socionom arbetar ofta som socialsekrete-

rare. I Tyresö kommun finns de spridda på sju enheter. Indi-
vid och familjeomsorgen (IFO) har flera avdelningar, bland 
annat en barn- och ungdomsenhet som möter familjer med 
barn mellan 0–20.

Kris! Det skriver bland annat DN om läget i landet på 
våra socialkontor. Det är hög omsättning på personal och 
är svårt att rekrytera. Många blir faktiskt sjukskrivna på 
grund av sitt jobb.

De mest utsatta i samhället, de små barnen, de som inte 
har något skyddsnät i sin egen familj, de som är utsatta för 
misshandel i hemmet, de som hamnat i ett missbruk – detta 
är några exempel på människor socialsekreterare träffar. 
Dagligen. I Tyresö.

Lagarna skärps för att öka rättssäkerheten för de utsat-
ta, vilket är bra, men hur möts det ökade stöd- och skydds-
behovet upp? Finns det tillräckligt med personal som kan 
arbeta med detta? Hur ska de lagstadgade tidsramarna hål-
las när personal fattas? En omfattande personalomsättning 
inom en organisation som Socialtjänsten leder inte enbart 
till bristande rättssäkerhet, försämrad kvalitet på det arbe-

te som utförs och stark stress hos de personer som arbetar 
kvar på platsen. Det leder också till en bristande tilltro hos 
de personer som är klienter och ständigt drabbas av att en 
få ny handläggare. (Kim & Stoner, 2008)

Antalet anmälningar ökar. Sant eller falskt? 2013 inkom 
1 104 anmälningar, 2014 inkom 1 327. I år har 403 anmäl-
ningar inkommit de tre första månaderna. Med den takten 
slutar det på 1 600 under 2015. Detta är enbart på enheten 
för barn 0–20 inom IFO. I Tyresö. Dessa familjer får sedan 
ofta stöd av väl kvalificerade familjebehandlare också 
knutna till IFO.

I Tyresö inrättas fyra nya socialsekreterartjänster. Däref-
ter återstår utmaningen att finna de personer som ska fylla 
tjänsterna. När de tjänsterna är tillsatta så vill vi ju natur-
ligtvis att de ska stanna kvar på sina tjänster. På olika sätt 
i olika kommuner försöker den höga genomströmningen 
stoppas. I Stockholm ska frågan om ett ärendetak utredas. 
En del kommuner betalar mer lön. Här i Tyresö har vissa 
tjänster fått ett funktionsbidrag med syfte att behålla kom-
petent personal

I skrivande stund har arbetsmiljöverket anmält att de 
kommer att göra en inspektion av socialsekreterarnas 
arbetsmiljö i Tyresö. Vad kommer det att ge för resultat? 

Grundförutsättningen för en rimlig personalstabilitet, 
menar docent Anna-Lena Lindqvist, är tillräcklig beman-
ning som tar hänsyn till arbetsuppgifternas omfattning, 
förekomsten av nyanställd personal, samt vikten av att när-
maste arbetsledare finns tillgänglig i handläggarnas vardag 
och att de själva får stöd i sin utveckling som arbetsledare. 
(Rapport september 2014, Personalomsättning, arbetsvill-
kor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdoms-
vård)

Socialförvaltningen i Tyresö ska omorganiseras under 
2015. Vad kommer förändringarna innebära för de social-
sekreterare som arbetar här? Och hur kommer det i slutän-
dan påverka medborgarna bakom de 1 600 förväntade 
anmälningarna, enbart inom barn- och ungdomsenheten 
på IFO, som behöver stöd/utredningar/tvångsåtgärder?

Vad driver en socialsekreterare att arbeta kvar i Tyresö?
Lokalföreningen Akademikerförbundet SSR i Tyresö kommun

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

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

Varför jobbar de kvar?

Nyligen åkte familjen och jag längs Highway One i U.S.A. 
Resan var en fyrtioårspresent till min man och mig själv. 
Vi utnyttjade påsklovet och bad om ledigt från barnens 
(och min) skola. För jag är en sådan konstig lärare som a) 
inte sysslar med läxor och b) tycker att ungar ska få vara 
lediga från skolan ibland. Som lärare tycker jag att det är 
pest när mina elever ska vara lediga för de kvaddar min 
planering och tar sällan igen det de missar. Som människa 
hejar jag på alla ledigheter för världen är så mycket mer 

än våra viktiga jobb och skol-
dagar. Som språklärare kan jag 
aldrig nog understryka hur vik-
tigt det är att uppleva språk där 
de hör hemma. När min äldsta 
dotter i en park i San Francisco 
får för sig att bara prata engel-
ska med oss och säger det mesta 
korrekt håller jag nästan på att 
dö dåndimpsdöden. Och är så 
lycklig för att vi kan ge våra barn 
den här porten till språken. För 
nyckeln till all inlärning är att 
man fattar vad man ska ha kun-
skapen till.

Vi går över Golden Gate Brid-
ge och tillbaka och sedan skriver båda döttrarna berät-
telser där bron har en huvudroll. Vi äter på restaurang 
och båda beställer sin mat på engelska. Men, det som 
är riktigt, riktigt stort är när vi sitter i ett hotellrum och 
delar en pizza och lilla dottern surar för hon inte fick rätt 
sort. (De hade inte Hawaii). Men så börjar barnen prata 
om hur de såg hur några tiggde vid strandpromenaden. 
Och de undrade om de inte hade pengar och mat. Och vi 
kom in på ett samtal om hur olika det ser ut i olika länder. 
Om hur vi i Sverige har nästan gratis dagis, skola, fritids, 
tand- och sjukvård för barn. Och att vuxna också har råd 

att bli sjuka medan man i USA är bero-
ende av sina arbetsgivares försäkringar 
och att man har sparat några månadslöner 
för anställningstrygghet finns inte. Vi pra-
tade också om att jag kunde vara hemma 
med båda döttrarna till de var 18 månader 
gamla och ändå behålla både jobb och lön. 
I USA är det vanligaste sex veckors mam-
maledighet till 50 procent lön. (Pappale-
dighet? Ha, ha, ha). När vi pratar om det 

här känner jag att det inte gör ett dugg att mina barn, och 
jag, missar sex skoldagar. För det vi lär oss på en sådan 
här resa, det är så mycket mer.

Vi inledde vår roadtrip med ett besök på Steinbeckmu-
seet i Salinas. Jag fastnade vid ett av hans citat som var 
uppsatt på en vägg där: ”A journey is a person in itself, no 
two are alike. We find after years of struggle that we do 
not take a trip; a trip takes us.”
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm / www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se

Det gäller att fatta vad 
man ska ha kunskap till

FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON

”Vad är väl sex 
skoldagar? Det 
vi lär oss på 
en sådan här 
resa, det är så 
mycket mer!”
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För 200 kronor per år blir du medlem 
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Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
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Höj inte SL-kortens avgifter
Dagens Stockholm påverkas 
av kollektivtrafiken. En majori-
tet av Stockholms medborgare 
använder kollektivtrafiken som 
ett medel för att ta sig till studier 
eller arbete. Att höja avgifter på 
SL-korten kommer att ge en mot-
satt effekt mot vad (M) utlovar. 
Som vanligt.

Moderaterna har de senaste 
åren förespråkat att det svenska 
folket skall få mer pengar i sina 
fickor. Trots det så väljer (M) 
endast att gynna de mest väl-
bärgade i samhället genom att 
få tillbaks dessa intäkter genom 
ett höjt SL-kort. En stor majori-
tet utav de mest välbärgade i det 
svenska samhället åker tyvärr 
inte kollektivtrafik idag och där 
med drabbas inte de på samma 
sätt som det vanliga folket. 

Genom att höja SL-kortets kost-
nader kommer vi gå mot ett mer 
miljöovänligt samhälle, då folket 
kan anse att det inte lönar sig 
att åka kollektivt längre. Redan 
idag så drabbas vi av både förse-
ningar och reparationer av olika 
slag, dock så tror vi inte att detta 
mönster kommer ändras på grund 
utav en ökad kostnad på kollek-
tivtrafiken. Istället tror vi att det 
kommer att bli en kraftig ökning 
av bil-åkande som en direkt följd 
av att höja priset.

Vi vet även att de som färdas 
mest med kollektivtrafiken är 
ungdomar och studenter med 
väldigt låga studiemedel. När de 
måste välja mellan att spendera 
denna begränsade summa på mat, 
studiematerial eller kunna ta sig 
till skolan genom SL. För att ung-

domar och studenter ska kunna ta 
sig till sin studieplats behöver de 
ett billigt, bra och trovärdigt färd-
medel. När priset på detta höjs 
kommer färre kunna betala för 
detta och välja att inte studera vil-
ket kommer på lång sikt in-direkt 
resultera i högre arbetslöshet.

När fler blir arbetslösa och inte 
färdas med SL kommer intäkter-
na till SL att bli färre och mindre. 
Detta är vad som är känt som en 
ond cirkel. Färre åker med SL och 
priset blir tvunget att höjas igen. 
Vilket resulterar i att ännu färre 
kommer att kunna ha möjlighe-
ten att betala för detta, bara hög-
inkomsttagare, som inte åker kol-
lektivt ändå, kommer att kunna 
åka kollektivt. Det är inte en kol-
lektivtrafik för alla.

Vi behöver en kollektivtrafik 
som fler har tillgång till och som 
fler åker med. Vi behöver en kol-
lektivtrafik som bidrar till en bätt-
re miljö, inte förvärrar den, och vi 
behöver en kollektivtrafik som är 
till för alla.

Härmed ger vi Moderaterna i 
Stockholms läns landsting hem-
läxa i marknadsekonomi.
Jonatan Svensson Glad,
ordförande SSU Tyresö & styrelsele-
damot SSU Nacka Gymnasium
Theodor Kudryk,
studieledare SSU Sollentuna
Susan Jibran,
studieledare SSU Sigtuna
Hodman Salad Ali,
studieledare SSU Upplands-Bro
Signe Johansson,
vice-ordförande SSU Södertälje
Oskar Bergérus,
styrelseledamot SSU Tyresö

Forellskolan
A-, C-, G-hus, 
Cafeteria, Mat-
sal och Aula. 
Som nyinflyt-
tad förälder är 
jag nyfiken på 

hur barnens skolgång ska bli fram-
över. När jag gick förbi biografen 
Forellen upptäckte jag att det tyd-
ligen planeras för en skola med 
samma namn. Det känns skönt att 
veta att barnens skolgång säkert 
kommer att ordna sig. Jag vet ju 
att det blir fler barn framöver som 
ska gå i skola.
Nyinflyttad tyresöbo

Orättvis 
fördelning 
Läste att Tyresö kommun ska 
ge gratis SL-kort till bilägarna i 
Tyresö. Kommunens pengar sat-
sas alltså på dem som har så gott 
ställt att de har råd med bil.

Samtidigt har en psykiskt 
sjuk och handikappad man i min 
bekantskapskrets som blivit hem-
lös inte fått ett dugg hjälp med 
sociala insatser för att ordna upp 
hans tillvaro och ge honom ett 
boende. Ansvarslöst och likgil-
tigt gör de honom till en utelig-
gare trots att han enträget bett 
om hjälp.

Detta kan bara sluta med kata-
strof, då han med alla sina sjukdo-
mar knappast klarar vinterkylan. 
Man kan tro att det är fascister 
som styr i Tyresö kommun. Polis-
anmälan kommer att göras.
E. Bergström 
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VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

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

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

www.gourmethuset.com | Tel. 08-798 55 00

Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

1997–2015

Boka vårfest, student & bröllop NU!

Färre hyresrätter 
drabbar våldsutsatta

Materialet från Tyresö kommuns 
bostadsbolag, Tyresö bostäder, 
visar att det sedan år 2000 har 
byggts 208 nya hyresrätter. Samti-
digt har bolagets politiska ledning 
valt att sälja ut 205 hyresrätter. 
Totalt har alltså bolaget försett 
mer än 6 000 nya tyresöbor med 
tre nya hyresrätter. Situationen 
ser inte bättre ut om man väger 
in de privata hyresrätterna. 2009 
omvandlade Akelius 490 hyresrät-
ter i Tyresö till bostadsrätter.

Bostadsbristen är akut
Bostadsbristen är akut i hela 
Stockholmsregionen, men det 

faktum att Tyresö är en populär 
inflyttningsort som många tyre-
söbor rekommenderar till vän-
ner och bekanta gör att trycket 
blir fortsatt mycket hårt. Varje 
lägenhet som blir ledig i Tyresö 
Bostäders bestånd får mellan 200 
och 1 500 sökande. Totalt står upp 
emot 25 000 personer i kö.

Nu reagerar tunga aktörer i 
Tyresö kommuns externa samver-
kansgrupp för våldsutsatta famil-
jer mot situationen. Gruppen med 
företrädare för Tyresö kommun, 
Svenska kyrkan, Kvinnojouren 
och Polisen kräver nu bland annat 
att kommunen bevarar de hyres-

rätter som finns, bygger fler nya 
och prövar kompiskontrakt för 
att möjliggöra för fler att dela ett 
kontrakt.

Ingen brist om man har råd
Gruppen som lämnat in en skri-
velse till kommunen pekar på att 
det inte är en bostadsbrist om 
man har råd att köpa en bostad. 
Under perioden 1 september till 
20 november 2014 var det cirka 
20 föräldrar (de flesta mammor) 
i Tyresö som hade svårt att lämna 
ett förhållande där våld förekom-
mer för att de saknar ett alterna-
tivt boende.

Drabbar våldsutsatta
Varje år beräknas cirka 200 tyre-
söbor drabbas av våld eller hot i 
nära relationer. Avsaknaden av 
möjligheter att hitta ett alterna-
tivt boende leder till att utsatta 
personer stannar kvar i förhållan-
den där våld förekommer samt att 
barn tvingas bevittna och uppleva 
våld i en ökad omfattning.

Våldet i nära relationer leder 
dessutom ofta till ekonomisk 
utsatthet. I form av sjukskriv-
ningar, låga inkomster och betal-
ningsanmärkningar – vilket gör 
det ytterligare svårare att finna 
boendealternativ.

Politiska krav
Även politiskt väcks nu krav på en 
förändrad utveckling. Den lokale 
socialdemokratiske riksdagsleda-
moten Mathias Tegnér, som gjort 
sig känd som drivande för fler 
hyresrätter, kräver nu att Tyresö 
kommun beslutar om en höjd 
ambition för fler hyreslägenheter 
i Tyresö.

– De borgerliga partierna har 
drivit en politik där inga hyresrät-
ter kan byggas utan att lika många 
säljs ut. Resultatet ser vi nu. Ung-
domar får svårare att finna en 
bostad – men även särskilt utsatta 
grupper drabbas. Att de som job-
bar med våld i nära relationer nu 
larmar borde leda till en annan 
politik i Tyresö, avslutar Mathias 
Tegnér (S).

ooo

BOSTAD Antalet hyresrätter i Tyresö bostäders regi har ökat med tre 
stycken sedan år 2000. Det visar ett nytt underlag från Tyresö kom-
mun som Tyresö Nyheter tagit del av. Samtidigt har befolkningen ökat 
med 6 319 nya invånare.
 Nu protesterar flera tunga aktörer och hävdar att den akuta bristen 
på hyresrätter bland annat kan leda till att mammor som är utsatta 
för våld i nära relationer kan drabbas särskilt hårt.

Inga sommarjobb 
via kommunen i år
ARBETE De senaste åren har 100–150 16–17-åringar i Tyresö erbju-
dits sommarjobb via Tyresö kommun. I år kommer inga sommarjobb 
att förmedlas, då den borgerliga alliansen valt en annan modell, där 
ungdomarna själva får hitta ett jobb och arbetsgivarna får ett bidrag.

Att kommunen ska erbjuda ung-
domar sommarjobb har det hittills 
varit helt enigt om från politiken. 
Stötestenen har varit antalet, där 
å ena sidan den borgerliga majo-
riteten har velat minska antalet 
platser, och socialdemokraterna å 
andra sidan vill se en modell som 
i Nynäshamn, där alla ungdomar 
som är intresserade erbjuds ett 
kommunalt sommarjobb. Antalet 
som sökt sommarjobb hos kom-
munen har varit 450–500 per år. 
Nu har den borgerliga majoriteten 
valt att inga jobb alls erbjuds cen-
tralt, utan istället får de arbetsgi-
vare som anställer ungdomar för 
sommarjobb ett lönebidrag från 
kommunen.

– Risken nu är att de ungdo-
mar som saknar egna kontakter 
och nätverk kommer att få ännu 
svårare att hitta ett jobb, säger 
Anita Mattsson (S) oppositions-
råd. Att ha erfarenhet av sommar-
jobb underlättar för ungdomar att 
komma ut på arbetsmarknaden, 
därför är det viktigt att de får 
chansen.

De populäraste arbetsplat-
serna tidigare år har varit på för-
skolor och parkförvaltningen i 
kommunen. Parkförvaltningen 
kommer även fortsättningsvis 
att anställa ett antal sommarjob-
bare, eftersom det är högsäsong 
och den ordinarie personalen har 
semestrar. På förskolorna finns 
däremot inget stort intresse. Dels 
finns inga pengar avsatta i deras 
budgetar för feriearbeten, dess-
utom innebär det en hel del mer-
arbete eftersom Arbetsförmed-
lingen tidigare skötte en stor del 
av administrationen kring kom-
munens sommarjobb, och den 
tjänsten upphör.

– Jag skulle gärna vilja ha ett 
sommarjobb, säger Elin Furu-
gård, men hon berättar att det inte 
är lätt att få något trots att hon har 
sökt flera.

Elin går på hotell- och restau-
rangprogrammet på Tyresö gym-
nasium. Det är ett program som 
erbjuder goda möjligheter att få 
jobb när utbildningen är färdig.

ooo

Elin Furugård 17 år, skulle gärna 
vilja ha ett sommarjobb. 
 FOTO: GUNNAR FRISELL

Anita Mattsson (S) hoppas unga får 
sommarjobb. FOTO: GUNNAR FRISELL

Mathias Tegnér (S) efterlyser fler hyresrätter. FOTO: GUNNAR FRISELL
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En sak jag lärt mig under mina första månader som 
riksdagsledamot är hur komplexa många saker är. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även 

om vissa saker är svåra att genomföra kan det likväl vara 
rätt. Bostadsbyggandet är ett bra exempel. I Tyresö står 
nästan 25 000 personer i bostadskö och i hela Stockholm 
är siffran runt en halv miljon människor. Att lösa bristen 
på bostäder i allmänhet och bristen på hyresrätter i syn-
nerhet är en av de viktigaste politiska uppgifterna för den 
röd-gröna samarbetsregeringen.

Bristen på bostäder är både en personlig katastrof för 
den enskilde och en ekonomisk katastrof för samhället. 
Allt för många unga vuxna tvingas vänta med att starta sitt 
eget liv för att de ofrivilligt bor hos sina föräldrar. Alltför 
många vuxna lever med sin partner, även om de skulle vilja 
något annat, för att bostadssituationen kräver det. Dessut-
om innebär bristen på hyresrätter att Tyresö, Stockholms 
län och Sverige går miste om värdefull tillväxt, då företag 
har svårt att växa och rekrytera. Allting pekar på att pro-
blemet måste lösas, även om det inte är enkelt.

Samtidigt är inte bostadsbyggande ”rocket-science”. 
Det som först och främst behövs är vilja från alla kom-
muner i Sverige som planerar byggandet. Rimliga krav 
och priser när planer skapas är en förutsättning för nya 
bostäder. Där har Tyresö kommun något att lära. Sedan 
måste Tyresö Bostäder både bygga nya hyresrätter och 
samtidigt låta bli att sälja de som redan finns. Där har 

vi socialdemokrater haft en annan 
åsikt än den borgerliga majoriteten i 
bostadsbolaget.

Det investeringsstöd för hyresrät-
ter som finns i samarbetsregeringens 
vårbudget är också en viktig kompo-
nent. Sedan investeringsstödet togs 
bort år 2006 har bostadsbyggandet 
sjunkit och därför är stödet en glad 
nyhet för alla som planerar att flytta 
hemifrån de närmaste åren.

Slutligen måste arbetet med att 
förenkla och snabba på planprocessen fortsätta, så att det 
inte tar upp emot tio år att bygga nya lägenheter från det 
att planen är påbörjad tills ett färdigt hus finns på plats.

Kort sagt måste alla goda krafter samverka för att mins-
ka bostadskön, både för tillväxten i Tyresö och Stockholm, 
men framförallt för alla som tvingas sätta sitt liv på paus.

När jag själv, år 2000, flyttade från föräldrahemmet i 
Öringe till en lägenhet på Linblomsgränd hade jag stått i 
kö mellan två och tre år. Med den kötiden var det då inga 
problem att få en lägenhet i Tyresö. Under de senaste åren 
har de som flyttat in på Linblomman stått i kö i genom-
snitt över tio år och det ser inte bättre ut i andra områden.

De som är unga idag måste ges samma möjlighet som 
jag hade för 15 år sedan och det är upp till alla oss som 
innehar ett politiskt förtroendeuppdrag att se till att det 
blir verklighet.
Mathias Tegnér

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

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Alla goda krafter 
måste samverka 
för att minska 
bostadskön, fram-
förallt för alla som 
tvingas sätta sitt 
liv på paus.”

Är pensionen 
en kvinnofälla?
Eller är det kvinnors arbetsliv 
som är en inkomstfälla?
EKONOMI För drygt ett år sedan 
skulle fackförbudet Kommunal 
yttra sig om en utredning som 
handlade om höjd pensionsålder. 
I den utredningen fanns många 
intressanta uppgifter om kvin-
nors hälsa, inkomster och livs-
längd.

Eftersom 80 procent av medlem-
marna i Kommunal är kvinnor 
och de allra flesta har jobbat viss-
tid och deltid i vården och omsor-
gen så fastnade man i Kommunal 
särskilt på siffran om att hälften 
av de kvinnorna som går i pension 
idag får helt eller delvis garanti-
pension och anade att situationen 
skulle vara än värre för Kommu-
nalarna.

Utredarna på Kommunals 
förbundskontor tog kontakt 
med SKPF – som är Kommunals 
pensionärsorganisation och har 
150 000 medlemmar – för att få 
reda på hur deras pension såg 
ut. Ett sätt att ta reda på hur ser 
pensionen ut för en som tidigare 
jobbat i Kommunals yrken.

Tesen som Kommunal hade om 
att pensionen skulle vara sämre 
för Kommunals kvinnor än för 
kvinnor i genomsnitt stämde allt 

för väl. Sju av tio av Kommunals 
kvinnor som går i pension är helt 
eller delvis beroende av garanti-
pension, jämfört med fem av tio 
i genomsitt.

Men den stora skillnaden Kom-
munal såg var ju framförallt mel-
lan kvinnor och män. I genomsnitt 
har en svensk man 18 900 kronor 
per månad i pension och en kvin-
na 12 500 kronor per månad. Det 
är en skillnad på 6 500 kronor i 
månaden, det är mycket pengar.

Och precis som Kommunal 
trodde så är situationen ännu 
sämre för de kvinnor som jobbat i 
skolan, barnomorgen och vården 
under sitt arbetsliv. En kvinna 
som varit Kommunalarbetare i 
Stockholmsområdet har i snitt 
12 300 kronor i pension i månaden 
jämfört med kommunalmannen 
som har 15 500 kronor i månaden.

Kvinnor och män lever i olika 
ekonomiska verkligheter som 

pensionärer konstaterar Kom-
munal. I rapporten har man inter-
vjuat pensionärer och en talande 
bild för hur många kvinnor har 
det är hon som säger ”Skulle verk-
ligen inte klara mig på bara min 
pension, det blev platt fall att gå 
i pension och jag fick cirka 6 000, 
lever på ett arv från min mamma.” 
En annan kvinna säger: ”Skulle 
jag vara ensam skulle det inte 
gå.” För att förbättra situationen 
för nästa generations kvinnor är 
frågan om rätt till heltid och jäm-
ställda löner avgörande.

Men då fler blir äldre och pensi-
onen ska räcka till fler år så måste 
också avgiften till pensionssyste-
met höjas, garantipensionen bör 
följa löneutvecklingen och det 
ska vara enklare att få bostadstil-
lägg och skatten för pensionärer 
bör sänkas, enligt Kommunal.
Kristina Mårtensson
Samhällspolitisk chef Kommunal

Medelinkomst för pensionärer över 65 år

Stockholm  
SKPF

Riket  
SKPF

Riket  
alla

 Män

 Kvinnor

Jane Ortfjäll påstår i denna artikel att ”det är näst 
intill årslånga köer innan man får möjlighet till 
utredning samt att ungdomar och unga vuxna inte 
får den psykiatriska vård de behöver för att Capios 
psykiatriska enhet i Tyresö inte fungerar som de 
ska.” Dessa påståenden önskar jag dementera då de 
är helt felaktiga. Capio Psykiatri i Tyresö erbjuder 
alla patienter bedömningssamtal hos läkare inom 
30 dagar och därefter behandling/utredning inom 90 
dagar. Capio Psykiatri håller därmed vårdgarantin 
till både bedömningssamtal samt behandling/utred-
ning. 
Maria Bejhem
Verksamhetschef
Capio Psykiatri Stockholm/Växjö

Jag håller inte med Maria Bejhem, att ungdomarna 
efter ett första bedömningssamtal inom 30 dagar, 
därefter är i behandling eller kommit igång med en 
utredning inom 90 dagar. Jag har erfarenhet och kän-
nedom av ett ärende där remissen gick in till Capio  
i mars eller april 2014 vilket finns bekräftat, och där 
utredningen kom igång början av 2015, det är långt 
ifrån 90 dagar. Och det finns fler i samma situation.
Jane Ortfjäll
Arbetsförmedlare

NYHETERFritidsgård med öppet sinne
ÖPPENHET Tyresö fritidsgårdar startade förra våren en mötes-plats med inriktning på HBQT under namnet Arcus. Fritidsledarna Susan Olander och Jonas Ringman ser fram emot att få ihop ett tyresögäng som åker gemensamt in till Pride festivalen. Det här ska vara en fritidsgård för alla, men med HBQT accep-tans för ögonen.

Susan Olander, fritidsledare sedan 1996 och en av initiativtagarna till verksamheten började med att förra våren höra runt bland lite äldre ungdomar och fann att det fanns ett behov av en mötesplats med öppenhet för HBQT.– Efter att på allvar börjat arbeta med de här frågorna blir man kritisk och får på sig andra glasögon, säger Susan Olander. Hon märker numera att till och med verksamheter som säger sig vara HBQT informerade tabbar sig dagligen i media.Det handlar om språkliga nor-mer och uttryck, och ungdomarna behöver diskutera detta.– Det brukar komma allt från en till tio ungdomar på en kväll, ibland får vi även hit ungdomar från andra kommuner, berättar Susan Olander. Det finns HBQT verksamheter i ett par andra kommuner och vi ska starta ett nätverk, fortsätter Susan.Verksamheten är ännu i sin linda, men man lyssnar in vad ungdomarna önskar och jobbar utifrån det.
Hittills har man träffats för att se på film, givetvis ur en HBTQ 

synvinkel. Man har pratat normer, stöpt ljus, bakat pepparkakor och haft poesiafton.Vi hamnar genast själva i en utredande diskussion vad begrep-pet HBQT står får och inser att alla har sin egen definition på begreppet queer, så visst finns det behov av mötesplatser där dessa diskussioner förs och utvecklas.Men det är inte bara allvar, Jonas Ringman, fritidsledare på Arcus berättar att han gärna ser fler som kommer och kör just – dance, karaoke och sing´along.Både Jonas och Susan ser fram 

emot våren, då lite grillning och utomhusaktiviteter kan hjälpa till att locka nya ungdomar att lämna datorerna en stund.De ser också fram emot att få ihop ett gäng som gemensamt åker in till Pridefestivalen, men som Susan säger, det är ung-domar vi jobbar med. Vi måste inse att de inte tänker månader i förväg, det är här och nu. Därför satsar man förstås mycket på att synas på www.facebook.com/ArcusTyresö.
Två stycken volontärer har hört av sig via Facebook och de 

vill gärna vara med och jobba för verksamheten framöver.Båda är tidigare tyresöbor som kommer tillbaka för att skapa något de hade velat fanns när de bodde i Tyresö. Det är i första hand bland gymnasieungdomar-na man tror det största behovet för en mötesplats kring HBQT-frågor finns.
Gården är öppen söndagar mel-lan 17–20, men man är öppen för önskningar om det skulle visa sig att ungdomarna föredrar en annan dag.

ooo

Arcus är namnet på mötesplatsen med inriktning på HBQT. 

FOTO: ARCUS

Jenny Dropulic, Nybodaberg– Det är dåligt! De hyresrätter som finns kvar bör bevaras. Alla har inte råd att köpa bostäder.

Namo Kakakhan, Bollmora– Jag tycker att det är bra. Folk som köper gör en vinst. Jag öns-kar själv att jag kan få köpa en lägenhet.

Pekka Parkkali, Bollmoraberg– Jag har alltid varit emot det eftersom jag själv har bott i ett område där man sålt ut hyresrät-ter. Försvinner alla hyresrätter finns det snart inga kvar till e som inte har råd att köpa en lägenhet.

Jenita Hadzic, Krusboda– Det var inte bra! Alla har inte råd att spara till en insats. Det gäller många ensamstående, studenter och stora barnfamiljer, som redan idag har svårt att hyra en bostad. Jag har stått sex år i bostadskön utan att ha fått en lägenhet som jag har råd med.

Rose Goc-Ong, snart tyresöbo– Det är dåligt eftersom det redan idag är bostadsbrist. Det behövs hyresrätter. Alla har inte råd att köpa en lägenhet.

?Vad tycker du om att Tyresö Bostäder  kommer att sälja ut fler hyresrätter i 
Krusboda ?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Efterlyses: Ett ungdoms-psykiatriskt team i Tyresö
Mer resurser behövs till barnavårdsutredningar

HÄLSA I Tyresö finns flera hund-ra ungdomar och unga vuxna som varken har ett arbete eller studerar, vilket resulterar i ett slöseri med en av samhället vik-tigaste resurser och dessutom ett stort mänskligt lidande.
En del av dessa är ungdomar som har hoppat av grundskolan eller gymnasiet, andra har gått utan skolan men har sedan dess varit utan sysselsättning. Det handlar om unga människor med svårig-heter som har hamnat i utanför-skap. Svårigheterna kan gälla psy-kisk ohälsa eller behov av psykia-triska utredningar.– Det har gjorts insatser, till exempel projektet ”Ung i Tyresö”, riktat till att hjälpa ungdomar och unga vuxna som av olika anled-ningar varken arbetar eller stu-derar, berättar arbetsförmedlare Jane Ortfjäll som själv har arbetat med projektet.

Saknas ett team i dagMen det saknas ett ungdomspsy-kiatriskt team som kan ta emot de som är mellan 16–30 år. Det skulle fylla en viktig funktion och betyda mycket för de unga som hamnat snett.
– Det behövs en enkel tillgång till psykiatrin för dessa ungdomar, utan att de ska behöva stå i näst intill årslånga köer för att snabbt 

komma igång med en utredning, menar Jane Ortfjäll.Att kartlägga den psykiska hälsan hos unga personer och ge dem adekvat vård och stöd är a och o för att bryta utanförskapet för den här gruppen. Att indivi-den inte får rätt vårdinsatser i ett tidigt skede kan vara förödande för dessa unga människor.– En förklaring till att ungdo-mar och unga vuxna inte ges den psykiatriska vård som de behöver och har rätt till är att Capio, som i Tyresö ansvarar för den delen av vården, inte fungerar som det ska, menar Jane Ortfjäll.
Mot ungdomsarbetslöshetenDet blir också svårt för arbetsför-medlingen att komma vidare med denna grupp innan man vet hur anpassningen på en arbetsplats ska se ut och vad man måste ta hänsyn till.
– Om vi på allvar ska kunna bekämpa ungdomsarbetslös-heten så behövs det satsningar inom ungdomspsykiatrin, häv-dar Alfonso Morales, ledamot för Socialdemokraterna i Stock-holms läns landsting.– Det är ett orimligt slöseri att unga människor inte är i arbete. Vi måste göra allt vi kan. Därför är det så viktigt med en väl fung-erande psykiatrisk vård.

ooo

EKONOMI Inom Tyresö kommuns barn- och ungdomsenhet ska, i enlighet med gällande lagstift-ning i socialtjänstlagen, företas bland annat skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och utred-ningar.

Vid socialnämndens sammanträ-de den 27 november 2013 avsade sig socialsekreterarna ansvaret för utredningar av anmälningar avseende barn som befaras utsät-tas för missförhållanden. Detta är en särdeles ovanlig åtgärd. Där-efter har arbetssituationen varit fortsatt ansträngd i ytterligare drygt ett år.
Den 26 januari i år upprättades en rapport om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015SN0021-009). I denna anges bland annat att på grund av obesatta tjänster samt sjukskrivningar som är rela-terade till arbetssituationen så har femton inledda ärenden inte kun-nat delas ut till socialsekreterare. Ärendena omfattar våld i hemmet och misstänkta övergrepp. 

Tyresö följer inte lagenVid senaste sammanträdet i soci-alnämnden uppgav ansvariga att rapporten sannolikt skulle skickas till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), senast den 27 februari i år för hantering där. Socialnämn-

dens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) medger att Tyresö kommun inte uppfyller de legala kraven avseende barna-vårdsutredningar. Hon har angett ”att hon inte vet” när Tyresö kom-mun kommer att kunna börja följa lagen.
– Vi tog i vårt budgetförslag i juni 2014 ansvar för den upp-komna situationen och avsatte ytterligare medel så att drygt nio ytterligare socialassistenter skulle kunna anställas. Detta är en anständighetsfråga gentemot barn och unga, säger socialdemo-kraternas gruppledare i social-nämnden Carl Johan Karlson.– Tyvärr röstades detta förslag ned av den moderatledda allian-sen. Situationen har inte förbätt-rats. Exempelvis finns idag tolv ärenden som inte ens har fått någon handläggare utan de ligger i träda, fortsätter Carl Johan Karl-son. Med det här beteendet ökar risken för tragiska händelseför-lopp både för barn, föräldrar och anställda.

– Det är tråkigt att det inte går att släppa på den politiska presti-gen ens för särskilt utsatta, unga personers bästa. Dessutom ver-kar den moderatledda alliansen i stor utsträckning ogilla att frågor överhuvudtaget ställs om saken avslutar Carl Johan Karlson.
ooo
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Artikel orsakar ordväxling
DEBATT Artikeln om ungdomspsykiatrin i förra 
numret av Tyresö Nyheter har skapat reaktioner.  
I artikeln menade Jane Ortfjäll från arbetsförmed-
lingen att Capio som ansvarar för vården i Tyresö 
inte fungerar. Det stämmer inte, säger Maria 
Bejhem  från Capio. Jane Ortfjäll står på sig

Kristina Mårtensson.  FOTO: PRIVAT
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NYHETERFritidsgård med öppet sinne
ÖPPENHET Tyresö fritidsgårdar startade förra våren en mötes-plats med inriktning på HBQT under namnet Arcus. Fritidsledarna Susan Olander och Jonas Ringman ser fram emot att få ihop ett tyresögäng som åker gemensamt in till Pride festivalen. Det här ska vara en fritidsgård för alla, men med HBQT accep-tans för ögonen.

Susan Olander, fritidsledare sedan 1996 och en av initiativtagarna till verksamheten började med att förra våren höra runt bland lite äldre ungdomar och fann att det fanns ett behov av en mötesplats med öppenhet för HBQT.– Efter att på allvar börjat arbeta med de här frågorna blir man kritisk och får på sig andra glasögon, säger Susan Olander. Hon märker numera att till och med verksamheter som säger sig vara HBQT informerade tabbar sig dagligen i media.Det handlar om språkliga nor-mer och uttryck, och ungdomarna behöver diskutera detta.– Det brukar komma allt från en till tio ungdomar på en kväll, ibland får vi även hit ungdomar från andra kommuner, berättar Susan Olander. Det finns HBQT verksamheter i ett par andra kommuner och vi ska starta ett nätverk, fortsätter Susan.Verksamheten är ännu i sin linda, men man lyssnar in vad ungdomarna önskar och jobbar utifrån det.
Hittills har man träffats för att se på film, givetvis ur en HBTQ 

synvinkel. Man har pratat normer, stöpt ljus, bakat pepparkakor och haft poesiafton.Vi hamnar genast själva i en utredande diskussion vad begrep-pet HBQT står får och inser att alla har sin egen definition på begreppet queer, så visst finns det behov av mötesplatser där dessa diskussioner förs och utvecklas.Men det är inte bara allvar, Jonas Ringman, fritidsledare på Arcus berättar att han gärna ser fler som kommer och kör just – dance, karaoke och sing´along.Både Jonas och Susan ser fram 

emot våren, då lite grillning och utomhusaktiviteter kan hjälpa till att locka nya ungdomar att lämna datorerna en stund.De ser också fram emot att få ihop ett gäng som gemensamt åker in till Pridefestivalen, men som Susan säger, det är ung-domar vi jobbar med. Vi måste inse att de inte tänker månader i förväg, det är här och nu. Därför satsar man förstås mycket på att synas på www.facebook.com/ArcusTyresö.
Två stycken volontärer har hört av sig via Facebook och de 

vill gärna vara med och jobba för verksamheten framöver.Båda är tidigare tyresöbor som kommer tillbaka för att skapa något de hade velat fanns när de bodde i Tyresö. Det är i första hand bland gymnasieungdomar-na man tror det största behovet för en mötesplats kring HBQT-frågor finns.
Gården är öppen söndagar mel-lan 17–20, men man är öppen för önskningar om det skulle visa sig att ungdomarna föredrar en annan dag.

ooo

Arcus är namnet på mötesplatsen med inriktning på HBQT. 
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Jenny Dropulic, Nybodaberg– Det är dåligt! De hyresrätter som finns kvar bör bevaras. Alla har inte råd att köpa bostäder.

Namo Kakakhan, Bollmora– Jag tycker att det är bra. Folk som köper gör en vinst. Jag öns-kar själv att jag kan få köpa en lägenhet.

Pekka Parkkali, Bollmoraberg– Jag har alltid varit emot det eftersom jag själv har bott i ett område där man sålt ut hyresrät-ter. Försvinner alla hyresrätter finns det snart inga kvar till e som inte har råd att köpa en lägenhet.

Jenita Hadzic, Krusboda– Det var inte bra! Alla har inte råd att spara till en insats. Det gäller många ensamstående, studenter och stora barnfamiljer, som redan idag har svårt att hyra en bostad. Jag har stått sex år i bostadskön utan att ha fått en lägenhet som jag har råd med.

Rose Goc-Ong, snart tyresöbo– Det är dåligt eftersom det redan idag är bostadsbrist. Det behövs hyresrätter. Alla har inte råd att köpa en lägenhet.

?Vad tycker du om att Tyresö Bostäder  kommer att sälja ut fler hyresrätter i 
Krusboda ?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Efterlyses: Ett ungdoms-psykiatriskt team i Tyresö
Mer resurser behövs till barnavårdsutredningar

HÄLSA I Tyresö finns flera hund-ra ungdomar och unga vuxna som varken har ett arbete eller studerar, vilket resulterar i ett slöseri med en av samhället vik-tigaste resurser och dessutom ett stort mänskligt lidande.
En del av dessa är ungdomar som har hoppat av grundskolan eller gymnasiet, andra har gått utan skolan men har sedan dess varit utan sysselsättning. Det handlar om unga människor med svårig-heter som har hamnat i utanför-skap. Svårigheterna kan gälla psy-kisk ohälsa eller behov av psykia-triska utredningar.– Det har gjorts insatser, till exempel projektet ”Ung i Tyresö”, riktat till att hjälpa ungdomar och unga vuxna som av olika anled-ningar varken arbetar eller stu-derar, berättar arbetsförmedlare Jane Ortfjäll som själv har arbetat med projektet.

Saknas ett team i dagMen det saknas ett ungdomspsy-kiatriskt team som kan ta emot de som är mellan 16–30 år. Det skulle fylla en viktig funktion och betyda mycket för de unga som hamnat snett.
– Det behövs en enkel tillgång till psykiatrin för dessa ungdomar, utan att de ska behöva stå i näst intill årslånga köer för att snabbt 

komma igång med en utredning, menar Jane Ortfjäll.Att kartlägga den psykiska hälsan hos unga personer och ge dem adekvat vård och stöd är a och o för att bryta utanförskapet för den här gruppen. Att indivi-den inte får rätt vårdinsatser i ett tidigt skede kan vara förödande för dessa unga människor.– En förklaring till att ungdo-mar och unga vuxna inte ges den psykiatriska vård som de behöver och har rätt till är att Capio, som i Tyresö ansvarar för den delen av vården, inte fungerar som det ska, menar Jane Ortfjäll.
Mot ungdomsarbetslöshetenDet blir också svårt för arbetsför-medlingen att komma vidare med denna grupp innan man vet hur anpassningen på en arbetsplats ska se ut och vad man måste ta hänsyn till.
– Om vi på allvar ska kunna bekämpa ungdomsarbetslös-heten så behövs det satsningar inom ungdomspsykiatrin, häv-dar Alfonso Morales, ledamot för Socialdemokraterna i Stock-holms läns landsting.– Det är ett orimligt slöseri att unga människor inte är i arbete. Vi måste göra allt vi kan. Därför är det så viktigt med en väl fung-erande psykiatrisk vård.

ooo

EKONOMI Inom Tyresö kommuns barn- och ungdomsenhet ska, i enlighet med gällande lagstift-ning i socialtjänstlagen, företas bland annat skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och utred-ningar.

Vid socialnämndens sammanträ-de den 27 november 2013 avsade sig socialsekreterarna ansvaret för utredningar av anmälningar avseende barn som befaras utsät-tas för missförhållanden. Detta är en särdeles ovanlig åtgärd. Där-efter har arbetssituationen varit fortsatt ansträngd i ytterligare drygt ett år.
Den 26 januari i år upprättades en rapport om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015SN0021-009). I denna anges bland annat att på grund av obesatta tjänster samt sjukskrivningar som är rela-terade till arbetssituationen så har femton inledda ärenden inte kun-nat delas ut till socialsekreterare. Ärendena omfattar våld i hemmet och misstänkta övergrepp. 

Tyresö följer inte lagenVid senaste sammanträdet i soci-alnämnden uppgav ansvariga att rapporten sannolikt skulle skickas till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), senast den 27 februari i år för hantering där. Socialnämn-

dens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) medger att Tyresö kommun inte uppfyller de legala kraven avseende barna-vårdsutredningar. Hon har angett ”att hon inte vet” när Tyresö kom-mun kommer att kunna börja följa lagen.
– Vi tog i vårt budgetförslag i juni 2014 ansvar för den upp-komna situationen och avsatte ytterligare medel så att drygt nio ytterligare socialassistenter skulle kunna anställas. Detta är en anständighetsfråga gentemot barn och unga, säger socialdemo-kraternas gruppledare i social-nämnden Carl Johan Karlson.– Tyvärr röstades detta förslag ned av den moderatledda allian-sen. Situationen har inte förbätt-rats. Exempelvis finns idag tolv ärenden som inte ens har fått någon handläggare utan de ligger i träda, fortsätter Carl Johan Karl-son. Med det här beteendet ökar risken för tragiska händelseför-lopp både för barn, föräldrar och anställda.

– Det är tråkigt att det inte går att släppa på den politiska presti-gen ens för särskilt utsatta, unga personers bästa. Dessutom ver-kar den moderatledda alliansen i stor utsträckning ogilla att frågor överhuvudtaget ställs om saken avslutar Carl Johan Karlson.
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Alex Åden har jobbat med ”Vägen 
Ut-vi unga” i Tyresö i ett och ett 
halvt år och varit medlem i fören-
ingen sedan 2007.

I Nyboda finns en ljudstudio 
som är resultatet av ett samarbete 
mellan Studieförbundet Vuxen-
skolan och Tyresö fritidsgårdar. 
Kommunen står för lokal och 
delar av utrustningen och studie-
förbundet för resten samt Alex 
Ådens lön.

Här kan ungdomarna skapa 
sin egen musik under Alex led-
ning och få möjligheter att skaffa 
sig referenser till många fler frå-
gor som kommer att möta dem i 
vuxenvärlden. Han riktigt strålar 
när han pratar om möjligheten 
att få sprida ”Vägen Ut-vi ungas” 
vilja att göra bra saker för ungdo-
marna och inspirera till ett bättre 
samhälle.

– Studion ger ungdomarna möj-
lighet att samlas kring ett gemen-
samt mål; det är precis det som till 
slut kan ge dem en möjlighet att 
synas, få en plats på scen. Att bli 
bekräftade, säger Alex Åden

Pa Madou som nu är chef för 
Studieförbundet Vuxenskolan i 
Jordbro beskriver ”Vägen Ut”

– Det vi ger ungdomarna är 

utbildning i ledarskap och i själva 
hantverket i att redigera musik 
och film, säger Pa Madou. Vi har 
utrustningen och kunskapen; de 
har idéerna och skaparkraften.

2004 hade Pa Modou sedan 
länge haft ett bandet Panetoz och 
insett att många ungdomar håller 
på med musik och har ett behov 
av att utvidga den plattformen till 
ett större socialt sammanhang 
och engagemang. Han kontaktade 
Haninge kommun för att få till en 
liten studio och med hjälp av Stu-
dieförbundet vuxenskola gick det 
igenom.

Idag finns ”Vägen Ut” på flera 
platser runt om i Stockholm. 
Upplands-Väsby, Haninge, Tyre-
sö, Skogås och Ösmo är några 
platser. Det fungerar som ringar 
på vattnet.

– Vårt mål är att samla svensk-
födda och invandrarungdomar 
och vi vill gärna komma in på 
skolplanet. Där finns det riktigt 
mycket att göra, säger Pa Modou. 
Tänk om man på sikt kunde få in 
den här typen av ungdomsinrik-
tad verksamhet på schemat.

”Vägen Ut-vi unga” har totalt 
över 400 medlemmar och i Tyresö 
har det vuxit till 60 medlemmar 

sista året. En anledning är säkert 
Alex Ådens generösa attityd, ”alla 
som vill ska få möjlighet”. Varje 
grupp får tre timmar i veckan i 
ljudstudion.

Idag är Raija Karttunen här för 
att få sina tre timmar i studion till-
sammans med Alice Bergman och 

Navarre Christiansen. Han beskri-
ver sig som artist och har en inter-
nationell turné på gång. Även han 
ser ”Vägen ut” som en inkörsport 
till något större, en möjlighet att 
komma ut med sin musik.

På frågan om framtiden ger 
ungdomarna hoppfulla svar:

Alice Bergman ser möjligheter 
att utvecklas och få en framtid 
med musik. Raija Karttunen vill 
uppträda och skriva mer. Hon 
hade nyligen en spelning i Jakobs-
bergs centrum och är lycklig att 
den gick jättebra.

ooo

Raija Karttunen, Navarre Christiansen, Alex Åden och Alice Bergman stortrivs i studion i Nyboda Fritidsgård. här 
visar Alex ungdomarna tillrätta i den ljudmässigt komplexa datorvärlden. Ut kommer musik från deras egna 
hjärtan  som bidrag till Sveriges framtid. FOTO: GUNNAR FRISELL

11.00  Samling vid Ica Ringen, 
Granängsringen för avmarsch 
mot centrum.

11.35 Möte och musik med 
bandet Humble Stumble.

ca 12.45 Avslutning

Välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ 
1:A MAJ MÖTE!

Lyssna till Tyresöbon och 
riksdagsmannen Mathias 
Tegnér som håller 1:a 
maj tal.

OBS! Åk gärna med till 1.a maj-firandet i Stockholm. Buss avgår 
vid Nordea ca 13.00. Anmäl dig till partiexpeditionen 08-712 80 30 
eller sap.tyreso@telia.com.

Lyckat ungdomsprojekt
UNGDOMAR Vägen Ut-vi unga startades av Pa Madou, bandmedlem 
i Panetoz, gruppen som hade en hit med Dansa Pausa för något år 
sedan.

Det våras för skolgårdar!
MILJÖ Tyresö Nyheter har granskat 
Tyresös skolgårdar och visar exempel på 
hur utemiljön kan se ut för Tyresös barn. 
Enligt kommunen skiftar behoven kraftigt 
mellan de olika gårdarna gällande under-
hålla och de sista åren har satsningar kon-
centrerats till Strandskolan, Tyresö skola 
och Kumla Skola.

I år är Krusboda skolas skolgård priorite-
rad och lektutrustning på vissa förskolor 
har byggts ut samtidigt som nya Njupkärrs 
förskola, Galaxen, getts en helt ny utemiljö. 
Skolgården är viktig för barnens lek, inte 
bara när det gäller att röra på sig utan det är 

ofta på skolgården de sociala relationerna 
stärks och förmågor som inkludering, rätt-
visa och gemenskap befästs. Saknas skol-
gård missar barnen möjligheter och förde-
lar med att träna trivsel-regler och att ta sig 
någon annanstans för lek kan innebära en 
otrygg tröskel och skapa oro och stress.

Tyresö Nyheter har noterat att föräld-
raföreningar i stor utsträckning hjälper 
till med utemiljön på vissa skolor. Ibland 
genom gemensamma fixarkvällar och vid 
andra tillfällen har större ekonomiska 
bidrag getts till skolan, upp emot 65 000 
kronor.

ooo

Engelska skolan. FOTO: GUNNAR FRISELL
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NYHETER

Josefine Shoubaki, 
Bollmoraberg 
– Ja faktiskt! Jag har barnvagn 
och det är krångligare att åka 
med buss än med T-bana. 
Slutstationen bör vara Tyresö 
centrum, men det kan finnas 
flera stationer beroende på var 
man bor och busstäthet.

Kjell Kantén, Gamla Tyresö
– Nej, det drar med sig bus med 
tunnelbanan. Bussarna funkar 
bra.

Christopher Daun, Brevik
– Ja, tunnelbanan går oftare och 
det är skönt att slippa åka buss.

Magnus Berg, Öringe
– Nej, det är jätteskönt att åka 
815 C direkt till staden varje 
dag. Det är bekvämare än tun-
nelbana.

Caroline Persson, Farmarstigen
– Nej, det är bra som det är. 
Det är smidigt att åka buss till 
Haninge och in till staden.

?Ska vi ha tunnel-
bana till Tyresö? I 
så fall var ska det 
finnas stationer?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Brevik skola. FOTO: GUNNAR FRISELL

Tyresö skola. FOTO: GUNNAR FRISELL Tyresö skola. FOTO: GUNNAR FRISELL

Det våras för skolgårdar!

Oro när intaget till  
smågrupper tas bort

SOCIALT Det råder stor oro för 
barn och arbetsmiljö när inta-
get till Tyresös smågrupper tas 
bort. Barn- och utbildningsför-
valtningen i Tyresö kommer till 
hösten att ta bort den centrala 
antagningen till Tyresös mindre 
undervisningsgrupper för barn 
med exempelvis asperger.

Pengarna till de små grupperna 
stryps och istället ska barnen ingå 
i ordinarie klasser, så kallad inklu-
dering. Bedömer rektorer att extra 
lärare behövs måste pengar sökas, 
så kallat tilläggsbelopp, för varje 
enskild elev. Något som väcker 
stor oro bland föräldrar och stark 
kritik hos Lärarförbundet.

Det innebär att majoriteten 
av barn i behov av särskilt stöd 
sedan en tid tillbaka inkluderas 
i större sammanhang och inte i 
särskilda klasser. Nu riskerar de 
sista små undervisningsgrupper-
na att försvinna. Tyresö Nyheter 
har kontaktats av många miss-
nöjda föräldrar som berättar hur 
deras barn inte får det stöd de har 
rätt till i förskola och skola med 
hänvisning till ekonomiska fakto-
rer. En förälder säger;

– Att skolan har rätt kompetens 
och ger rätt stöd och anpassning 
till barn med särskilda behov 
angår alla, eftersom bristen av 
detta drabbar alla barn i slutän-
dan i klassrummet. För vårt barn 
räcker inte extra anpassningar i 
klassrummet med befintlig lärare. 
Utan hen behöver gå undan och 
vistas i mindre sammanhang 
stora delar av dagen. Nu är vårt 
barn så trött om eftermiddagarna 
att hen inte ens kan gå på fritids-
verksamhet eller orkar äta själv 
till middagen.

Syftet med förändingen till 
hösten är enligt förvaltningen att 
skapa likvärdighet, något som 
Lärarförbundet i Tyresö inte hål-
ler med om. Katharina Sparr-
wardt, Lärarförbundet Tyresö, är 
orolig.

– Att arbeta med inkludering 
kräver resurser i både utbildad 
personal men även i lokalytor, 
vilket saknas idag. Att ta bort de 
kommungemensamma grupperna 
i Tyresö riskerar att bli mer kost-
samt än att låta dem vara kvar, 
säger Katharina Sparrwardt. Idag 
kan kompetens och resurser kon-
centreras på specifika skolor. Med 

förändringen som nu görs måste 
varje skola erbjuda exempelvis 
talpedagog vilket blir kostsamt. 
Vi är mycket oroliga för att detta 
beslut i realiteten innebär att möj-
ligheten för rektorer att arbeta 
med mindre undervisningsgrup-
per försvinner. Det då vi vet att 
väldigt få elever idag är berättiga-
de detta tilläggsbelopp på grund 
av Tyresös snäva kriterier.

Jannice Rockstroh, grupple-
dare, Socialdemokraterna, barn- 
och utbildningsnämnden instäm-
mer i Lärarförbundets oro.

– Inkludering är ett grundläg-
gande synsätt som är bra, men 
kräver rätt resurser för att fung-
era i skolan. Inkluderingstanken 
kan aldrig någonsin trumfera 
skolans grundläggande paragraf 
om alla elevers rätt att utvecklas 
utefter sin fulla potential. Här 
måste vi ge rektorer och lärare 
rätt förutsättningar för att lyckas, 
säger Jannice Rockstroh. Vi Soci-
aldemokrater skulle gärna se en 
utvärdering av hur stödet till barn 
i behov ser ut för att se att resur-
serna går dit där de behövs och är 
tillräckliga.

ooo

– Vi måste ge rektorer och lärare 
rätt förutsättningar för att lyckas, 
säger Jannice Rockstroh (S). 
 FOTO: GUNNAR FRISELL
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

TYRESÖ RUNT

Med ljuset skapas feststämning i bowlinghallen. FOTO: GUNNAR FRISELL

Jens Orback talar i Tyresö. FOTO: LENNART JÖNSSON

Förändrar världen 
i Palmes anda

För den som inte bowlar så ofta 
blir man positivt överraskad över 
den ansiktslyftning som lokalen 
genomgått och som stod klar 
2013. Taket är höjt, väggar har 
rivits och man har satsat på lju-
sare färgsättning på väggarna och 
bra belysning. Dessutom har hela 
maskinparken bytts ut, den gamla 
var från 1969.

Idag ägs Tyresö Bowlingpalatz 
av Christer och Dennis Eklund 
som också äger Högdalens Bow-
lingspalatz. Men ansvarig för 
verksamheten är Hampus Gus-
tafsson som jobbat där i åtta år.

– Vi har verksamhet nästan 
dygnet runt och för många olika 
åldrar, säger Hampus Gustafsson.

Dagtid är det pensionärer och 
Finska föreningen som rullar 
bowlingkloten. Tyresö Bowling-
klubb tränar på torsdagar och har 
matcher på helgerna. Det finns 
också en ungdomsgrupp som dra-
git igång. Dessutom tävlar tret-
tiotvå lag via Korpen. Jackpot, 
som befolkas av män i medelål-
dern tränar i veckorna och spelar 
också match på helgerna. Och 
därutöver kommer alla tyresöbor 
som träffas för att spela med barn 
och vänner. Så hallen är verkligen 
fylld av verksamhet.

I de nya lokalerna finns en bra 
restaurang kombinerat med café. 
Kim Eklund, som tillhör ägarfa-
miljen, är den som ansvarar för 

restaurangen. Under den mörkare 
delen av året kan man äta lunch 
här varje dag. Då serveras det tra-
ditionell husmanskost.

– Vi har allt från hembakat, 
hemgjorda smörgåsar till oxfilé, 
säger Kim Eklund stolt.

Är man ett större sällskap kan 
man kombinera bowling med en 
god italiensk- eller tacobuffé.

Hampus Gustafsson gillar bow-
ling, spelar mycket och tillbringa-
de mycket tid i hallen innan han 
blev anställd.

Men när tillfälle gavs, sökte 
han en tjänst och fick börja med 
att provjobba och nu är han då 
ansvarig för verksamheten.

Och Hampus Gustafsson har 

Trevligt och socialt på Tyresö Bowlingpalatz
Många saker förändras i vår kommun, men några saker består. Så är  
det med Tyresö Bowlinghall som numera heter Tyresö Bowlingpalatz.  
Sedan 1969 har den legat i källaren på Nyboda idrottshall.

Hampus Gustafsson siktar mot ännu en strike. FOTO: GUNNAR FRISELL

GLOBALT Det var fullsatt när 
generalsekreteraren för Palme-
centret, tidigare ministern, Jens 
Orback, besökte Tyresö.

Jens Orback berättade om de glo-
bala utmaningar vi idag har runt 
om i världen men menade att 
mycket ändå har blivit bättre.

– Om jag hade stått här för 
tjugo år sedan och tittat tillbaka 
i historien så skulle jag kunnat ha 
sagt att minst hälften av världens 
befolkning lever i fattigdom, sa 
Jens Orback. Nu är det nere på en 
femtedel. Det är många det också 
– 1,3 miljarder människor – men 
någonting har verkligen hänt.

Han menade att vi idag har 
fått en ny fattigdomsgeografi där 
klyftorna har ökat både inom de 
rikaste länderna, medelinkomst-
länderna och i de fattigaste län-
derna.

– I dag bor 75 procent av de 
allra fattigaste i medelinkomst-
länder, vilket gör att de kanske 
har det ännu svårare.

I det samtal Orback hade berät-
tade han om de konkreta projekt 
Palmecentret har runt om i värl-
den för att förbättra folks villkor 
och hur man samarbetar och stöt-
tar organisationer som kan göra 
skillnad i sina hemländer.

ooo
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Adress: Byggnation:
Öringevägen 102 Bygglov för utvändig ändring av radhus
Bollmora torg 1 Bygglov för tillbyggnad av lokal
Strandvägen 51 Rivningslov för rivning av fritidshus samt komplementbyggnader

Korallvägen 1 Bygglov för utvändig ändring av radhus

Strandallén 33 Rivningslov för rivning av fritidshus,  
komplementbyggnad och skärmtak

Ladgränd 3 Bygglov för inbyggnad av befint-
lig altan och uppförande av ny 
balkong

Dyviksvägen 15 Bygglov för tillbyggnad av enbo-
stadshus

Sikvägen 29 Bygglov för utvändig ändring av 
flerbostadshus

Alléplan 6 Bygglov för skylt/ljusanordning
Astervägen 3 Marklov för anordnande av plats-

gjutna murar
Diamantgången 131 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Öringhamnsvägen 22 A Nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad, stödmurar och markför-

ändringar
Dyviksuddsvägen 29 Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus
Öringhamnsvägen 40 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus
Breviksvägen 105 Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus
Solbergavägen 3 Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
Björndalsringen 21 Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 Lima Städ Service
sedan 1997

ALL TYP AV TRANSPORT • FLYTTSTÄDNING • 
FASAD-TVÄTTNING • BYGGSTÄDNING • ENKLA 

SNICKERI-/MÅLERI-ARBETEN • FÖNSTERPUTS och 
NU ingår i alla våra Städtjänster ENKLA EL-INSTALLA-

TIONER utan extra kostnad (vid 18-månadersavtal).
Utan avtal 400 kr/tim. exkl. för företag. Privata kunder 

utnyttjar rutavdrag. El-material ingår ej. Vi är försäkrade.
Vi utför även demontering, sortering och bortkörning till 

återvinningscentralen.
Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-237 80 58

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

FOTO: GUNNAR FRISELL

TYRESÖ RUNT

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Det smäller om käglorna efter en lyckad träff. FOTO: GUNNAR FRISELL

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG. 
MED ÖVER 12 000 MEDLEMMAR ÄR SSU EN BETYDANDE 
FAKTOR FÖR ATT FÖRÄNDRA SVERIGE.

Trevligt och socialt på Tyresö Bowlingpalatz

bokstavligen fler strängar på sin 
lyra.

– Jag fick min första gitarr 
när jag var 14 år. Då började jag 
att spela och göra låtar själv. Jag 
har kombinerat gitarren och sång 
med musikproduktion.

– Jag skriver låtar utifrån en 
känsla och som ett sätt att bear-
beta händelser och jag vill att min 
musik ska beröra andra, säger 
Hampus Gustafsson och fortsät-
ter.

– Drömmen är väl att bli en 
känd musiker, men jag vill bara 
vara lagom känd. Lagom är nog 
mitt motto livet tillägger han och 
skrattar.

Med hjälp av sina goda vänner 

Erik Linder och Nicklas Eklund 
har han nu släppt sin första skiva 
där han skrivit alla låtar själv. Den 
har titeln Initiate – som betyder 
inleda. Ett passande namn för en 
första skiva som innehåller pop 
från tidigt 2000-tal med mycket 
melodiska inslag. Den musik som 
han själv gärna lyssnar på.

Intervjun lider mot sitt slut och 
det är dags för Tyresö Nyheter 
att lämna bowlingen. Vi kan kon-
statera att många skulle säga att 
Hampus Gustafsson redan är en 
kändis, kanske inte som artist, 
men som den trevliga och sociala 
killen som möter upp på Tyresö 
Bowlingpalatz.

ooo Kim Eklund är beredd att servera något gott. FOTO: GUNNAR FRISELL

Naturkarta för 
webb och mobil
FRITID Tyresö kommun lanserar 
nu en friluftsguide för webb och 
mobil. Där kan man finna vand-
ringsleder, badplatser, naturre-
servat, utegym med mera som 
finns i kommunen. Bilder och 
texter kommer att kunna guida 
naturintresserade till skog och 
stränder och också motionsspår. 
Så småningom kommer appen att 
finnas tillgänglig för iPhone och 
Android. Adressen är www.natur-
kartan.se/tyreso.

ooo

Uppmärksammad 
Breviksmodellen 
får långväga besök

SKOLA 15 pedagoger från kom-
munala grundskolor i Lund var 
den gångna veckan på Breviks-
skolan på besök. Det var allt ifrån 
grunskollärare, fritidspedagoger 
och skolledare på plats som läst 
tidningen skolledarnas uppmärk-
sammade reportage om Breviks-
skolan och nu var nyfikna på att 
höra mer om Breviksmodellen.

ooo

Fem tyresökillar 
bidrog till SM-guld i 
ishockey
SPORT Djurgårdens IF vann SM-
guld för U16 i ishockey. I finalen, 
som spelades på långfredagen, 
besegrades Modo Hockey med 
6–3. I det vinnande laget fanns 
fem spelare som fått sin hockey-
fostran i Tyresö Hanviken Hock-
ey: Wilmer Skoog, Marcus Spjuth, 
Oscar Walldén, Axel Sandquist 
och Emil Svartbro.

ooo
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SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Storseger för Tyresö FF

Tyresö startade darrigt, nervöst 
och med mycket felpass, inled-
ningsvis men gjorde matchens 
första mål efter en halvtimme. 
Dessvärre så var det i egen 
kasse så laget fick slit hårt för att 
komma in matchen, men man fick 
en straff då fem minuter återstod 
av halvleken, och Daniel Rekefors 
Hammarstedt satte den bakom 
hemmalagets målvakt.

Den andra halvleken startade 
bättre då Edward Jusu gav TFF 
ledningen i den 52:a minuten, 
men Atletico var ganska snart 
ikapp och kvitterade genom Joa-
kim Westberg. Ett mål som enligt 
Tyresötränaren Claes Brikell även 
det var någon form av självmål.

– Vi gjorde väl egentligen allt 
utom att vi inte sparkade in bollen 
åt dem, säger Claes Brikell.

Sedan var det dags för familjen 
Rekefors Hammarstedt att på all-
var sätta fart på Tyresös målskyt-

te. Daniel fullbordade ett hattrick 
medan brodern Mikael spädde på 
till 5–2. Lucas Brikell avslutade 
målskyttet med sitt första mål för 
säsongen då två minuter återstod.

Intressant start på säsongen?
– Man ska inte dra för stora växlar 
på det här resultatet, säger träna-
ren Claes Brikell. Vi var ganska 
darriga inledningsvis och det var 
en hel del premiärnerver. Vi har 
haft problem med sjukdomar 
under hela våren och vi har fortfa-
rande flera spelare på skadelistan 
så jag tror vi har en bra bit kvar till 
full potential.

Några utropstecken i startelvan?
– Förutom Daniel Rekefors Ham-
marstedts tre mål så gjorde Jes-
per Falk en fin debut i herrlaget. 
Jesper är en egen produkt och är 
endast 16 år gammal. Han klarade 
debuten på ett utmärkt sätt.

Hur ser du på serien? Har du 
någon favorit?
– Jag har dålig koll på motstån-
det i den här serien, jag priorite-
rar arbetet med spelarna i första 
hand. Jag såg en halvtimme på 
HSK i lördags och de verkade sta-
bila, men favorit till seriesegern 
är nog Assyriska United. Samti-
digt så tror jag att det blir en serie 
där alla kan slå alla och vi själva 
siktar på en placering på den övre 
halvan.

– Vi har en bred trupp med 23 
spelare men de är unga och ovana 
att spela så långa serier, så det är 
viktigt att vi håller oss friska och 
skadefria, avslutar Brikell.

– Det ska medges att söderfy-
ran kommer att bli jämn. Utöver 
de båda Tyresöklubbarna och de 
tidigare nämnda seriefavoriterna, 
så återfinns även Rågsveds IF, 
Bagarmossen Kärrtorps BK, Ven-
delsö IK och Mälarhöjdens IF. Det 
är utan tvekan ett getingbo som 
TFF och HSK har hamnat i.  Men 
ett kul getingbo.

ooo

– Vi får inte dra för stora växlar på det här resultatet, säger tränaren Claes Brikell. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

FOTBOLL Det blev en smärre målorgie när Tyresö FF spelade sin 
första division 4 match på över 30 år mot Atletico Stockholm på 
måndagskvällen . Seger med hela 6–2 efter 1–1 i paus.

Årets ledare på idrottsgalan:

Joakim Blom, 
KFUM Tyresö 
Basketbollklubb
MOTIVERING: Årets pristagare har på ett stort sätt engagerat sig i 
föreningen där han låter varje individ få växa både som människa och 
spelare utifrån sina förutsättningar.
 Han fostrar inte bara idrottare, han fostrar ungdomar och barn till 
goda medborgare som tar ansvar för sig själva och sin omgivning. Han 
är en stor förebild för andra ledare i sin omgivning.

Vi träffar pristagaren när det är 
full aktivitet i Bollmorahallen 
under påsklovet. Ljudnivån är 
hög, studsande bollar och barn i 
olika åldrar. Mitt bland alla bar-
nen finns Joakim Blom lång och 
ståtlig, någon att se upp till.

Barnen vet att han har många 
års erfarenhet av att ha spelat bas-
ket på elitnivå.

Joakim Blom föddes i Rinkeby 
och växte upp med fem bröder.

– Ledarbiten började nog redan 
där, säger Jocke. Jag är äldst och 
har tagit hand om mina bröder 
sedan de föddes.

– Jag började redan som femår-
ing med olika idrotter och gillade 
framför allt lagsporter, berättar 
Joakim. Fick tidigt lära mig att 
vara ledare i familjen.

18 år gammal flyttade han till 
Södertälje för att spela basket, 
därefter till Frankrike där han 
träffade sin sambo. Spelade i 
Tyskland och längtade efter 14 
år utomlands hem till Stockholm 
2007.

De två sista åren som basket-
spelare i Stockholm samarbetade 
Joakim Blom med Fryshuset och 
Tyresö Basket i olika projekt. Han 
anställdes av Tyresö kommun för 
att ta hand om basketen på heltid.

– Ett bra sätt att avsluta en 
idrottskarriär, säger Joakim. Jag 
har världens bästa jobb!

I Tyresö Basket, som är en ide-
ell förening, finns barn från 5 år 
till ungdomar på 16 år.

– Barnen i 5–7-årsåldern tyck-
er att allt är roligt, säger Joakim 
Blom. I den äldsta gruppen är de 
25 stycken. Det är en utmaning 

att jobba med dem. Det händer så 
mycket i den åldern.

Alla ska tycka att det är roligt 
att komma, att de vill delta och 
vara med.

– De som är riktigt duktiga och 
vill spela på en högre nivå får gå 
till andra klubbar som satsar till 
eliten, berättar Joakim. För mig är 
det viktigt att alla är lika mycket 
värda.

ooo

Joakim Blom
Bästa maträtt: hamburgare
Favoritfärg: just nu blått
Favoritlag: DIF
Musiksmak: schlager
Sport: alla lagsporter
Svagheter: hett temperament i 
vissa lägen
Bästa egenskap: gillar att leka
Styrka: fysiska egenskaper

 FOTO: GUNNAR FRISELL
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GRODOR En spännande kvällsak-
tivitet anordnad av Naturskydds-
föreningen i Tyresö lockade TN 
en kväll den 8 april.

Ett 40-tal vuxna och cirka 20 barn 
gick med spända förväntningar 
till Kolardammarna. Pär Bränn-
ström höll en föreläsning om gro-
dor.

Skymningen sänkte sig och 
det blev snart mörkt. Några gro-
dor och paddor fångades. Det var 
dock för kallt för en konsert.

Gå ut själv
Nu när värmen kommer kan du ta 
med en hink, ficklampa och håv. 
Kom ihåg varma kläder. Fånga 
groda, åkergroda eller padda, 
kanske en salamander, undersök 
hur de ser ut och lyssna på kon-
serten. Kom ihåg att dessa djur 
är fridlysta. Släpp tillbaka dem i 
dammen igen.

Skydda grodorna
Grodorna blir färre i hela landet. 
Vi måste hjälpas åt att skydda 
dem.

Naturskyddsföreningen i Tyre-
sö har en hemsida (tyreso.natur-
skyddsforeningen.se) som är väl 
värd att gå in på.

ooo

SPORT/FRITID

Pilgrimscentrum fyller fem år

25–26/4 firar Pilgrims-
centrum i Tyresö fem år. 
Nyinvigning av Kristina-

vandringen. Invigning av 
den nya märkningen av Pilgrims-
lederna, utställning, föreläsning, 
vandringsmässa och vandring med 
Frälsarkransen. Välkomna!

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är inrymt i Tyresö församlingshem, Kyrkvägen 6, vid Tyresö kyrka. Pilgrimscentrum är det nav som håller samman olika aktiviteter och verksamheter i församlingen runt Tyresö 
kyrka. Cafét håller öppet i samverkan med öppna förskolan på måndagar och onsdagar, i samverkan med Tyda, en daglig verksamhet som bakar fantastiska kakor på tisdagar och torsdagar, i samverkan med cafévärdar 
och volontärer på tisdagkvällar och söndagar. Vi har ett enkelt utbud av kaffe/te, macka och ibland hembakat. Vi säljer Fairtradeprodukter, mest populärt är choklad.  Våra broschyrer och kartor finns alltid att få i vårt café. 
Har du frågor om pilgrimsliv/vandring kan det vara bra att du hör av dig i förväg så vi kan möta dig på bästa sätt. Du är alltid välkommen in! www.tyresoforsamling.se

Lördag 25/4
Lördagens tema är Uppbrottet, en del av pilgrimsidentiteten. 
Att spegla sig i en annan människas livsval och uppbrott kan 
öppna för reflektion kring sin egen  livsväg.

11.00 Föreställning i Tyresö kyrka 
Drottning Kristinas liv och pilgrimsordet ”uppbrott”.Genom en 
gestaltning av drottning Kristinas liv med inslag av dans får vi 
inblick i hur uppbrottet kan ge konsekvenser både i en män-
niskas egna liv och i hennes omgivning. Lunch på Tyresö Slott.

15.00 Föreläsning med Dogge Doggelito, Pilgrimscentrum 
Dogge delar med sig av erfarenheter av livet och viktiga livsval 
längs vägen.

Söndag 26/4
Söndagens tema är Pröva-på. Kortare vandringar för olika 
åldrar, pyssla i vår pyssel-hörna, gå på pärljakt i slottsparken 

eller lyssna till barnens sång om pärlorna. Lunch och fika till 
självkostnadspris, var med en stund, eller delta hela dagen. 

11.00 Vandringsmässa med barnkörer i Tyresö kyrka, 
barnens invigning av Kristinavandringen 
Tillsammans med barnkörerna går vi till några pärlor i parken 
och lyssnar till pärlornas sånger.

13.00 Vandringar, utställning, fototävling, föredrag
Delta i våra vandringar i Slottsparken och Fatburen, delta i vår 
fototävling, eller besök utställning och föredrag.

15.00 Invigning av Kristinavandringen och föreställning 
i Tyresö kyrka 
Ta del av på en gestaltning av Drottning Kristina och hennes 
livsval och uppbrott med inslag av dans. 

16.00 Romeo & Julia-kören på Tyresö Slott 
En lika mycket musikalisk som visuell upplevelse – kören låter 
den sceniska utlevelsen vara lika bärande som den vokala.
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Grodornas vårkonsert 
vid Kolardammarna

Ut och gå
GÅNG Just nu pågår en promenadfestival. Det är olika föreningar 
som under två veckor erbjuder tyresöborna en mängd olika former av 
promenader. Korta, långa, lätta och svåra, de flesta med olika inrikt-
ningar och olika teman.

Mette Kjörstad hoppas att många deltar i festivalen även om de flesta 
promenaderna  är på dagtid. FOTO: GUNNAR FRISELL

Grodorna blir färre – vi måste skydda dem. FOTO: GUNNAR FRISELL

Initiativtagare är Mette Kjörstad, 
kommunens folkhälsplanerare. 
Hon fick idén från Lidingö, som 
arrangerade sin Vandringsfest 
förra året.

– Det roliga är att så många vill 
vara med. Allt från scoutorganisa-
tioner till pensionärsföreningar är 
delaktiga och arrangerar.

Det enda som behövs är ett par 
sköna skor, då erbjuds man både 

motion, att lära sig något nytt och 
att träffa nya bekantskaper.

– Redan nu finns det intresse 
från föreningar att delta nästa 
år, så vi kan räkna med en repris, 
säger Mette.

Programmet finns att hämta 
i kommunens servicecenter, på 
biblioteken och på kommunens 
hemsida.

ooo
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Tyresöradions nye reporter Hen-
rik Järnek har tillbringat våren i 
Aix-en-Provence i södra Frank-
rike. Han berättar i ett första pro-
grammet om en resa till den lilla 
staden Grasse. Ett projekt som på 
förhand ter sig lite ljummet men 
sedan tar en oväntad vändning 
och blir ett riktigt äventyr när de 
hoppar in i en bil med okända nya 
kamrater.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 MHz fram till 3 maj

KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

ÅRSMÖTE  
I NÄRRADIO-
FÖRENINGEN

Torsdag den 23 april 
kl 19.00 i Kultur kaféet 
(Kvarnhjulet, Nyboda 

skola)

Alla föreningar och vänner 
till Tyresöradion är väl-

komna!

Gäst:
Den tidigare tyresöbon 
Mattias Särnholm från 

Room Service

Vi bjuder på  
ost, kex och dricka!

TONÅRSFÖRÄLDER
23/4, kl 18–19.30. Alla tonårs-
föräldrar är välkomna att delta i 
Tonårsresan. I buss genom Tyresö 
i tonåringarnas fotspår får vi se var 
tonåringarna är, får veta vad de gör 
och en hel del fakta om ungdomar 
och droger. Info på www.tyreso.
se/tonarsresan, där måste även 
föranmälan ske. Gratis. Arr: Tyresö 
kommun.

FILM
23/4, kl 19–20.40. Trevligt folk. 
Filip Hammar och Fredrik Wikings-
sons film om bandylaget från Soma-
lia som precis anmält sig till bandy-
VM. Bia Forellen. Entré: 80 kr. Arr: 
Tyresö filmförening.

BARNTEATER
25/4, kl 11.30–13. En rytmisk och 
rolig föreställning om Babo, Binta 
och Lalo i Eva Sussos böcker. Om 
upptäckarlust och vardagsfest för 
barn 1–3 år och deras vuxna med 
Teater Tre. Biblioteket Tyresö centr-
um. Entré 30 kr. Arr Tyresö kommun.

KULTURVANDRING
25/4, kl 13–15. Från Bollmora till 
Solsäter, ca 5 km. Gunilla Grönkvist 
berättar om Kulturella folkdansgillet 
100-åriga historia och Solsäters till-
komst. Anmälan: Ebba Berglund 073-
9654365, e-post ebba@filuren.com. 
Entré: 30 kr. Samling: Nordea Tyresö 
C. Arr: Kulturella folkdansgillet.

JAZZ-KRYSSNING
Jazzkryssning till Åland 3/5. Med 
Eckerölinjen från Grisslehamn, bus-
sar tor Tyresö. Trivsam resa med 
Tyresö Jazzband och härlig gammal 
fin jazz. Dansgolv och Östersjöns 
bästa smörgårdsbord. Bussar Allé-
plan o Krusboda Torg kl 12, Tyresö 
C (Nordea) kl 12.15. Åter kl 21.45. 
Pris båt o buss 40 kr. Anmälan 
senast 5/3 till Eckerölinjen, tel 
0175-25800, kod 5JAZZ. Arr: Tyresö 
Jazzband & Tyresö Jazz & Blues Club

CYKELKURS
4/4, kl 17–18.30. Cykelkurs för 
vuxna och ungdomar som inte kan 
cykla eller bara kan cykla lite grann. 
Kursen är ett samarbete mellan 
Tyresö kommun och Cykelfrämjan-
det. Plats: Forellvägen 18. Anmälan: 
Lars Kumlin 08-7686644, e-post 
lars@kumlin.se

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Hälsan tiger inte still Tom – en ny tyresöbo!

Vad händer med människokrop-
pen när vi blir äldre? frågor Tyre-
söradions Leif Bratt i en ny hälso-
serie som han gör på Radio Tyresö 
91,4 tillsammans med Tyresöbon 
och läkaren Lena Hjemérus som 
själv är geriatriker, det vill säga 
specialist på åldrandet och dess 
konsekvenser.

Programmet har den under-
fundiga titeln ”Hälsan tiger inte 
still” och Lena berättar i det för-
sta programmet om åldrandet och 

hälsan generellt och vad vi har att 
förvänta oss i stigande ålder även 
om hon poängterar att hälsa är 
väldigt individuellt.

I serien kommer hon bland 
annat ta upp sömnproblem, 
inkontinens, minnesluckor och 
annat som hör åldrandet till. Vill 
man ha svar på fler generella frå-
gor om åldrande och hälsa mejla 
till info@tyresoradion.se
Programmen finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 MHz fr.o.m. april

Tomas Forsberg, som kallas för 
Tom, och hans hustru har precis 
flyttat in i det nybyggda området 
Tyresö Skogsstad som nu börjar 
ta form vid Njupkärrsvägen.

Han berättar i ett program på 
Tyresöradion för Ann Sandin-
Lindgren varför familjen valde 
att flytta från Södertälje just till 
Tyresö. Han uppskattar verkligen 

naturen och de fina cykelvägarna 
i vår kommun;

– Det känns väldigt bra och små-
skaligt här i Tyresö och jag tycker 
också det är roligt för mina barn-
barn att ni har skateboardparken 
och lekparken nere i Centrum där 
det alltid är barn, säger Tom.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 MHz fram till 3 maj

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

eller plusgiro 902003-3

Lokalpoliser i Tyresö?

Ny reporter 
på äventyr

I serien ”Uppdrag Tyresö” disku-
terar Ann Sandin-Lindgren med 
polisen Thomas Martinsson vad 
den nya polisorganisationen bety-
der för Tyresö. Kommer lokalpoli-
ser kunna göra ett bättre jobb än 
närpoliser? Eller är det bara en 

skrivbordsprodukt? De tittar på 
brottsstatistiken i Tyresö och fun-
derar över gängkriminalitet.
Programmet finns på tyresoradion.
se och hörs på 91,4 MHz fram till 
26 april
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Rätta lösningen på kryss nr 2, 2015.
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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  
8 maj 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2015
1:a: Britta Karin Envall, Bollmorav.
2–5: Maj-Lis Anderstedt, Renlavs-
gången.
Edit Åman, Bollmoravägen.
Matias Larsson, Kanelgränd.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.

KULTUR/NÖJE

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 8 maj 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Bertil!
Bildgåta nr 2 löstes av 
Bertil Sundmark, Forell-
vägen, som såg att det var 
klockan ovanför rulltrap-
pan vid före detta scenen 
i centrum som skymtade i 
nyckelhålet.

FOTO: GUNNAR FRISELL

Kjell fick ABFs folkbildningspris

PRIS Tyresöprofilen Kjell Andersson har tilldelats ABFs 
folkbildningspris.

Motiveringen var: Kjell Andersson har med ett mångårigt 
och uppriktigt engagemang för sina medmänniskor enträ-
get verkat för att hålla debatten vid liv bland många olika 
medborgare i samhället. Detta har han gjort genom att leda 

idécirklar, arrangera årliga internationella seminarier samt 
vara aktiv i Interforum, en förening för mångfald och inte-
gration.

Inte minst har han genom sina dagliga samtal bland Tyre-
sös kommuninvånare förmedlat de värderingar som kän-
netecknar den demokratiska socialismen.

ooo

Kjell Andersson talar till publiken efter att ha tagit emot ABFs folkbildningspris. FOTO: ABF
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AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (under april) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

– säkert och bekvämt!
Fråga oss om priser!

Däck hotell

Din 
närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Pilgrimsvandringen Frälsarkransen

Pilgrimscentrum i Tyresö ligger i Församlingshemmet nära Tyresö gamla 
kyrka. FOTO: GUNNAR FRISELL

Tyresö kyrka ur olika vinklar ger pilgrimsvandrarna vackra vyer längs 
leden. FOTO: GUNNAR FRISELL

Första kärlekspärlan är en av de elva pärlor som placerats av Svenska 
Kyrkan på leden Frälsarkransen. FOTO: GUNNAR FRISELL

Tillbaka till Pilgrimscentrum efter tre kilometers stilla promenad. Första 
pärlan Gudspärlan. FOTO: GUNNAR FRISELL

Hör mer på  
Radio Tyresö 91,4

Prästen Cristina Olsson berättar 
i ett program på Tyresöradion 
mer om Pilgrimens dag 25–26 
april då Pilgrimscentrum i Tyresö 
firar fem år. Hon berättar för Ann 
Sandin-Lindgren om vad det inne-
bär att pilgrimsvandra i Tyresö 
och om den verksamhet man har 
i församlingshemmet vid Tyresö 
kyrka.

ooo

JUBILEUM Pilgrimscentrum i 
Tyresö fyller fem år.

Det firas under helgen 25–26 april 
med en rad aktiviteter. Kristina-
spel i Tyresö kyrka ger en inblick 
i drottningen liv. Dogge Doggelito 
delar med sig av sina livserfaren-
heter och du kan pröva på någon 
eller några etapper av pilgrims-
vandringarna.

ooo
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