
Ny PRO-ordförande
n Christina Tallberg från 
Tyresö har valts till ny ord-
förande i PRO Stockholms 
län. Sid 5

FN-konferens
n Tyresö gymnasium har 
genomfört ett rollspel i form 
av en FN-konferens. Syftet är 
att eleverna ska få en ökad 
insikt i själva proceduren 
med en konferens. Sid 6

Nybodahärvan
n Kostnaden för att renovera 
Nyboda skola har ökat från 
160 till 304 miljoner på två år. 
Nu har Socialdemokraterna 
fått nog och anmäler hante-
ringen till revisorerna. Sid 7

Bejublad  
före ställning
n Musikklassernas vårshow 
drog storpublik till Forellsce-
nen. Årskurserna 8 och 9 sät-
ter upp en nyskriven musikal 
vart annat år. Sid 8–9

Blommor i centrum 
n Med devisen PPE arbetar 
Camillas blommor i Troll-
bäcken. Professionellt, 
Personligt och Enkelt har 
utvecklat blomsteraffären 
som är väl etablerad på Allé-
plan. Sid 11

Återväxt
n Bakom Tyresö FFs elitlag 
finns en stark och medveten 
satsning på klubbens egna 
förmågor. Sid 12

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel 08-712 02 45. Välkomna önskar Tobbe & Patrik med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Lärarfack bjöd in politiker
n Lärarförbundet bjöd in politiker i 
Tyresö för att berätta om vardagen 
i skolan och vad som kan göras för 
att förbättra förutsättningarna.

– Vi vill lämna över en bild från 
vår verklighet, sa lärarförbundets 

ordförande i Tyresö Ulla-Karin 
Ervik.

– Det är ett bra tillfälla att träf-
fas mellan politiker och lärare, 
tyckte Martin Nilsson (S) den 
enda från barn- och utbildnings-

nämndens presidium som var på 
plats. Bland frågorna som disku-
terade fanns resurser, tid att vara 
lärare, det nya hyressystemet och 
fritidshemmens verksamhet.
  Sid 3

… minns  
Gunnar  
Nordahls tid.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 3 H april 2012 H 1972–2012

Lärarförbundets ordförande i Tyresö Ulla-Karin Ervik överlämnar stenar med beskrivning till Jan Larsson, kommunfullmäktiges ordförande. Påsen med 
steninforma tionen blev tämligen tung. FOtO: GuNNaR FRisell

ungdomar i arbetslöshet
n Det finns stora behoven av satsningar inom skolan och för-
skolan. Arbetslösheten bland framför allt de unga är väldigt 
hög. Socialbidragen ökar när de sjukskrivna utförsäkras. Trots 
detta väljer kommunledningen att lägga pengar på hög istället 
för att satsa på framtiden. Ledare, sid 2

ungdomsverksamheten riskeras
n De kraftigt ökade lokal och hallhyrorna för föreningslivets 
seniora verksamheter kommer att drabba ungdomsverksamhe-
ten. För att kunna fortsätta att utvecklas behöver föreningslivet 
en kommunledning som ser föreningslivet som en intäkt och 
inte en kostnad för kommunen. Debatt, sid 4

”Genom mitt 
engagemang 
kan jag påverka 
många olika saker 
i Tyresö.”
Marie Linder, sid 10



Noterat

Tiden för att deklarera närmar sig. Nu är 
det dags för den enskilde tyresöbon att 
göra bokslut och många får nu veta om 

man betalt den skatt man ska eller ej. Den som 
deklarerar via nätet och betalt för mycket skatt, 
kan glädjas av en utbetalning före midsommar. 
Men det är inte bara för tyresöborna som det 
är dags att göra bokslut. Det är det också för 
kommunen.

I Tyresö har vi en förhållandevis låg arbets-
löshet. Den ligger på 4,6 procent och ska jämfö-
ras med 6,5 procent i hela Stockholms län. För 
den enskilde och för samhället, är det viktigt att 
hela tiden sätta in åtgärder så att människor får 
utveckling och utbildning för att snabbt komma 
tillbaka i arbete. Låg arbetslöshet ger också 
högre skatteintäkter. Det är bra eftersom det är 
med den som bland annat barnens skola och de 
äldres omsorg betalas. Tyvärr finns det en grupp 
där arbetslösheten går åt helt fel håll. Under 
lång tid har Tyresö haft fler ungdomar än länet i 
övrigt som är arbetslösa. I Tyresö är arbetslös-
heten i åldersgruppen 18 till 24 år nästan 10 pro-
cent. Av dessa är 5,2 procent öppet arbetslösa, 
det vill säga, inte i någon form av åtgärd. Vissa 
åtgärder har vidtagits, men helt uppenbart är de 
otillräckliga.

Tyresö kommun går bra. Återigen redovisas 
ett rekordstort ekonomiskt överskott. Över-
skott är viktigt för att kunna sätta in åtgärder vid 
dåliga tider. Men att lägga nästan 95 miljoner på 
hög samtidigt som det finns behov av satsningar 
på förskolan och skolan förefaller märkligt. 
För det är framtidens tyresöbor som drabbas. 

Tyresös elever får mindre resurser jämfört med 
andra kommuner. Andelen utbildade lärare är 
också färre i Tyresö och lärartätheten är lägre 
än i andra kommuner. Tyvärr är situationen i 
förskolan inte bättre. Där blir barnen fler i sina 
grupper. Det har skett en ökning från 17,22 barn 
2010 till 19 barn 2011 per grupp. Och tyvärr har 
inte förskolepersonalen blivit fler. Tvärtom, 
2010 var det 5,9 barn per heltidsanställd och 
2011 var det 6,44 barn.

Ett antal miljoner kronor skulle också 
behöva satsas i skolan och i äldreomsor-
gen. Kommunstyrelsens ordförande Fred-
rik Saweståhl (M) har också drabbats av 
den moderata rikspolitiken. Genom det 
försämrade regelverket i sjukförsäkring-
en som regeringen Reinfeldt drivit ige-
nom ökar antalet utförsäkrade.

Det drabbar självklart de enskilda tyresö-
borna men dessutom Tyresö kommuns ekono-
mi. Utan sjukförsäkring tvingas de sjuka söka 
socialbidrag eller försörjningsstöd som det idag 
kallas. Den som är sjuk borde få koncentrera sig 
på att bli frisk och på en bra rehabilitering. Den 
sjuka borde självklart slippa lägga energi på att 
söka socialbidrag. Tyvärr har den borgerliga 
regeringen förändringar i sjukförsäkringen lett 
till att socialbidragen ökat med 75 procent på 
fyra år. De har ökat från 16 miljoner kronor 2008 
till 28 miljoner kronor förra året. Det är pengar 
som bättre kunnat användas i skolan och äldre-
omsorgen.

ooo

När bokslutet för 2011 visar på ett ekonomiskt överskott på 95 miljoner kan man 
tro att allt är frid och fröjd. Men tyvärr har det rekordstora överskottet en baksida. 
Det finns en hel räcka med behov som inte har kunnat tillfredställas. Lärartäthet 
och gruppstorlekar inom förskolan är områden där Tyresö ligger dåligt till. Med 
en allt för hög ungdomsarbetslöshet är det tydligt att det saknas åtgärder. Kom-
munen ska självklart hushålla med skattepengarna men inte lägga dessa på hög 
när invånarna behöver förbättrade verksamheter.

När tyresöborna vill ha en folkomröstning om de höjda 
avgifterna inom äldre- och handikappomsorgerna ondgör 
sig folkpartiet för de höga kostnader en sådan får. Det finns 
dock ett ganska enkelt sätt att undvika en folkomröstning 
nu. Folkpartiet har räknat ut att det skulle kosta tre miljo-
ner kronor att genomföra en omröstning. Låter i och för sig 
ganska högt men om det är så kan dessa pengar användas 
till att återgå till tidigare taxor. Då minskar intäkterna med 
1,5 miljoner per år. Om två år är det ordinarie val och då kan 
en folkomröstning genomföras till i stort sett ingen kostnad. 
Men då blir ju avgifterna en riktig valfråga och det är nog där 
alliansskon klämmer.

ooo
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Nu behövs åtgärder 
mot arbetslösheten

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Nog var det bättre på Gunnar Nordahls tid
på planen var det kamp och strid
på läktaren var det lugn och frid.
Då fanns det inga huliganer
som sprang in på planer
och inga hetsiga fans
med sin gapiga svans.
Allt gick lite mera i ultrarapid
nog var det bättre på Gunnar Nordahls tid.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
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kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
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Tel. 798 81 05
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Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11

Jerry Svensson
Tel. 712 50 21
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Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

SkoLA kommunfullmäktiges 
51 ledamöter var kallade – men 
endast 6 kom. Representanter 
som var där från Miljöpartiet, 
Folkpartiet och Socialdemokra
terna tog sig dock tid att lyssna 
på lärarna.

Det var lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger från hela kom-
munen som ville berätta om sin 
vardag och vad politikerna kan 
göra för att förbättra förutsätt-
ningarna för lärande. Därför var 
hela mötet format som små dia-
logmöten där lärare pratade med 
politiker.

– Det är ett bra tillfälle att träffas 
mellan politiker och lärare, tyckte 
Martin Nilsson (S) den enda från 
barn- och utbildningsnämndens 
presidie som var på plats.

Många frågor togs upp
Bland frågorna som diskuterades 
fanns resurser, tid att vara lärare, 
det nya hyressystemet och fritids-
hemmens verksamhet.

En fråga som väckte mycket 
engagemang var elever med sär-
skilda behov. Den politiska viljan 
att integrera elever i vanliga klas-

ser är bra, men det finns klara 
tecken på att pengar inte följer 
med i tillräcklig grad.

– Verkligheten är en deltidsre-
surs på flera barn med diagnos, sa 
en av lärarna. Och när skolan är 
slut så finns resursen inte kvar på 
fritids.

Tog en ny chans
Några dagar senare tog Lärarför-
bundet chansen igen. Den här 
gången var det för att uppvakta 
kommunfullmäktige med krav på 
en anständig löneutveckling. För 
inte så många år sedan låg Tyre-
sös lärare högre än de i Haninge 
och Stockholm. Nu är förhållan-
dena de omvända vilket kan vara 
en förklaring till att det blivit allt 
svårare att rekrytera behöriga 
lärare till Tyresö.

– Vi vill lämna över en bild från 
vår verklighet, sa Lärarförbun-
dets ordförande i Tyresö Ulla-

Karin Ervik när hon talade till de 
samlade politikerna.

– Vilka kommer i framtiden att 
vilja bli lärare?

– Jag är övertygad att ni ser 

problemet och tar er huvudroll i 
vårens lönerörelse. Det är klokt 
att investera i lärarna i Tyresö, 
avslutade Urvik.

ooo

Lärarförbundets ordförande i Tyresö Ulla-Karin Ervik berättar om lärarnas arbete för Jan Larsson, kommunfull-
mäktiges ordförande . FOtO: GuNNaR FRisell

Lärarförbundet 
träffade politiker

Krav på att skolornas hyressystem görs om
När kommunfullmäktige behand-
lade årsbokslutet för 2011 blev 
hyressystemet en av de viktigaste 
debatterna.

Socialdemokraterna ställde 
ihärdigt frågan om varför elever 
som går i nybyggda skolor ska ha 
mindre stöd från lärare eftersom 
de får högre hyra och därmed 
mindre resurser till det pedago-
giska arbetet.

– Det är en vanlig modell som 
används av många kommuner 
och som ger positiva incitament. 
Hur kan man använda lokalerna 
på ett smart sätt så att de inte står 
tomma halva dygnet, sade Fredrik 
Saweståhl (M) när han försvarade 
systemet.

– Visserligen finns det barn-
sjukdomar, men i stort är det ett 
bra system som tagits emot väl. 
Systemet ger utrymme för att 
spara på värme och satsa på peda-

goger istället, sade Mats Larsson 
(FP).

– Svaret från moderater och 
folkpartister på skolornas pro-
blem verkar vara att säga att de 
ska införa skiftgång och sänka 
temperaturen, sade Martin Nils-
son (S).

kritiska omdömen
Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Ann-Christine Svens-
son var dock självkritisk och 
medgav att det inte var ok att 
rektorerna hade fått lägga ner så 
mycket tid på hyressystemet.

Socialdemokraternas opposi-
tionsråd Anita Mattsson (S) vill 
riva upp systemet.

– Det logiska är att skolorna får 
ersättning som motsvarar kostna-
derna för lokalerna. Självkost-
nadsprincipen har varit bra.

ooo
– Det logiska är att skolorna får ersättning som motsvarar kostnaderna för 
lokalerna, säger Anita Mattsson (S). FOtO: GuNNaR FRisell

HyRA Fler skolor har tvingats spara bort lokaler till följd av kommu
nens nya hyressystem. Protesterna från personal och föräldrar har 
varit många. Nu väcks nya krav på att systemet ska rivas upp.

Lärarförbundet i Tyresö samlas inför kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 april. Intresset bland medlemmarna var stort och många ville vara 
med och berätta om lärarnas arbetsvillkor. FOtO: GuNNaR FRisell

Budskap på ballong. 
 FOtO: GuNNaR FRisell

World´s Children´s 
Prize
PRiS Varje år deltar miljontals 
skolbarn i 102 länder världen 
över i omröstningen för World´s 
Children´s Prize. Priset ska gå 
till en person eller en organisa-
tion som under en längre tid gjort 
stora insatser för barnens rättig-
heter i världen och det delas ut i 
Sverige, i år på Gripsholms slott. 
Drottning Silvia och Nelson Man-
dela är några av ”beskyddarna” 
för priset.

På Kumla skola genomför vi 
vår omröstning torsdagen den 10 
maj (12.40–14.55) samt fredagen 
den 11 maj (8.30–10.40). Vi tror 
att vi är den enda skolan i Tyresö 
som genomför omröstningen. 
Välkomna till oss under omröst-
ningen! Totalt i Sverige deltar 
1 682 skolor.

ooo

Storvinst till Tyresö
SPeL V86-omgången på Solvalla 
den 28 mars gav hög utdelning på 
åtta rätt. En kupong inlämnad hos 
Södergårdens Kiosk & Konditori 
i Tyresö gav hela 102 133 kronor.

Kupongen, som kostade över 
1 000 kronor lyckades pricka 
in åtta rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med åtta rätt, 37 
rader med sju rätt och 531 rader 
med sex rätt. Det vinnande syste-
met innehöll två så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Den högsta utdelningen i 
ATG:s historia är en vinst på 67 
312 633 kronor, som delades ut 27 
februari 2010, då V75 kördes på 
Axevalla.

ooo
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Vad vill vi med föreningslivet och våra föreningar 
egentligen? Tyresö kommuns ambition är svårtol-
kad. Samtidigt som idrottsföreningarnas framgångar 

hyllas på galor och i ord av kommunledningen beslutar den 
borgerliga majoriteten om kraftigt ökade lokal- och hall-
hyror för föreningslivets seniora verksamheter. Ett beslut 
vilket i förlängningen drabbar alla delar av föreningslivet 
i Tyresö.

Vi har idag ett föreningsliv som är väl utbyggt och som 
sedan länge har en stark förankring i hela vårt samhälle. 
Ett föreningsliv som andra kommuner och då inte minst 
våra grannkommuner är djupt avundsjuka på. Men vårt 
livaktiga föreningsliv har inte kommit av sig självt. Fram-
förallt har många duktiga ideella ledare under många år 
gjort stora insatser för att bygga upp dagens väl fungerande 
verksamheter. Men det har också byggt på ett bra stöd från 
kommunen och ett fungerande samarbete.

Föreningarnas verksamhet har gett tusentals ungdomar 
och äldre en meningsfull fritidssysselsättning under åren. 
Genom detta har samhället sparat mycket stora belopp på 
minskad skadegörelse och förbättrad friskvård. Ungdo-
mar har fått en värdefull grund att stå på vilket gett dem 
bra fysik, normer och riktlinjer samt förtroende för vux-
envärlden. Idrottens roll i folkhälsoarbetet är självklart 
och väldokumenterat. Goda vanor i livet grundas i unga år. 
Dessutom har pensionärsorganisationernas verksamheter 
inneburit att många äldre hjälps ur ensamhet och tristess 
och trots ofta små ekonomiska omständigheter fått ett 
meningsfullt liv även på äldre dagar.

Hur fungerar nu en förening? Naturligtvis är det inte 

bara pengar det handlar om. Men ekonomin är en stor del 
av en förenings arbete och utan en stabil sådan kan man 
inte ha en bra verksamhet. I kommunplanen beskrivs för-
eningarnas svårigheter att få tag på styrelseledamöter. Men 
problemet är även stort att få tag på ideella ledare på ung-
domssidan. Frågan man ställer sig är ju om de som ideellt 
ställer upp i föreningarnas styrelser eller som ledare i för-
sta hand ska ägna sin tid åt att samla in pengar eller att ta 
hand om medlemmarna och då främst barn och ungdomar. 
Det här innebär att det blir ännu svårare att få tag i nya ide-
ella ledare. Ett oerhört slöseri med frivilliga ideella resur-
ser vars insatser gagnar kommunen och dess invånare. 

En förening har bara en ekonomi som ska täcka hela 
verksamheten och som alla delar ska dela på. När nu seni-
orverksamheten kommer att kosta betydligt mer så måste 
ju pengarna tas någonstans ifrån. Inkomstmöjligheterna är 
inte outtömliga utan troligen så måste avgifterna höjas för 
alla medlemmar. Sådana höjningar drabbar alltid de svaga 
i samhället mest och ofta är det just de som bäst behöver 
den verksamhet som föreningarna bedriver. Möjligheten 
till höjningar är därför begränsade, vilket RF vid flera till-
fällen påpekat och arbetet emot. Att dessutom tro att man 
inte behöver en seniorverksamhet i en förening är ett stort 
feltänk. Ungdomarna behöver något att se upp till, ett mål 
dit man vill nå.

Den reklam och marknadsföring som våra föreningar 
i olika elitverksamheter idag bedriver är också en stor 
reklampelare för kommunen. Föreningarna TTIBK, TAFF, 
Tyresö handboll, Tyresögymnastiken, Hanvikens SK och 
Tyresö FF bedriver alla verksamheter på hög nivå vilket 
observeras dagligen i massmedia över hela Sverige. All 
den TV-, radio- och mediatid som dessa föreningar fått de 
senaste åren och förhoppningsvis kommer att få även de 
närmaste åren är en väldigt positiv reklam för Tyresö som 
knappt går att värdera i pengar. 

För att kunna fortsätta att utvecklas behöver förenings-
livet i Tyresö en kommunledning och då speciellt en led-
ning för kultur- och fritidsnämnden som ser föreningslivet 
i Tyresö som en intäkt och inte som en kostnad för kom-
muninnevånarna. 
Bo Furugård (S)
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

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

Nya nedrustningar för föreningslivet i Tyresö väntar

Ekonomin är en stor 
del av föreningens 
arbete och utan en 

stabil sådan kan 
man inte ha en  

bra verksamhet.

FOtO: GuNNaR FRisell
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Investera för att vända utvecklingen i skolan
Den svenska skolan presterar allt 
sämre resultat. Andelen elever 
som går ut grundskolan med behö-
righet till gymnasiet har minskat 
fem år i rad. Förra året gick fler än 
13 000 elever ut grundskolan utan 
tillräckliga kunskaper.

Sverige har också tappat den 
tidigare tätpositionen vad gäller 
likvärdighet i skolan. Svenska 
elevers socioekonomiska bak-
grund spelar numera lika stor 
roll för resultaten som för elever i 
Tyskland och USA.

Utbildningsminister Jan Björk-
lund säger att det kommer ta 
10–15 år att vända utvecklingen 
i svensk skola. Det kan vi inte 
godta. Det finns länder som visat 
att det är möjligt att vända utveck-
lingen i ett skolsystem mycket 
snabbare än så. Vi prioriterar fyra 
viktiga områden i det arbetet:

I) Stärk lärarna i sitt uppdrag. 
Allra viktigast är att stärka lärar-
na. Det finns inget viktigare för 
en elevs resultat än att de möter 
en riktigt bra lärare. Lärare måste 
ges möjlighet till kompetensut-
veckling och karriär. Det är cen-
tralt både för att stärka lärarna i 
sitt uppdrag och för att attrahera 
fler begåvade studenter till lärar-
utbildningen. Vi prioriterar där-
för stora investeringar i lärares 
kompetensutveckling och vill se 

fler karriärvägar för lärare genom 
specialisering och forskning.

II) Stärk rektorerna i sitt peda-
gogiska ledarskap. Rektorer är 
nyckelaktörer för att få en positiv 
utveckling i skolan. I dag över-
hopas rektorer av administrativa 
och ekonomiska arbetsuppgifter. 
Rektorer ska främst vara pedago-
giska ledare och måste ges möjlig-
het och tid till att leda det pedago-
giska utvecklingsarbetet i skolan.

Lärare som lyckas vända 
utvecklingen i skolor med stora 
utmaningarna ska premieras 
genom högre lön. Rektorer som 
lyckas vända utvecklingen på en 
skola ska ges större ansvar och 
leda utvecklingsarbetet på fler 
skolor för att det som fungerar 
ska sprida sig i skolsystemet.

III) Prioritera basfärdigheter 
i tidiga åldrar. Att kunna läsa, 
skriva och räkna har blivit allt 
viktigare i vårt moderna samhäl-
le. Att gå alltför länge med brister 
i basfärdigheterna riskerar att 
försvåra, ja till och med förstöra 
skolgången för alltför många elev-
er. Därför ska basfärdigheterna 
och elevernas undervisning under 
de första åren i skolan prioriteras, 
så att inte ett enda barn lämnar 
tredje årskurs med bristfälliga 
basfärdigheter.

IV) Sätt likvärdigheten i fokus. 
En sammanhållen skola med höga 
förväntningar på alla elever, utan 
tidig sortering och stängda dörrar 
är grunden för att skapa en likvär-
dig skola med höga resultat. Det 
är också avgörande är att resurser 
fördelas till skolor efter elevernas 
behov och detta bör därför slås 
fast i skollagen.

Regeringen felprioriterar. De 
minskar resurserna till lärares 
kompetensutveckling. De gör 
också en stor besparing på gymna-
sieskolan om 675 miljoner kronor, 
det innebär för Tyresö kommun 
drygt 3 miljoner och 6 lärartjäns-
ter 2012. Att komma åt ungdoms-
arbetslösheten, som till stor del 
beror på att många unga saknar 
fullständig gymnasieutbildning, 
underlättas inte av nedskärningar 
i gymnasieskolan. Regeringen 
satsar istället på sänkt restaurang-
moms vilket kostar drygt fem mil-
jarder kronor. Vi väljer att istället 
investera fem miljarder kronor i 
utbildning. För Socialdemokra-
terna är det den viktigaste fram-
tidsinvestering Sverige kan göra.
Anita Mattsson (S)
Oppositionsråd Tyresö
ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och 
vice ordförande i Riksdagens utbild-
ningsutskott

Så var det vår igen. Nu börjar 
mopederna att köra för fullt. För-
står att många unga längtar efter 
att få sätta fart och känna längtan 
att kunna röra sig runtom i Tyre-
sö, utan att vara låsta till tidtabel-
ler eller att be föräldrar om skjuts.

Två orosmoment finns. För 
det första har den som åker med 
hjälm och ser ni till att inte vara 
för många på mopeden. Det andra 

är alldeles för många kör på våra 
gångvägar.

I helgen var det nära att en 
olycka inträffade på Wättinge-
gårdsväg, då kom en moped i 
alldeles för hög fart och mötte en 
liten flicka på cykel. Jag hoppas 
ni föräldrar pratar med era tonår-
ingar om båda mina orosmoln. 
Äldre mamma som haft moped
åkande tonårsbarn

Det borde våras för mopedvett

Sune Linder och Ingvar Karlson avtackas. FOtO: GuNNaR FRisell

Tyresö Nyheters annonssäljare 
Sune Linder och Ingvar Karlson 
har gått i pension.

De avtackades vid årets stäm-
ma av ordföranden Lars Hjalmar-
son.

Under sina år som annonsför-
säljare har de sålt in annonser för 

5 miljoner kronor! En fantastisk 
insats.

Ny annonssäljare är Nicklas 
Eklund. Han nås på telefon 076-
113 34 48 och hjälper gärna till 
med annonsplacering och prislis-
tor.

Annonserad avtackning

En äkta Majblommesäljare är ett 
barn som bär en grön säljväska. I 
väskan finns blommor som kostar 
10 kronor för den lilla, 20 kronor 
för klisterdekalen, 30 kronor för 
kransen och 50 kronor för pin-
sen. I locket på väskan finns en 
prislista och beskrivning av vart 
pengarna går.

Äkta Majblommesäljare
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PRO i Stockholms län har 54 000 
medlemmar och 134 föreningar 
som verkar lokalt ute i kommu-
nerna. Christina Tallberg, nyvald 
ordförande, berättar entusiastiskt 
om verksamheten:

– Jag är i grunden en folkrörel-
semänniska. Redan som 11-åring 
gick jag med i Ungdomens Röda 
Kors och under hela mitt liv har 
jag varit aktiv i olika föreningar. 
Men ingenstans har jag upplevt 
en sådan aktivitet som i PRO! Det 
är många deltagare och fullsatt 
på våra möten. Det är fantastiskt 
roligt och inspirerande!

känd från landstingspolitiken
Christina Tallberg är för många 
känd från landstingspolitiken och 
de intressen som engagerar PRO 
ligger nära de frågor som hante-
ras av landstinget.

– För oss inom PRO är det 

naturligtvis hög prioritet att arbe-
ta för en hälso- och sjukvård som 
är anpassad efter de äldres behov, 
berättar Christina. Men även kol-
lektivtrafiken, som ju också sköts 
av landstinget, är av mycket stor 
betydelse för äldre. Här inryms 
bland annat färdtjänsten.

Viktiga frågor
Bostäder, skattefrågor, pensioner 
samt forskning och utveckling är 
exempel på andra frågor som lig-
ger högt på PROs agenda. Men det 
finns även utrymme för en bred 
utbildningsverksamhet i form av 
kurser och konferenser.

– Just nu förbereder vi oss för 
PROs kongress som hålls i juni, 
berättar Christina som inom kort 
lämnar ordförandeposten för PRO 
i Tyresö för att kunna lägga all sin 
energi på det nya uppdraget.

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Tyresökvinnor leder 
länets pensionärer

Det går som en dans för Christina Tallberg som nyligen valdes till ordförande för PRO i Stockholms län. FOtO: eRiK MÅRteNssON

Nyboda satsar på 
hälsoprofil
HÄLSA Till hösten startar Nybo-
da skola en ny profil för elever i 
årskurs 4–6. Inriktningen är rörel-
seglädje ute och inne. För de elev-
er som väljer denna inriktning 
kommer det att erbjudas någon 
form av rörelse varje dag samt 
undervisning både utomhus och 
inomhus. Fokus ligger på hälsa 
och glädje. Intresseanmälan kan 
ske via Tyresö kommuns hemsida 
senast den 20 maj till.

ooo

Strandskolan får 
reprimand
kRiTik Strandskolan i Tyresö är 
en av flera skolor som fått kritik 
i en ny granskning av skolinspek-
tionen. Det är skolans betygssätt-
ning på nationella prov i Svenska 
som granskats och som får kri-
tik. Det är alltför många som fått 
högre betyg än vad som resulta-
ten på proven skulle motiverat. 
Därför måste nu rektorn och 
Tyresö kommun, senast i augusti, 
redovisa vad de tänker göra för 
att garantera en likvärdig betygs-
sättning framöver.

ooo

Tyresö tappar i 
näringslivsklimat
FöReTAG Tyresö kommun bru-
kar komma högt upp i rankningar 
i näringslivsklimat. Men i år tap-
par Tyresö i Svenskt Näringslivs 
rankning. Bedömningen som 
baseras på statistik och attityd-
undersökning bland 38 000 före-
tagare visar att Tyresö kommun 
ramlar från plats 24 till plats 50 i 
årets rankning.

ooo

Medeltidsdagar
DåTiD För nionde året i rad 
anordnas medeltidsdagar vid Lilla 
Tyresö: två upplevelserika dagar 
med tornerspel, marknad och 
spektakel för hela familjen! Möt 
riddare, musikanter, gycklare, 
tjänstehjon, marknadsknallar och 
skickliga hantverkare. Under hela 
dagen finns olika spektakel: spän-
nande tornerspel, halsbrytande 
medeltida musik, teater för barn 
och en nästan riktig björn… 19–20 
maj, kl 11.00–17.00. 30 kr per näsa, 
gratis för barn under 4 år.

oooKerstin Hallgren, ordförande för SPF. FOtO: GuNNaR FRisell

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

VAL Nyligen valdes Christina Tallberg, Trollbäckenbo, till ordförande 
för PRo, Pensionärernas Riksorganisation, i Stockholms län. Sedan 
en tid tillbaka är kerstin Hallgren, också från Tyresö, ordförande för 
SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Två kvinnor från Tyresö är därmed 
nu i toppen för de två pensionärsorgansationerna i Stockholms län.
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RoLLSPeL Den 28 mars arrang
erades i Tyresö en FNkonferens 
kring frågan om kärnvapen i iran. 
konferensen ägde rum på Tyresö 
gymnasium med konferensdele
gater som till vardags är elever 
på gymnasiets samhällsveten
skapliga och naturvetenskapliga 
program.

Det var alltså fråga om ett FN-
rollspel där eleverna spelade rol-
lerna som delegater från de olika 
deltagande länderna.

– Vi har också tidigare arrang-
erat liknande FN-rollspel i sam-
arbete med andra gymnasier och 
på deras hemmaplan, säger Fred-
rik Pettersson, programansvarig 
lärare på samhällsvetenskapspro-
grammet. Nu arrangerade vi alltså 
för andra året i rad ett eget spel på 
Tyresö gymnasium.

Förstå internationell politik
– Syftet är att eleverna ska få 
insikt i hur själva proceduren 
med en FN-konferens går till 
och att förstå att olika länder har 
olika syften med den politik de 
för. Eleverna ska också via spelet 
få insikt i en internationell fråga, 
där vi alltså hade Irans kärnvapen 
som årets tema, poängterar Fred-
rik Pettersson.

Fyra veckors förberedelse
Närmare 60 elever var under 
dagen engagerade i spelet och 
hade dessförinnan under fyra 
veckor förberett sig genom att 
läsa in sig i sakfrågan om kärnva-
pen i Iran. De har satt sig in i för-
utsättningarna som finns för det 
land de ska representera i spelet 
och då också läst och analyserat 

det egna landets position, för att 
sedan under själva spelet kunna 
argumentera och driva sitt lands 
politiska agenda. 

Eleverna hade också studerat 
olika aspekter som exempelvis 
miljöaspekter, kärnteknikpro-
gram och frågan om mänskliga 
rättigheter som ingångar i FN-
rollspelet, för att få fram en bred 

överblick över en internationellt 
brännande fråga.

Hög nivå på rollspelet
Rollspelet genomfördes också 
mycket verklighetstroget med 
strikt klädsel, alltså slips och kos-
tym eller motsvarande, för samt-
liga delegater och med en mötes-
form och ett språk som skulle 
kunna platsa på en internationell 
konferens på hög nivå. 

Många av delegaterna höll oer-
hört hög klass, vilket också kom-
menterades av de politiker från 
gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden som var på plats för att 
ta del av spelet.

Dröm att spela internationellt
Tanken är också att rollspelet ska 
bli årligen återkommande och 
alltså ett fast inslag i utbildningen.

– Drömmen vore att få spela 
FN-rollspelet i ett internationellt 

samarbete, alltså tillsamman med 
elever från andra länder, säger 
Fredrik Pettersson. Det skulle ge 

oss en ny dimension och nya erfa-
renheter för framtiden!

ooo

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

 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!

Kom in och hämta Din 
cateringmeny, eller hämta 
den på vår hemsida.

Alltid lågpris

Hälsokost
Naturkosmetika

Må–ti, to–fr 14–18
Lö 10–14

Obs! onsdagar stängt

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

USAs delegation pläderar mot Irans kärnvapenpolitik. FOtO: laRs FuGlesaNG

FN-konferens i Tyresö

Delegationerna från Brasilien, Libanon och Iran i kommittéarbetet. 
 FOtO: laRs FuGlesaNG

Konferenspresidiet följer debatten. FOtO: laRs FuGlesaNG
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De flesta justeringar och uppräk-
ningar som presenterades följde 

i stort den allmänna prisutveck-
lingen. Dessutom fanns i förslaget 

en särskild, högre evenemangs-
taxa för våra huvudarenor när 
det gäller spel i seniorserier som 
sanktionerats av de nationella 
förbunden. Evenemangstaxan 
ska också gälla företag, privatper-
soner och föreningar från andra 
kommuner.

Chockhöjning för barn och 
ungdom
Förslaget innehöll utöver nor-
mala justeringar också en kraftig 
överraskning i form av en uppräk-
ning på 350 procent av timtaxan 
för barn och ungdom som under 
försäsong tränar på Tyresöval-
lens bollplaner. Den högre försä-
songstaxan har hittills tillämpats 
för ishallarna och har då också 
drabbat isföreningarnas hockey-
skolor som startar i augusti och 
som då också är en del av ferie-
verksamheten för hockeyungdo-
marna.

inte rimligt 
Socialdemokraterna i miljö- och 
samhäl lsbyggnadsutskottet 
kunde inte se det rimliga i att med 
en uppräkning på 350 procent 

nästan femdubbla taxan för de 
ungdomar som väljer att satsa på 
sin idrott. Uppräkningen innebar 
också att kommunen skulle få en 
ännu större del av kostnaderna 
för bollplanerna finansierade via 
avgifter jämfört med kostnaderna 
för ishallarna. 

– Vi anser att det resonemang 
som här framfördes från den 
moderatledda majoriteten – att 
om man vill träna under försä-
songen så ska man betala för det 
– inte rimmar med utvecklingen i 
stort av idrottsverksamheter till 
åretruntverksamheter för våra 
barn och ungdomar, konstaterar 
Kristjan Vaigur, ledamot i utskot-
tet.

Majoriteten backar
Nu verkar det som om man från 
majoritetens sida har insett det 
orimliga i förslaget och också 
backar tillbaka till nuvarande 
taxor. Men faktum kvarstår att 
om inte oppositionen observerat 
försöket att höja taxorna för barn 
och ungdomar så hade kostnader-
na nästan femdubblats på ett år!

ooo

ekoNoMi Som vi har skrivit om 
tidigare har kostnaderna för nya 
Nyboda skola skjutit i höjden. 
När beslutet fattades om skolan 
och en ny idrottshall hävdade 
kommunledningen att bygget 
skulle kosta 160 miljoner kronor. 
Nu är kostnaderna uppe i drygt 
300 miljoner kronor. Nu har Soci
aldemokraterna i kommunen fått 
nog och anmäler hanteringen till 
kommunens revision.

När kommunen våren 2010 skulle 
fatta beslut om den nya skolan 
fick Moderaterna hård kritik för 
att inget underlag för beslutet 
presenterades för kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige. 
Allt som lades fram var några 
ritningar på en powerpoint och 
ett tak för investeringarna på 130 
miljoner kronor för skolan och 
ytterligare 37 miljoner kronor för 
idrottshallen.

osäkert varför
Det skulle dröja till efter valet 
2010 innan de ansvariga politiker-
na Fredrik Saweståhl och Hans 
Lindberg (båda M) skulle åter-
komma till något beslutsorgan 
och berätta att det blev ett mycket 
dyrare bygge. När man då redovi-
sar programmet har kostnaderna 
för bara den nya skolan ökat till 
dryga 180 miljoner kronor. Orsa-
ken är fortfarande inte helt klar 
men mycket talar för att den sit-
tande majoriteten – utan att för-
ankra det i något beslutsorgan – 
valt att göra skolan större än de 
ursprungliga planerna. Ett beslut 
som har kritiserats för att det då, 
givet den nya stadieindelningen, 
blev en onödigt stor skola men 

också för att delar av den investe-
ring som gjordes 2008 inte längre 
kunde användas.

304 miljoner kronor
Men det är inte bara skolan som 
har blivit dyrare. Idrottshallen 
har, efter politiska beslut, blivit 
större (och mycket dyrare). Fri-
tidsgården har fått nya lokaler 
och insatser för utemiljön runt 
omkring skolan hävdas nu ald-
rig ha varit inkluderade i den 
ursprungliga planen. Allt detta 
har inneburit att kostnaderna nu 
beräknas till 304 miljoner kronor. 
Vilket alltså fått Socialdemokra-

terna i kommunen att anmäla 
hanteringen av projektet till kom-
munens revisorer:

– Jag tror inte jag sett något fall 
när skattebetalarnas pengar han-
terats så ovarsamt som i besluts-
fattandet kring Nyboda skola, 
säger Socialdemokraternas leda-
re i barn- och utbildningsnämn-
den Martin Nilsson. När vi nu kri-
tiserar detta säger Moderaterna 
att det var den beräknade kost-
naden från början – trots att det 
i protokoll är lätt att se att de gett 
andra siffror där. 

– Antingen har de mörkat pro-
jektets riktiga kostnader innan 

valet och bara velat visa upp en 
skrytsam fasad – eller så har de 
bara haft dålig koll på hela projek-
tet. Nu måste revisorerna granska 
det så att detta aldrig kan hända 
igen och för att se om det är någon 
som agerat trolöst mot de beslut 
kommunfullmäktige fattat.

De ökade investeringskost-
naderna motsvarar minst nio 
miljoner kronor varje år i ökade 
driftskostnader. Pengar som 
kommunen nu försöker hämta 
hem genom att bland annat höja 
avgifter i äldreomsorgen samt 
kultur och fritidsverksamheten.

ooo

Nyheter

Lennart Persson, Jordbro
– Politik är jag inte intresserad 
av. Aldrig varit.

MajLouise Nordvall, Tyresö
– Hjälp ungdomarna att komma i 
arbete! Det är det viktigaste.

yovana Huamam, Tyresö
– Jag vet inte.

Daniela Roldan, Tyresö
– Nu är våren äntligen här!

Roland Boström, Tyresö
– Bättre Pension!

?Vad skulle du vilja 
se på årets Första 

majplakat?

FOtO: Kaijsa Keusch

Chockhöjning av taxor stoppad

Våren 2010: 160 miljoner – våren 2012: 304 miljoner

Ökade kostnader för Nyboda 
skola anmäls till revisionen

Socialdemokraterna har anmält hanteringen av Nyboda skola till kommunens revision. FOtO: GuNNaR FRisell

TAxoR För någon tid sedan föreslog den moderatledda majoriteten 
nya taxor och avgifter för ishallar och bollplaner på Tyresövallen och 
Trollbäckens iP. Uppräkningen av taxor och avgifter följer den kom
munplan som numera gäller, där det står att till exempel taxor och 
avgifter för kommunens idrottsanläggningar ska ses över varje år.

Kristjan Vaigur (S) vill se rimliga taxor. FOtO: GuNNaR FRisell
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tyresö ruNt

Tyresö musikklassers ungdomar 
i 8:an och 9:an visade på ett näs-
tan övertydligt sätt att utbildning-
en ger kunskap inte bara i sång. 
Att dansa, sjunga och spela tea-
ter i en genomarbetad musikal-
form genomfördes med bravur. 
I år kunde vi njuta av Väven, en 
stridslysten musikal om konsten 
– och svårigheten – att välja rätt 
och att sedan ta konsekvenserna 
av de val man gör

SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Björn elmbrant berättar 
om sin senaste bok:

Europas Stålbad. Krisen  
som slukar välfärden 

och skakar euron.

Socialdemokraterna i Tyresö bjuder in till

(S)amtalScafé
– öppet för alla, politik, samhällsfrågor och fika
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Torsdagen den 9 maj, klockan 19.00  
italian coffee Shop på marknadsgränd i Tyresö centrum

Tyresö musikklassers vårshow:

En bejublad föreställning
Nu har de gjort det igen – en ny musikal med tyresö 
musikklasser har dragit storpublik till Forellens scen.

Det är vartannat år som musik-
klasserna sätter upp en nyskriven 
musikal med eleverna i årskurs 
åtta och nio. I år kunde vi njuta 
av Väven, en stridslysten musikal 
om konsten - och svårigheten - att 
välja rätt och att sedan ta kon-
sekvenserna av de val man gör. 
Ett aktuellt ämne när man är i en 
ålder då man måste bestämma 
vad man vill göra av sitt liv.

Musikalsatsningen är stor, utö-
ver de ordinarie musiklärarna 
anlitar man teaterexpertis utifrån 
och lägger de ihopsamlade resur-
serna på att skapa en riktig kva-
litetsföreställning. Johan Briggert 
regisserar och skriver en manu-
sidé som han sedan bearbetar och 
utvecklar tillsammans med elev-
erna. Musiken väljer de tillsam-
mans ur kända musikaler och det 
smyger sig också in en och annan 
radiofavorit. Anne Aaltonen Sam-
uelson är musikläraren som nyss 
blev Tyresös kvinnliga kulturper-
sonlighet och hon är också den 
som ansvarar för musikalen.

– Det är så viktigt med den här 
musikalen. Eleverna får vara med 
och se hur en riktig produktion 
går till, de får uttrycka sig på alla 
möjliga sätt och många av dem 
upptäcker helt nya sidor hos sig 
själva. Det här är lite speciellt för 

just Tyresö musikklasser och ger 
en enorm bredd till verksamhe-
ten.

Dans är ett viktigt inslag, alla 
ska klara koreografin och det 
ställer ibland till det bland ovana 
fötter. Det blir många timmar i 
idrottshallen tillsammans med 
koreografen Joanna Tåje.

När det ska repeteras måste 
man ta till lite fritid och veckan 
innan premiären släpper man det 
vanliga skolarbetet och ägnar 
sig uteslutande åt att nöta in alla 
detaljer. Det är mycket som måste 
göras inför ett så stort evenemang 
och eleverna är inblandade i hela 
den omfattande processen. Några 
ansvarar för att rekvisitan inför-
skaffas och finns på plats, andra 
syr kostymer. Så måste det ska-

pas en affisch och underlaget 
kommer ifrån ungdomarna själva. 
I år var det Erik Berglund i nian 
som ritade.

En spännande nyhet var den 
grafiska kulissen som projicera-
des på Forellens bioduk. Daniel 
Niemi i åttan är lite av en datanörd 
och fick fria händer. Et r ungdo-
mar sjunga solo. Underhållning 
blev det i pausen också då elever 
ur de andra årskurserna fick visa 
vad de kunde.

Musik kan framföras på många 
olika sätt. Väven framfördes av 
unga stjärnor men får högsta 
betyg.

Läs mer om Tyresö musikklas-
ser på www.tyresomusikklasser.
se.

ooo
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Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 
Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här?

Bokar en annons 
idag och visa alla i 
Tyresö  att du finns.

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

tyresö ruNt

MUSIKALFOTO: GUNNAR FRISELL

Tyresö musikklassers vårshow:

En bejublad föreställning
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Adress: Byggnation:
Snövits Väg 21 B Nybyggnad av enbostadshus och garage
Strandvägen 75 Nybyggnad av enbostadshus
Ängsvägen 33 Tillbyggnad av enbostadshus

orkidévägen 7 Nybyggnad av enbostadshus

Gimmerstavägen 16 Utv ändring av enbostadshus
Vråkvägen 11 och 12 Nybyggnad av transformatorstation
orrnäsvägen 5 Nybyggnad av fritidshus

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.

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

FOtO: GuNNaR FRisell

Öppet: Vard 9–18, lö–sö 10–16. Vendelsöv. 39 i Trollbäcken. Tel 712 07 91
www.hammarlundstradgardstjanst.se • E-post: ha.gunnar@telia.com

          Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Erbjudand
e

Gräsmattegödsel 340 kvm 269:-
Trädgårdsgödsel 300 kvm 269:-

89:-
Thuja Brabant
80–100 cm

Årets perenn 
 Bolltistel Echinops

– Tyresö är på det stora hela en bra kommun att bo och växa upp i. Men 
det finns orättvisor och frågor som vi behöver göra något åt, säger Marie 
Linder. FOtO: GuNNaR FRisell

Vill ha ett rättvist Tyresö

Marie Linder är snart 49 år. Hon 
vill att fler tyresöbor ska engagera 
sig politiskt. Om många är med 
och bidrar med sina erfarenheter 
och åsikter tror hon att de politis-
ka besluten blir så mycket bättre.

– Det är få som tänker på att 
de flesta politiker är som jag, fri-
tidspolitiker, det vill säga är med 
och fattar beslut på kvällarna. 
Men genom mitt engagemang kan 
jag vara med och påverka många 
olika saker i Tyresö.

Politiskt liv
Under lång tid har politiken fun-
nits i Marie Linders liv. En fråga 
som hon minns speciellt är den 
om fler förskoleplatser.

– Jag fick mitt första barn 1989 
och då var det brist på förskole-
platser. Först lyfte hon frågan i sitt 
eget parti. I Socialdemokraterna 

fanns det en del som sa: Vi fick 
vänta på dagisplats för våra barn, 
ni får väl också vänta. Men beslu-
tet på partimötet blev utbyggnad. 
Då var Socialdemokraterna i 
majoritet och lade fram ett förslag 
om att bygga flera förskolor. Det 
blev debatt i kommunfullmäktige 
och flera borgerliga partier var 
emot en så kraftig utbyggnad. 
Men förskolorna byggdes och alla 
används även idag.

Finns saker att göra
– Tyresö är på det stora hela en 
bra kommun att bo och växa 
upp i. Men det finns orättvisor 
och frågor som vi behöver göra 
något åt. Hur ser vi till att jämna 
ut uppväxtvillkoren för barnen? 
Hur ska vi skapa en skola där alla 
barn blir sedda och får tillräckligt 
med pedagogiskt stöd? Hur ska vi 

se till att omsorgen om våra äldre 
håller bra kvalitet och med rätt-
visa avgifter? Men också hur vi 
bygger Tyresö hållbart för fram-
tiden med bostäder i blandade 
upplåtelseformer i alla våra kom-
mundelar.

Ny teknik underlättar
Marie Linder tror att de politiska 
partierna måste utveckla sin kom-
munikation för att få fler att enga-
gera sig. Men också underlätta 
delaktigheten genom ny teknik 
och fler mötesplatser där aktuella 
frågor kan diskuteras.

Tid till annat
På det personliga planet beskri-
ver hon att hon befinner sig i en 
ny tid i livet eftersom alla barn nu 
flyttat hemifrån.

– Vi har gått från att haft ett hus 
fullt med barn i olika åldrar, ett 
kylskåp där maten alltid tagit slut, 
till ett kylskåp där mjölken surnar 
och osten möglar.

Nu blir det kanske mer tid till 
att engagera sig i sitt bostadsom-
råde på Koriandergränd, längre 
promenader med hundarna och 
fler teaterbesök med maken. 
Men att livet förändras, bär också 
med sig nya perspektiv och de tar 
Marie Linder med sig i det poli-
tiska arbetet. För lusten och vil-
jan att arbeta för ett mer rättvist 
Tyresö har inte minskat.

ooo

kort om Marie Linder
ålder: 49 år.
Bor: i allmännyttigt hyresrättsradhus på 
Farmarstigen.
Familj: Maken Anders, två döttrar på 20 
och 23 år, bonusbarn på 30 och 32 år 
och ett litet bonusbarnbarn.
Läser: eldvittnet som ska diskuteras i 
nästa bokcirkel.
Något oväntat: åkte fem mil längskidor 
förra helgen i strålande sol i Jämtlands
fjällen.

– i min bokcirkel pratar vi om mycket 
och många frågor handlar om våra barn, 
deras skola, om de ska få tag på lägen-
het men också andra frågor som rör livet 
i vardagen. det är nog få av oss som 
tänker på att detta handlar om politik, 
säger Marie linder som är nyvald ordfö-
rande för socialdemokraterna i tyresö.
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Camillas handel blomstrar

FÖRSTA MAJ-MÖTE
Träffpunkten Tyresö Centrum

Tal av:
Riksdagsman  

Björn von Sydow

Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch till Tyresö Centrum, Träffpunkten
11.30 Ankomst Forellscenen, Sång Internationalen
11.40 Möte med tal och underhållning i Träffpunkten
ca 12.45 Avslutning

Välkomna!

Ett arrangemang av Socialdemokraterna i Tyresö
tillsammans med ABF i Tyresö och 

LO-distriktet Tyresö Haninge

Fo
to

: R
ik

sd
ag

en

Obs! Åk gärna med till Första maj-firandet i Stockholm, Om du vill åka med 
buss som avgår vid Nordea ca 15 min efter avslutat möte till demonstrationen i 
Stockholm, anmäl dig till partiexpeditionen 712 80 30 eller sap.tyreso@telia.com!

FöReTAG Camillas blommor är 
en väl etablerad blomsterhandel 
i Trollbäckens Centrum. Sedan 
1994 drivs den av Camilla öst
berg, med sambon Berci Vegh, 
båda tyresöbor av födsel och 
ohejdad vana. Camillas mamma 
drev dessförinnan blomsterhan
deln under ett antal år.

– Det är viktigt att kunna möta 
människor i alla situationer. Vi 
ser många av våra kunder under 
åren i livets alla skeenden, som 
konfirmation, student, bröllop 
och begravning. Det blir ofta per-
sonliga möten med kunden och 
en ”historia” bakom blomstertill-
fället, säger Camilla.

– PPE är en bra devis för verk-
samheten. Det är ledorden ”Pro-
fessionellt”, ”Personligt” och 
”Enkelt”. Proffsigheten genom att 
vi har god utbildning lång erfaren-
het, kvalité och design. Alla som 
arbetar här är utbildade florister 
med lång erfarenhet av yrket. Våra 
anställda har jobbat länge hos oss, 
mellan fyra till tretton år. Förutom 
jag och Berci är vi 4 heltidsanställ-
da, 3 tjejer och 1 kille. Vi tar även 
emot elever från blomstersko-
lorna och flera av dem har fått sitt 
första arbete hos oss.

Personliga arrangemang
Inom företaget utförs alla typer 
av blomsterarrangemang, exem-
pelvis har vi ”byggt” en dinosau-
rie på ett par meter av buxbom för 
en filmproduktion. Vi är lyhörda 
och ser inga hinder. Många av 
våra kunder vill ha blomsterar-
rangemang med en personlig prä-
gel i förhållande till mottagaren. 
Vi har utkörningar av blommor 
över hela Storstockholm, både 
med egna bilar och med budbilar, 
berättar Camilla.

– Nästa ”P” står för det person-
liga. Vi har varit verksamma länge 
i Trollbäcken centrum och kän-
ner våra kunder, vi bygger rela-
tioner och hjälper till. En stor del 
av arbetsdagen tillbringas utanför 
butiken med att skylta upp och 
ta hand om alla blommor, vilket 
bidrar till blomsterfröjd och trev-
nad för alla. Detta gör att vi ibland 
blir lite mer än bara blomsterle-
verantörer. Vi får helt enkelt lite 
extra koll på vad som händer här 
i centrum. Ibland har vi möjlighet 
att hjälpa både åldringar och ung-
domar till rätta med olika saker. 
Det känns som att de nära och 
personliga centrumen idag vin-
ner terräng i förhållande till de 
gigantiska centrumen en bra bit 
bort, fortsätter Camilla. Närhet, 
service och personligt bemötande 
behövs!

– Sist men inte minst så måste 
det vara enkelt att kunna handla. 
Vi har öppet varje dag, vardagar 
9–19, lördagar 9–16 och helgdagar 
11–16. Vid lokala händelser eller 
evenemang, exempelvis under 
studenttider så försöker vi anpas-
sa oss så mycket som möjligt vad 
gäller exempelvis öppettider.

Skaparverkstad
– I butiken finns alltid buketter 
och planteringar klara av olika 
slag, enkelt och smidigt för kun-
den. Vi har en ständigt pågående 
skaparverkstad i butiken, rena 
konstutställningen enligt våra 
kunder.

– Enkelt för kunden är det 
också att nyttja vår hemsida som 
vi utvecklar hela tiden, beställ-
ningar från den ökar konstant 
och är en del av framtiden, säger 
Camilla.

Framtiden ser också ljus ut. 
Camillas blommor ser en trend 
sedan några år tillbaka, fler unga 
vill lära sig, och omge sig med 
växter, de gamla hederliga väx-
terna är på frammarsch!

– Vi vill omge oss med levande 
material från naturen, vilket får 
oss att må bra. Det ”gröna” har 
framtiden för sig, avslutar Camilla.

ooo Blomsterprakt i Trollbäckens Centrum. FOtO: GuNNaR FRisell

Camillas Blommor
öppettider:  måndag–fredag: 09.00–19.00, lördag: 09.00–16.00, helgdag: 11.00–16.00
Besöksadress: Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Telefon: 08712 45 31
epost: info@camillasblommor.se Hemsida: www.camillasblommor.se

Camilla Östberg, stolt ägare till Camillas Blommor. 
 FOtO: GuNNaR FRisell

Blomsterprakt. FOtO: GuNNaR FRisell
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SocialdemokraTerna i TyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.
anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset till ”italian coffe Shop” i Tyresö centrum

Stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–17
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På bred front – steget efter Marta
TiLLVÄxT Tyresö FF i Damall
svenskan har efter vinterns värv
ningar nått en stjärnstatus och 
det finns nu en förväntan på guld 
och kommande spel i Champions 
League. Men stjärnorna gör inte 
hela bilden. Det finns också ett 
behov av återväxt och satsning 
på egna spelare och kommande 
stjärnor.

Bakom elitlaget finns en stark och 
medveten satsning på klubbens 
egna förmågor och framtidsspe-
lare. Tyresö FF har det senaste 
året satsat målmedvetet på att 
bygga underifrån och satsa på 
kommande toppspelare.

återväxten säkras
Återväxten finns nu i division 
2-laget och de yngre årgångarna 
födda 1995 och senare. Hela trup-
pen består av sammanlagt 44 spe-
lare som kan spela i både division 
2 och Flickallsvenskan.

– Tyvärr kan vi inte längre låta 
våra spelare vandra mellan elit-
laget och division 2 konstaterar 
Peter Thörnqvist, huvudtränare 
och sportchef för 11-mannala-
gen inom Tyresö FFs damfotboll. 
UEFAs nya regler tog förra året 
bort farmaravtalet och stoppade 
den möjligheten. Däremot kan 
våra spelare växla mellan division 
2 och Flickallsvenskan, allt efter 
behov och dagsform.

Sveriges bästa breddsats
ning
Satsningen omfattar spelare 
födda 1995 och senare, en trupp 
som tillsammans utgör en av Sve-
riges bästa breddtrupper.

– Vi har en mycket stark ram 
kring lagen, med exempelvis fyra 
tränare plus fystränare som ger 
hela truppen bra förutsättning-
ar till träning, fortsätter Peter 
Thörnqvist. Vi har också en med-
veten strategi för hela truppen. 
Målsättningen är att på tre års 
sikt vara uppe i näst högsta serien 
i damfotbollen, alltså steget under 
Damallsvenskan.

Nya spelare
– Vi fick i år ett tillskott på 18 nya 

spelare från Hammarby DFF, 
konstaterar Peter Thörnqvist. 
Till saken hör att alla kom på 
eget initiativ, ingen har värvats 
från vår sida. Vi satsar på en bred 
verksamhet och har också en 
målmedveten social satsning på 
helheten, inte bara för fotbollen. 
Vi ser till att våra spelare får bra 
förutsättningar och kan utveck-
las i livet utanför fotbollsdelen. 
De ska ha möjlighet till exempel-

vis bra praktikplatser eller andra 
möjligheter för att komma vidare.

Säsongen inleddes med ett trä-
ningsläger i Turkiet, på samma 
nivå som för elitlaget. Totalt 39 
spelare och 7 ledare ägnade en 
vecka åt att vässa formen inför 
säsongstarten.

Genrep och säsongstart
Direkt efter hemkomsten testade 
laget också formen i ett genrep 

mot div. 2-grannen BP. Trots bra 
spel slutade genrepet med förlust 
2–4 hemma på Tyresövallen.

Bättre gick det sedan i premi-
ärmatchen hemma mot Dalhem 
från Gotland. Matchen slutade 
med en klar hemmavinst 4–0.

För Tyresö FFs F 17 blev det 
likaså vinst, med 2–1 i premiärmat-
chen mot Västerås BK. En skön 
säsongstart för framtidslagen!

ooo

Peter Thörnqvist, huvudtränare och 
sportchef för 11-mannalagen inom 
Tyresö FFs damfotboll. 
 FOtO: GuNNaR FRisell

Tyresö FFs damlag 2 äger bollen i en träningsmatch mot BPs damlag. FOtO: GuNNaR FRisell
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Målchans. FOtO: daNiel KaFle

Målglädje. FOtO: daNiel KaFle

Festpremiär för Tyresö FF 
i Damallsvenskan

FoTBoLL Många var nog 
beredda på en och annan regn
droppe över Tyresövallen denna 
söndagseftermiddag den 9 april. 
Men regnet lyste med sin från
varo, och då tog Tyresös damer 
hand om taktpinnen och stod för 
ett riktigt målkalas. 

Det praktiskt taget regnade in 
mål bakom Örebros målvakt, sju 
stycken för att vara exakt.

7–0 i premiären är knappast en 
dålig start. Tyresös tränare Ste-
fan Fredriksson och Marta sade 
efter matchen att de är nöjda 
med resultatet, men poängterade 
också att det finns detaljer som 
kan bli bättre om det här ska gå 
hela vägen.

Att inleda hemma mot erkänt 
starka KIF Örebro, i en seriepre-
miär och som favorit inför nästan 
3 000 personer är inte det lättaste. 
Tyresö FF gick ut på planen och 

agerade som ett lag och resultatet 
7–0 säger allt. Siffror som dess-
utom förstärks av statistiken som 
säger 26–2 i avslut, 13–2 i avslut 
på mål och 9–1 i hörnor. 

Inramningen och festhumöret 
var på toppen och publiksiffran, 
den näst bästa någonsin, klart 
godkänt!

Men förlust i andra matchen
Tyngre blev det däremot i nästa 
match, den svåra bortamatchen 
mot en av årets stora guldkandi-
dater Linköping FC, som Tyresö 
förlorade med 1–0. 

Segern är rättvis på så sätt att 
om något lag skulle vara värda tre 
poäng var det just LFC. Samtidigt 
var det en jämn match där Tyresö 
hade flera chanser att både ta 
ledningen och senare kvittera till 
1–1. Det totala anfallsspelet var 
dock underkänt.

LFC gjorde en bra match, spe-

lade kompakt och verkade vilja 
vinna matchen lite mer än Tyresö.

Både tränare Fredriksson och 
Madde Edlund var sansade i TV 
intervjuerna efter matchen. Båda 
var överens om att det var en 
riktigt dålig insats där dessutom 
gräsets beskaffenhet försvårade 
möjligheterna till ett snabbt och 
vägvinnande kortpassningsspel.

Nu väntar match mot Malmö 
hemma
Nu väntar på tisdagen den 24 april 
ny toppmatch hemma på Tyresö-
vallen. Vi räknar med ett laddat 
och revanschsuget Tyresö FF 
som tar emot LdB FC från Malmö, 
som inlett med två raka vinster. 

En enstaka förlust för Tyresö 
FF i inledningen på säsongen 
behöver inte sätta käppar i hjulet 
när det gäller jakten på seriese-
ger!

ooo

Alla lagdelar är med i matchen, här ser vi fint samspel mellan publik och spelare. FOtO: daNiel KaFle

Publiken trivs. FOtO: daNiel KaFle
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pågång
DeT HÄNDeR i TyReSö

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far 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!

Tennis, kyrkan, Lions, Tyresta m m på 91,4 MHz

Som vanligt är det stor variation 
i programutbudet, vilket gör att 
91,4 är den verkliga folkradion i 
medieskuggans Tyresö. 

Programmen i största kort
het de närmaste veckorna:

Lionsbröderna KG Lindeberg, Göran Stenberg och Holger Svensson hörs från 
den 6 maj.

Cecila Wahlman hörs på 91,4 till 
den 13 maj.

20-årige Viktor Bengtsson hörs på 
Tyresöradion från 29 april.

hjälp till funktionshindrade barn.

ebbe Björkman: edith södergrans 
erotiska dikter, citat, mansförakt, 
tbc, Nietsche, krigets elände.

6/5–27/5
KG lindeberg,G stenberg,h svens-
son i trb lions: Miljövård, bistånd, 
trollbäckendagarna 25–27 maj.

Kjell andersson, sven lionell, hans 
eriksson, Gunnar Nordh: samtal om 
idrott, politik, jämlikhet med mera.

terje engh i samtal med ulf holm-
stedt, som blivit lurad på miljoner 
av en skum typ, nu försvunnen.

tyresö ulands o FredsFörenings 
Radio tuff (1313-14): ”Rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

Trollbäckenborna Miza och Marcus Landström hörs från den 29 april.

arne söderbom: Barndom i usa, 
svåra tider, skolk, hermods, elinge-
niör, asea, körkort, Gävle varv.

tyresö ulands o FredsFörenings 
Radio tuff (1312-13): ”Rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

22/4–13/5
Nina Brogärd, Peter dicke, terje 
engh, Åke Mattsson: historier, lime-
rickar och allmänt glammande.

cecilia Wahlman: Myggdalsv>cen-
tralv., Forellen, studier, rådjur, fot-
boll, aiK, shakespeare, Nacka.

stig humlin: sjökriget i Östersjön. 
svenska båtar sänktes. avsteg från 
neutraliteten. (Repris,1999).

christina Melzén o ann sandin l: 
debatten i kommunfullm. om folk-
omröstning om äldreavgifter.

29/4–20/5
viktor Bengtsson, 20: Gimmersta, 
elevassistent, MP, konfirmation, 
assisi, singapore, dykning, foto.

Nicklas Manns: dyviks udde, larm-
företag, ordf i ttK, banor, bred verk-
samhet för tennis, elitspel.

Miza och Marcus landström: 
Kongo, krig o fattigdom, ger konkret 

valBORG i ahlstORP
Kl.19–21.30 är det firande vid 
ahlstorps båtmanstorp i anslutning 
till alby friluftsområde. tyresökören 
sjunger och brasan tänds kl.20. ser-
vering med kaffe och korvgrillning. 
arrangörer är tyresö hembygdsfören-
ing och Fårdala egnahemsförening.

valBORG i tROllBäcKeN
trollbäckens scoutkår anordnar val-
borgsfirande i Fornuddsparken. det 
inleds kl.18 med eldslukare. Kl.20 
blir de körsång och kl.22 tänds 
brasan. under kvällen är det fyrver-
keri, fiskdamm, lotterier, loppis och 
servering.

KuMla sKOlas daGsveRKe
Onsdag den 9 maj. Kumla skolas 
personal och elever har sitt traditio-
nella dagsverke för barnen till de fat-
tigaste av de fattiga i indien. Redan 
1975 uppfördes i indien en skola 
med namnet ”Kumla Wing”. stöd 
denna solidaiska verksamhet genom 
att anställa unga dagsverkare. eller 
sätt in ett belopp på tuffs insam-
linskonto, pg 793636-2. Märk med 
”Kumla”!

jazz
Måndag 7 maj. 
sören Rydgren Kvartett 
dragspellsjazz, sören Rydgren drag-
spel, Rickard sundström gitarr, leif 
Norberg bas, Roland Bolander trum-
mor sång. 
Bordsbokning: bokning@spisovin.se 
tel. 08-742 80 00 
Förband kl 18.45 
entré, 100 kr, 80 kr för medlem, 30 
kr för gäst under 30. 
arr. tyresö jazz & Blues club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Även en liten 
annons blir läst!

Glöm inte att annonsera i 
nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

HANINGE
Vega Däck
Vegavägen 4

08-819400

ÅRSTADAL
Årsta Däck

Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen
08-292029

BRIS Vuxentelefon 
– om barn

För dig som vill prata 
om dina egna eller 

andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

8/4–29/4
lars Bergström, Mats lundqvist 
om sin bok ”vandra i tyresta”. Fina 
tips, bilder, branden, Karpst.

terje engh med lennart andersson: 
lelles Bilskrot, raggare, film, spår-
vagnar, att fylla år 11 september!

stephan lindstein om jumping 
jacks med anders linder, ett dixie/
swingband, blues, Beatles med 
mera.

stephan lindstein fortsätter att 
presentera jumping jacks, med 
svängig, glad och dansant musik.

15/4–6/5
carl-Olof strand: Piteå, eFs, kyrkor, 
Posten, datorer, idrott, sara l, 
Muhammed vs Paulus, Kd.

tyresöprästen dan Bekking samta-
lar med stockholmsbiskopen eva 
Brunne; chanser, utmaningar.

NÄRRADioN Trots märkligt vikande stöd från kommunens moderata 
styresmän fortsätter den uppskattade verksamheten på Tyresöradion 
91,4 MHz, på webben www.tyresoradion.se. De flesta program görs 
av åke Sandin, men också Terje engh, Stephan Lindstein, Gunnel 
AgrellLundgren, Christina Melzén, Ann SandinLindgren, Marina Gran
lund och Tyresöprästen Dan Bekking finns bland programmakarna.
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Rätta lösningen på kryss nr 2, 2012.
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De stansar sina namn 
på tags. Alla bilderna 
från symässan i Älvsjö.

De gör kumihimo –
japanska snoddar.
Med sådana band
samurajerna ihop
lamellerna i sina
rustningar.
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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 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2012
1:a pris: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
2–5: Barbro Hagman, Axel Wenner-
grens väg.
Inga-Lill Rickan, Flåhackebacken.
Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.
Fritjof Holmgren, Kryddgårdsgränd.

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 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

vinnare bildgåta nr 2, 2012
Jörgen Ekström, Fornstigen.

Rätt svar: Nya allén vid Alléplan. 
Bilden är tagen från gångtun-
nelns mynning på Gamla Ven-
delsövägen, över rondellen mot  
T:s leksaker och busshållplatsen 
utanför.

FOtO: GuNNaR FRisell

Mellan dröm och verklighet…

… det är längesedan nu, körsbärsblommorna lyste vita i 
min farmors trädgård, snart ett halvt sekel har sakta flutit 
sedan borstnejlika, brandlilja och lejongap stod i kanten av 
trädgårdslandet, som åskådare för sina viktigare grannar, 
grönsakerna. Moltkepäron och Stenkyrke äpple, träden 
stod seniga och rikbärande i den tunna förnan på kalk-
stensberget.

Röd och fyllig hälsade rosen Ingrid Bergman de besöka-
re välkomna som tog sig in via järngrinden mot landsvägen. 
Stora höga buskar av surkörsbär bildade häck och stängde 
ute förbipasserande. Paradisbusken, farmors stolthet, 
blommade överdådigt vid ytterdörren till det lilla vitrap-
pade huset och det stora bigarråträdet skänkte välbehövlig 
eftermiddagsskugga åt pelargonerna på glasverandan.

Dämpade röster i tidigt morgonljus daskande ljud mot 
hård yta dofter av fisk och salt vatten. Farfar luktade nyrul-
lad tobak, fiskade och flätade korgar åt Gotländsk hem-
slöjd, vilket han lärt sig som barn i Gammelsvenskbyn i 
Ukraina.

Bondens kor råmade på avstånd och solen värmde. 

Lukten av rökt nyfångad flundra blandades med doften av 
nygräddat bröd. Eftermiddagsfika vid trädgårdslandet med 
hembakat var en vardagsfest.

Sol och hav. Gråsugga, igelkott, rabbis och kalla kalk-
stensplattor i ett hav av tusenskönor…

… en svunnen tid, inget överdåd, utan enkel slitsamhet 
när vatten pumpades upp förhand från gårdspumpen. Kom-
posten gav jorden bördighet, grönsaker odlades för eget 
bruk, frukt och bär togs omhand och förvarades i jordkäl-
laren. Farmors verklighet och mina drömmar vävs ihop i en 
labyrint av trädgårdsminnen och livet får ett sammanhang i 
förståelsen vem jag är.

Annelie källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com
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Jag tänker tillbaka och vill minnas 
när vi var politiska aktivister i mitt 
hemland… och tog med oss kultur 
i form av ambulerande bibliotek, 
teaterföreställningar till föror-
terna och till landet i mitt latina-
merikanska hemland… Då var vi 
romantiska, unga, entusiastiska 
och ville att allt skulle gå snabbt…

Idag är vi mer resonerande och 
fundersamma och betraktande 
i livet… Nåväl… Därför kan jag 
inte låta bli att lyfta upp ”de små 
initiativ” av människor som försö-
ker sprida livskvalitet i form av till 
exempel litteratur…

Till poängen, från mitt fönster 
ser jag ner till vägen och bussku-
ren som har förvandlats till ett bib-
liotek där människor lämnar, lånar 
och läser med entusiasm böcker… 
Underbart! Häromdagen stan-
nar en taxibil vid den slitna bus-
skurens bibliotek tittade in och 
lämnade kuren med en bok i han-
den… Återigen underbart det vär-
mer. Inte bara vi vuxna utan också 
många ungdomar som väntar på 
bussen läser titlarna på böckerna 
och bläddrar. I den slitna bussku-
ren med de svajande hyllorna fyll-
da med böcker finns naturligtvis 
också vid sidan en plåtlåda med 
texten After Eight som är till för 
de som tar sig en rökpaus. Dessa 
initiativ bara måste få leva vidare.

Själv har jag bestämt att kom-
plettera denna till synes under-
bara tillvaro med en blomma.
José Blanco, tyresöbo

Service av
alla bilar 
– även USA

Bilverkstad och däck

Service av
transport-
bilar

TYRESÖ GUMMI OCH MOTOR
Radiovägen 4, Tel 742  71  72  • www.tyresogummi.com
Öppet: Mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16, lör 10–14 i april

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

u TIdSbOknInG fÖR däCkSkIfTE, TElEfOn 742 71 72

– fråga oss 
om priser
för förvaring

däCkHOTEll

Vi släckerera besikt-nings-2:or

tyresö ruNt

En bokbusshållplatskur som lever

José Blanco kommer personligen pryda den busskur han hyllar med en blomma. FOtO: jOsé BlaNcO
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