
Tyresö Nyheter gör 
sommaruppehåll!
Sommaren har inte riktigt 
tagit fart men den lurar där 
runt hörnet. Förhoppningsvis 
har vi tre månader av sol och 
värme framför oss. Ta hjälp 
av Tyresö Nyheters badkarta 
för att hitta det egna smult-
ronstället. I september dyker 
Tyresö Nyheter på nytt upp i 
er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Höginkomsttagare?
n Bara rika pensionärer 
drabbas av avgiftshöjningar, 
är moderaternas budskap. 
De som har 11 000 i pension 
och får betala 500 kronor 
mer i månaden håller inte 
med. Sid 3

Vikande underlag
n Det är tuffa tider för länets 
gymnasieskolor när antalet 
elever minskar. Det gäller 
också i Tyresö dit färre elever 
söker. Sid 6

Svanesång?
n Nu hotas Tyresö musik-
klasser igen. Ankaret i verk-
samheten, Anne Aaltonen 
Samuelsson, får inte fortsätta 
på Nyboda. Sid 8

Boulehall byggs
n Bygget av boulehallen har 
börjat. I slutet av Mediavägen 
byggs hallen. Sid 16

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     

Alla var bakom flötet
n Den 17 maj var det inte bara 
Norges nationaldag. Det var också 
Första Metardagen på Notholmen.

Det var många som kom när 
Tyresö Fiskevårdsförening för 
nionde gången anordnade fiske för 

tyresöborna. Den största fisken 
blev en brax på drygt 1,5 kilogram. 
Med den fångsten blev Daniel de 
Blasio blev vinnare i juniorklassen. 
Besökarna kunde också se levande 
nyfångade fiskar och kräftor i en 

vattenfylld eka som stod på gräs-
mattan.

Fiskevårdsföreningen välkom-
nar också till strömmingsfiske de 
två första söndagarna i juni.
  Sid 15

… filosoferar  
om Grekland.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 4 H maj 2012 H 1972–2012

Fiskevårdsförenings Peter Dicke som auktionsutropare av dagens fångst. FoTo: TyreSö FiSkeVårdSFöreNiNg

Bryt trenden nu
n Skola, föreningsliv och avgifter inom omsorgerna är områden 
som behöver uppmärksammas i nästa års budget. Genom de 
kraftigt höjda avgifterna för de äldre och funktionshindrade 
har den borgerliga majoriteten skapat klyftor och ett otrivsamt 
Tyresö. Bryt den trenden nu. Ledare, sid 2

oroande taxor
n Pensionärsorganisationerna PRO OCH SPF ville att kommu-
nen skulle ompröva beslutet att höja omsorgstaxorna. Organi-
sationerna har aldrig framfört att ett alternativ till taxehöjning-
arna skulle vara att höja det så kallade förbehållsbeloppet. Där 
har Saweståhl (M) helt fel. Debatt, sid 4

”Hemsöborna 
under repetition. 
Premiär den  
9 juni.”
August Strindberg,  
sid 19



Noterat

Tyresö är en välmående kommun. Hit flyttar 
många för att bo nära naturen och många 
stannar och trivs i sitt bostadsområde och 

med närheten till stan. Idag är barnen och ung-
domarna i majoritet. Så har det varit länge men 
om tio år kommer det att vara det omvända. Det 
kommer att ställa krav på omsorg, men förhopp-
ningsvis kommer många att få uppleva en ålder-
dom då man kan njuta av Tyresös fina natur och 
aktiviteter i någon del av föreningslivet.

Så här års när de flesta börjar fundera och pla-
nera sin semester är det också dags för Tyresö 
kommun att fastställa nästa års budget. Hoppas 
att alla kommunfullmäktigeledamöter tänker 
framåt och planerar väl, så att både den som 
åldras och den som ska växa upp får det bra.

Ungdomarna är framtiden som det heter. I 
Tyresö är arbetslösheten hos dem alldeles för 
hög. Här behövs rejäla tag för att inte fler av 
Tyresös unga ska inleda sitt vuxenliv i arbets-
löshet. Skolan och förskolan är nyckeln till 
framgång. I Tyresö har lärartätheten sjunkit och 
barngrupperna vuxit. I efterdyningarna av detta 
sjunker elevernas resultat. Bryt den trenden nu.

Föreningslivet är en del av kommunens sig-
num. Med ett bra föreningsstöd har idrotten och 
kulturen kunnat växa. Idag finns en rad fören-
ingar som håller högsta svenska klass och tjänar 
som inspiration för de unga. Föreningsstödet 
har de senaste åren urholkats. Nu senast genom 
kraftigt ökade hyror för föreningslokaler. Bryt 
den trenden nu.

En annan del handlar om avgifter. Avgifter 
för den som är äldre och behöver omsorg och 
för personer med funktionsnedsättningar. Den 

man eller kvinna, ung eller gammal och som 
av olika skäl behöver samhällets omsorg, är de 
som ska betala mer. Eller finns det andra alter-
nativ? Med dagens beslut får de som fått minst 
av den borgerliga regeringens skattesänkningar 
betala mer. Det är märkligt. Den som är skörast 
och behöver samhällets stöd får bära mer och 
mer av ansvaret själv. Bryt den trenden nu.

Med Tyresös och hela Sveriges demo-
grafiska utveckling, kommer vi i framti-
den att behöva betala mer för omsorgen. 
Folkomröstningen i september handlar 
om höjda avgifter, men den handlar också 
om vilket framtida samhälle vi vill ha.

Ska vi ha låga skatter och höga avgifter eller 
ska vi hålla i den väg som Sverige prövat fram-
gångsrikt i över 70 år? Den svenska modellen, 
med ordning och reda på arbetsmarknaden, där 
vi fortsätter att konkurrera med kompetens och 
inte med låga löner. Vi har ett gemensamt finan-
sierat utbildningssystem och en omsorg och 
sjukvård när vi behöver den. Folkomröstningen 
handlar om att säga nej till höjda avgifter, men 
den handlar också om att sätta ner foten och 
bestämma färdriktning. Vilken inriktning vi vill 
att Tyresö ska ha om tio år? Ska vi gemensamt 
se till så att den som föds med en funktionsned-
sättning får ett drägligt liv och att våra föräldrar 
får en bra omsorg när de blir äldre? Eller ska vi 
låta var och en få skylla sig själv. Den 23 septem-
ber bestämmer du som är tyresöbo. Rösta nej 
till höjda avgifter och rösta för att vi gemensamt 
tar ansvar för varandra. 

ooo

Tyresö kommuns budget för nästa år ska snart beslutas. Det finns många delar i 
kommunens service som behöver utvecklas. Skolan bygger framtiden. Förenings-
livet stärker identiteten. Rimliga avgifter inom omsorgerna skapar rättvisa och 
solidaritet. Inom dessa tre områden behöver budgetarbetet koncentresas för ett 
tryggt och trivsamt Tyresö.

Den borgerliga majoriteten har beslutat att höja hyrorna 
kraftigt för föreningslokaler. I argumentationen anför de att 
det bara innebär några få procents ökade kostnader. Detta 
exemplifieras med några föreningar. En av dessa är Tyresö 
Trollbäcken Innebandyklubb. De får ökade hyror med 
61 240 kronor. Föreningen har, som man skriver i besluts-
underlaget, en kostnadsmassa på 2 089 481 kronor. Dessa 
siffror ligger väldigt nära Tyresö kommuns om än en faktor 
tusen mindre. I analogi med detta borde inte en kostnadsök-
ning eller inkomstbortfall på 61 miljoner i Tyresö kommuns 
budget spela så stor roll. Den stundande budgetdebatten 
brukar innehålla skillnader mellan blocken med betydligt 
mindre belopp.

ooo
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En budget  för 
framtiden  behövs

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

I Grekland föddes staten, föddes demokrati
stora tankar, stor filosofi.
Nu ägnas mest energi
att låta pengarna gå staten förbi.
En enkel gammal gummas stora bryderi
varför är inte grekerna som vi?

Sen slår mig en tanke, självkritisk förstås
bor det kanske en grek i många av oss?

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

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

 

 

HeMTjäNsT I skuggan av debat-
ten om avgiftshöjningen i äldre-
omsorgen kan Tyresö Nyheter 
idag avslöja att allt färre får eller 
vill ha hemtjänst. Och de som 
trots allt får hemtjänst blir allt-
mer missnöjda. en förklaring kan 
vara just avgiftshöjningen.

2010 hade var tionde person över 
65 år hjälp med hemtjänst i Tyresö 
kommun. 2011 hade samma siffra 
sjunkit till 8,9 procent. Det inne-
bär en minskning med 12 procent 
på bara ett år (eller annorlunda 
uttryckt att 75 personer nu avstår/
inte får hemtjänst).

Risk för ökade kostnader
Om det beror på en mer restriktiv 
tolkning från kommunen eller att 
allt färre, efter de höjda avgifter-
na, väljer att efterfråga hemtjänst 
är svårt att säga. Samtidigt är det 
just hemtjänsten som tillsam-
mans med trygghetslarmet fått de 
högsta avgiftsökningarna.

Klart är dock att det som inne-
bär minskade kostnader på kort 
sikt riskerar att bli dyrt på sikt.

– Om bara var tionde av dessa 
äldre som nu avstår hemtjänst 
tvingas söka plats på ett särskilt 
boende ett år tidigare än vad 
som annars skulle ha varit fallet 
innebär det en ökad kostnad för 
kommunen på närmare 4 miljo-
ner kronor per år, säger Susann 
Ronström (S), vice ordförande i 
socialnämnden.

– Det är mer än dubbelt så 
mycket som vad avgiftshöjningen 
inneburit i ökade intäkter.

Missnöjet växer
Samtidigt är det allt fler som är 

missnöjda med hemtjänsten. 2010 
var det 83 procent av de äldre som 
var nöjda med omfattningen på 
hjälpen – 2011 hade motsvarande 
siffra sjunkit till 73 procent.

Även tryggheten, informatio-
nen och bemötandet får tydligt 
sämre resultat 2011 än 2010 i det 
nöjd-kund-index som tas fram 
varje år.

Nedgången för hemtjänsten 
riskerar att innebära att det som 

varit en paradgren i Tyresö – det 
förebyggande arbetet – dras ner 
och att fler behöver plats på ett 
särskilt boende. Idag bor 3 pro-
cent av Tyresös äldre över 65 pro-
cent på ett sådant. Motsvarande 
siffra i riket är 5 procent.

60 miljoner kronor
Skulle lika stor andel i Tyresö 
behöva plats på särskilda boen-
den skulle det innebära ett behov 

av närmare 120 nya platser. Det 
skulle då innebära en merkostnad 
för kommunen på närmare 60 mil-
joner kronor.

– Omröstningen i höst handlar 
inte bara om att omsorg ska för-
delas efter behov och inte efter 
plånbok. Det handlar också om 
att långsiktigt ta ansvar för att 
kommunens ekonomi sköts väl, 
kommenterar Susann Ronström.

ooo

– Omröstningen i höst handlar också om kommunens ekonomi, säger Susann Ronström. FoTo: guNNar FriSell

Allt färre får hemtjänst i Tyresö:

De äldres protest 
i det tysta

11 000 i pension – en höginkomsttagare?
– Det är rika pensionärer som 
drabbas! så sade Fredrik sawe-
ståhl (M), kommunstyrelsens 
ordförande om avgiftshöjningen i 
äldreomsorgen. stig Lillfors är en 
av de som drabbats hårdast. Han 
och hans fru har en sammanlagd 
inkomst om 23 000 kronor.

Det senaste året har varit tufft 
för Stig. Hans fru, Margareta, har 
varit så sjuk att ansvarig läkare 
inte trodde hon skulle klara sig.

Men Margareta överlevde och 
tillsammans har de ett stort behov 
av hemtjänst för att klara varda-
gen.

Det blev tufft
Därför blev det extra tufft när 
det visade sig att omsorgen blivit 
mycket dyrare. Stig har en pen-
sion på 11 000 kronor per månad 
före skatt, Margareta något mer. 

Tillsammans har deras hemtjänst 
nu blivit mer än 500 kronor dyrare 
i månaden.

Tolkningsfråga
Om 23 000 kronor i månaden i 
gemensam pension är att räkna 
som höginkomsttagare är natur-
ligtvis en tolkningsfråga. En sak 
är i alla fall klar – jämfört med 
månadslönen för kommunstyrel-
sens ordförande är det i alla fall 
ingen höginkomsttagare. Fredrik 
Saweståhl (M) har ett månadsar-
vode om 64 650 kronor.

– Det känns konstigt att vi pen-
sionärer som jobbat ett helt liv nu 
ska behöva fundera på om vi har 
råd med trygghetslarm och hem-
tjänst, tycker Stig Lillfors.

– Istället borde väl de som verk-
ligen är höginkomsttagare kunna 
bidra lite mer.

ooo
– Det känns konstigt att vi ska behöva fundera på om vi har råd med 
trygghetslarm och hemtjänst, tycker Stig Lillfors. FoTo: guNNar FriSell

Tyresö tappar i 
Lärarförbundets 
rankinglista
PLAceRINg Lärarförbundet har 
sedan 2009 delat ut pris för Sve-
riges bästa musik- och kultursko-
lekommun. 2012 toppas listan för 
andra året i rad av Bollnäs. De 
kriterier som ställs upp och vär-
deras är resurser till musik- och 
kulturskolan, avgiftsnivån och 
andel av kommunens elever som 
deltar i musik- och kulturskolans 
frivilliga verksamhet.

2011 låg Tyresö på 249:e plats. 
Ett år senare 2012 har Tyresö 
hamnat på plats 260 av landets 
279 kommuner som har sådan 
verksamhet.

ooo

Prinsvillan rustas
ReNOVeRINg Enligt avtal med 
Nordiska Museet ska Tyresö 
kommun stå för upprustning av 
Prinsvillan avseende tak, fasader, 
fönster och utvändig målning. 
Avtalet tecknades 2008 och ska 
gälla i 10 år.

ooo

Fler privatiseringar
UTFöRsäLjNINg Socialnämn-
dens ordförande Andreas Jons-
son (M), har gett socialförvalt-
ningen i uppdrag att peka ut vilka 
verksamheter som kan konkur-
rensutsättas det vill säga privati-
seras. De tillkommande privatise-
ringarna ska kunna ske redan från 
och med 2013. Socialnämnden 
kommer få förslagen på samman-
trädet i september.

ooo
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Pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Tyresö 
skrev i februari 2011 till kommunstyrelsen och pro-
testerade mot de höjningar av avgifter och taxor 

inom omsorgen om äldre och personer med funktionsned-
sättning, som kommunledningen föreslog.

Vår protest bottnade i att höjningen av taxorna var kraf-
tig och att det så kallade trygghetslarmet dessutom belades 
med en avgift på 250 kronor per månad, det vill säga 3 000 
kronor per år.

Vi fick inte något svar på vår skrivelse från kommun-
styrelsen. Däremot fick vi senare besked om att beslut om 
att de nya taxorna och avgifterna skulle tillämpas fullt ut 
från juli månad 2011. Det som vi starkast reagerade mot var 
avgiften för trygghetslarmet.

Före höjningarna togs ingen avgift ut för trygghetslarm 
om den enskilde hade insatser från hemtjänsten. Nu blev 
kostnaden bara för larmet 3 000 kronor per år. Då så kall-
lade servicehus inte längre finns inom kommunen och att 
de flesta människor vill bo kvar hemma så länge man orkar, 
kom larmet till för att göra detta möjligt.

Övriga taxor höjdes med i genomsnitt 25 procent. 
Ökningen innebar att kommunens kostnad för vården 
minskade med 1 procentenhet från 96 till 95 procent! Och 
hur mycket sparar då kommunen genom att höja taxorna 
och avgiften för trygghetslarmet? Jo, hela 1,5 miljoner 
kronor på helår eller 0,075 procent på kommunens bud-
get som är cirka 2 000 miljoner! Av den ökade inkom-
sten på 1,5 miljoner svarar avgiften för trygghetslarmet för 
drygt 1 miljon. Man kan stillsamt fråga sig om det inte fanns 
andra taxor som kunde höjas för att få in denna summa till 
kommunkassan.

Och nu ska det bli folkomröstning om taxorna och avgif-
terna. Det kunde vi aldrig ana när vi lämnade vår skrivelse 
till kommunstyrelsen, vi hoppades på sin höjd att få ett svar 
och helst med innehållet att förslaget skulle omprövas. En 

folkomröstning kostar pengar, kanske lika mycket som om 
taxorna förblivit oförändrade under 2 år eller fram till valet 
2014.

På nätet kan man läsa vad kommunstyrelsens ordföran-
de, Fredrik Saweståhl, tycker om höjningarna. Han säger 
att av de 850 personer som berörs har 7 fått höjningar på 
mellan 700–1 000 kronor per månad, 55 mellan 571–700 
kronor per månad och att de allra sämst ställda, cirka 100 
inte fått någon höjning alls. Om de resterande cirka 650 
personerna säger han ingenting men de får sannolikt höj-
ningar mellan 250–571 kronor per månad annars lär kom-
munen inte få in sina 1,5 miljoner. De sistnämnda är de 
som har det näst sämst i vår kommun och som pensionärer 
dessutom betalar en högre skatt på sin pension än vad en 
förvärvsarbetande gör på motsvarande inkomst.

Saweståhl har också, skriver han, uppfattat att PRO och 
SPF förordat kommunledningens förslag att nu höja det 
så kallade förbehållsbeloppet, det belopp som pensionä-
ren ska ha kvar när avgifter och taxor betalats, i stället för 
en folkomröstning. Vi har inte ställt oss bakom ett sådant 
förslag, tvärtom har vi sagt att vi inte kan ta ställning då 
vi inte vet vilka andra konsekvenser som kan följa av det, 
högre skatt eller lägre bostadsbidrag till exempel. Vi ansåg 
att det inte var vår uppgift att utreda olika förslag. Det är 
politikernas arbetsuppgift.

De synpunkter vi förde fram i februari 2011 har vi inte 
gett avkall på, vi står fast vid dem.
sune Linder Kerstin Hallgren
PRO SPF

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

Folkomröstning om höjda avgifter inom omsorgen

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Har du råd 
med 17 kr 
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem 
i Röda Korset.  
Sätt in 200 kronor på bg 900-8095. 
Glöm ej ange namn och adress.  
Läs mer på www.redcross.se

Du är välkommen!

Gatsopa tidigare ger bättre hälsa och miljö
Partiklar från vägbanor är ett all-
varligt och dagsaktuellt problem 
som diskuteras mycket. Sverige 
tillhör de EU-länder som har mest 
vägdamm på grund av dubbdäck 
och sandning på hala vintervä-
gar. Partiklarna orsakar inte bara 
lungcancer och astma utan även 
hjärt- och kärlsjukdomar. Det är 
tre gånger fler som dör en för tidig 
död på grund av partiklar i luften 
från svenska vägar än som dör i 
trafikolyckor.

I Tyresö väntar kommunen så 
länge som möjligt med att sopa 

upp sanden på vägarna. Det är för 
att slippa göra det flera gånger om 
det skulle komma mer snö och i 
tron att man sparar en del pengar.

Att vägdammet är farligt är 
det ingen som tvivlar på. Inne på 
Hornsgatan har dubbdäck förbju-
dits för att försöka minska parti-
kelhalten.

Vad kan vi göra för att förbättra 
i Tyresö då? Jo, vi kan sopa upp 
gruset mycket tidigare än vi gör. 
Nu ligger gruset kvar ända in i 
maj. Det hade kunnat sopas upp 
betydligt tidigare.

I ett område som sandats konti-
nuerligt under vintern får sopbilen 
kanske åka och tömma behållaren 
tio gånger innan de sopat färdigt. 
Skulle det komma en omgång snö 
till (som det gjorde i april i år) så 
krävs det bara en tömning för att 
sopa upp i ett lika stort område. 
Det är alltså inte dubbelt så dyrt 
att sopa två gånger, som att sopa 
en gång. Om man sopar medan 
snön är ”nysmält” är det också 
fortfarande blött, och då behöver 
det inte vattnas lika mycket.
Kaijsa Keusch

Vi står fast vid  
de synpunkter  

vi förde fram 2011.

FoTo: guNNar FriSell (MoNTage)

Sommarjobb åt alla ungdomar!

Håll rent vid soporna

I år får endast 150 ungdomar 
av 500 sökande sommarjobb i 
Tyresö kommunen. Reservlistan 
innehåller 350 ungdomar. Den 
som redan har sommarjobbat 
tidigare år kan dessutom få möj-
ligheten att göra det år efter år, då 
lotten avgör vem som får jobben. 
Det innebär att många ungdomar 
kan få arbeta flera somrar i rad, 
medan andra inte får jobba en 
enda sommar.

Enligt SKL, Sveriges kommu-

ner och landsting, är det av störs-
ta vikt att ungdomar kommer ut i 
arbete så tidigt som möjligt. Det 
ökar deras möjligheter att få jobb 
i framtiden, vilket är bra både för 
ungdomarna och kommunen. När 
ska styrande Moderater och Alli-
anspartierna förstå vitsen av att 
ge alla ungdomar sommarjobb? 
Följ Nynäshamns exempel och ge 
alla ungdomar som vill arbeta ett 
sommarjobb!
”Tonårsförälder”

När Förpackning- & Tidningsin-
samlingen, FTI AB, skiftar entre-
prenör under maj månad kan 
det bli störningar i tömning av 
återvinningscontainrarna. Den 
informationen finns att läsa på 
deras hemsida. Trots att vi sms:at 
bilden från återvinningsstationen 
vid Öringe Strandväg den 8 maj 
till FTI AB hade de inte städat upp 

dagen efter. Dåligt tycker vi, som 
dagligen sopsorterar och vill göra 
en insats för miljön! Men så här 
skräpigt får det bara inte vara vid 
en återvinningsstation. Det mot-
verkar verkligen sitt syfte. Hur 
ska man kunna motivera fler att 
sopsortera om inte containrarna 
töms oftare?
Miljövänner i öringe

Gratis skola eller fattigvård?
Förra veckan i Kumla skola; Alla 
8:or skulle åka in på bio (under 
skoltid) för att se en film efter-
som de har jobbat med boken 
med samma titel. Jag tror att ung-
domarna uppskattade att få göra 
det, och det var givetvis ett gott 
pedagogiskt syfte.

Jag läste en insändare för inte 
så länge sen av barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Anki 
Svensson (M) att nu skulle mode-
raterna i Tyresö minsann se till att 

börja tänka på fattiga barn. Det 
skulle inte kosta att gå i skolan, 
exempelvis att skolan ska se till 
att barnen får lunch även om de 
är på utflykt.

Ursäkta mig, men det står 
redan i skollagen att skolorna inte 
få ta betalt för att eleverna ska 
kunna vara med, men det kanske 
inte Anki Svensson visste.

Jag hade vid tillfället för biobe-
söket inte 30 kronor kontant att 
ge min dotter (som det obligato-

riska biobesöket kostade), men 
hon sa att det inte var någon fara, 
hon hade egna pengar.

Det var inte mycket pengar, 
men det är fråga om principen. 
Ska det kosta eller ska det inte 
kosta att hänga med i undervis-
ningen?

Eller får det kosta lite? Kanske 
kan det få kosta lite i områden där 
det mest bor välbärgade? Hur ska 
Anki Svensson ha det egentligen?
3-barns pappan

4  Maj 2012



Förutom Södertörnsområdet så 
bedrivs verksamheten i övriga 
Stockholm och Mats och Nils 
anlitas ofta av andra kommuner 
och landsting runt om Sverige. 
Deras specifika erfarenhet av att 
arbeta med manligt föräldrastöd, 
pappagrupper, gör att de anlitas 
som sakkunniga i området av 
fler och fler. Sedan 2007 har Mats 
Berggren också haft ett samar-
bete med SIDA och UNICEF och 
startat Pappaskolor i Ryssland, 
Vitryssland och Etiopien. ABFs 
metod att förbereda pappor för 
föräldraskapet används också i 
Vietnam och Ukraina sedan några 
år.

Detta gör också att andra län-
der är intresserade och nyfikna på 
verksamheten.

Olika förutsättningar
Senaste uppmärksamheten kom-
mer från Sydkorea. Deras mot-
svarighet till UR, EBS TV South 
Korea, var på besök 23–27 april 
och besökte Mats Berggren i hans 
arbete med gruppverksamhet. En 
pappagrupp besöktes, en pappa-
ledig pappa intervjuades i hem-
miljö och Mats Berggren intervju-
ades på ABF-kontoret i Tyresö.

– En sydkoreansk pappa och 
en svensk pappa har väldigt olika 
förutsättningar för att vara en del-

aktig förälder. För de flesta svens-
ka pappor är det idag självklart 
att närvara vid förlossning, sköta 
barnet och vara föräldraledig. I 
Sydkorea är det högst ovanligt att 
en pappa byter blöja på sitt barn, 
säger Mats Berggren.

TV-programmet från EBS TV 
South Korea kommer att sändas 
i första veckan i juni i Sydkorea 
och är ett utbildningsprogram om 
föräldraskap och jämställdhet.

Nyligen kom beskedet att pro-
jektet med pappagrupper utökas 
i juni i Namibia, Botswana och 
Sydafrika, då Mats Berggren kom-
mer att besöka länderna under två 
veckor och ge handledning för ett 
nytt 3-årsprojekt. Tyresö kommer 
då att under ett par veckor få besök 
av nya personer, som kommer att 
involveras i detta Sida-projekt.

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

ABF Södertörn i 
Sydkoreansk TV

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

jäMsTäLLDHeT sedan 2003 har ABF södertörn bedrivit jämställd-
hetsarbete genom sin avdelning södertörns Lärcentra, med kontor i 
Tyresö. Mats Berggren och Nils Pettersson har utbildningar med jäm-
ställdhetsmål för föräldrar och för personal som arbetar med föräldrar.

Hon ringde in för sin dotters skull. Länge hade hon inte 
velat lägga sig i. I grunden var hon ju glad för att dottern 
överhuvudtaget fått ett jobb och nu var det lite upp till 

17-åringen att visa att hon var 
stor. Att hon klarade av att gå 
upp på morgonen, sköta sina 
arbetsuppgifter – och att säga 
ifrån om saker inte var som de 
skulle. Hon skulle – äntligen – 
tjäna egna pengar.

Första veckan skulle dottern 
inte få något betalt. Hon skulle 
”provjobba” hade hon och 
arbetsgivaren kommit överens 
om. Se om hon var ”rätt person 
för jobbet”. Om hon hade det 
som arbetsgivaren sökte. De 
hade diskuterat det hemma vid 
köksbordet – klart hon skulle 

ha betalt – men dottern hade stått på sig. Hon ville inte 
protestera och riskera att bli av med jobbet. Detta var 
hennes chans.

Andra veckan kom regnet. Ett stilla sommarregn som 
tömde hela uteserveringen på gäster. Då sa arbetsgi-
varen åt henne att gå hem. Hon kunde komma tillbaks 
morgon därpå – eller under kvällen om solen kom fram.

Dottern fick be tre gånger 
innan hon fick sin första lön. Då 
var den på dryga hälften av det 
hon från början hade räknat ut 
att hon skulle tjäna. Men efter-
som hon inte hade fått något 
anställningsavtal stod hennes 
ord mot arbetsgivarens. Då fick 
hennes mamma nog och började 
höra sig för. Skulle det gå till 
såhär? Var det det här som var 

”ungdomars introduktion på arbetsmarknaden”?
Det är en djungel där ute. Jobben är få och ungdomar-

na desto fler. Det skapar en obalans i vem som kan och 
vågar diktera villkoren. Varje sommar ringer tusentals 
sommarjobbande ungdomar in till Fackets hjälptelefon. 
De frågar om lön och uppsägning, om så kallade prov-
jobb och regnkontrakt. Gemensamt har de flesta att de 
blivit lurade i någon form. När arbetena är få och kon-
kurrens hård är det arbetsgivarens marknad som gäller. 
Och alldeles för få 17-åringar vet vilka krav de faktiskt 
har rätt att ställa.

Arbetar man på en arbetsplats med kollektivavtal 
finns det regler som ska följas. Och som man kan ställa 
krav på. Det finns regler för minimilön. Även om man är 
17 år. Man har rätt att få ett anställningsavtal som berät-
tar hur mycket man ska arbeta – och under hur lång tid. 
Och schemat ska vara på plats minst två veckor i förväg.

Bara för att det är ont om jobb innebär det inte att vi 
ska gå med på vilka villkor som helst. Vårt arbete är värt 
något för arbetsgivaren – och för det ska arbetsgivaren 
betala. Alla som arbetar har rätt till schysta villkor på 
sitt jobb; oavsett om vi bara ska arbeta en sommar.
Lovisa Lagerström Lantz

PS. Planerar du att i sommar ta en glass på torget eller 
äta en lunch i solen på uteserveringen? Fråga gärna både 
den unga servitrisen och arbetsgivaren vilka villkor det 
är som gäller. Vill du stödja ställen som har kollektivav-
tal laddar du ner schystavillkor-appen med hela listan till 
din smartphone! Eller kollar in www.schystavillkor.se.

Äntligen skulle hon 
tjäna lite pengar!

FoTo: guNNar FriSell

”Dottern fick be tre 
gånger innan hon fick 
sin första lön. Då var 
den på dryga hälften 
av det hon från början 
hade räknat ut att hon 
skulle tjäna.”

Nils Pettersson och Mats Berggren på sitt kontor i Tyresö varifrån de hjälper pappor. Inte bara i Södertörnsområ-
det och resten av Sverige, utan även i många andra länder i världen. FoTo: guNNar FriSell
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Tuffa tider för gymnasiet
sKOLA Det är tuffa tider för 
många av länets gymnasiesko-
lor. Antalet elever i en årskull har 
under senaste fem åren minskat 
från cirka 30 000 till 25 000 
samtidigt som rätten att söka 
fritt i hela länet förändrat bilden 
för alla gymnasierna.

För Tyresö gymnasium har det 
betytt en nedgång i antalet sökan-
de. För fem år sedan sökte över 
hälften av eleverna från Tyresö 
till det egna gymnasiet, i år 2012 
söker var fjärde tyresöelev, alltså 
25 procent, till Tyresö gymnasium.

Första sök och omval
Sökningen sker i två omgångar, 
första gången med stoppdatum 
den 15 februari. Sedan har elev-
erna möjlighet att i april-maj göra 
ett omval, alltså ändra sin ansö-
kan. Antagningsbesked kommer 
den 29 juni. Därefter sker två 
reservantagningar med början i 
augusti och ända fram till de för-
sta veckorna av höstterminen.

Det är alltså en lång och kan-
ske oviss period, som i många 
fall slutar med att eleven får sitt 
förstahandsval. För gymnasierna 
är det kanske lika ovisst eftersom 
man är beroende av att få tillräck-
ligt många sökande för att kunna 
starta de program som skolan pla-
nerat för.

estetiska drabbas
För Tyresö gymnasium medför 
årets sökning att estetiska pro-
grammet inte kommer att starta 
till hösten. Tyresöleverna har i 
stället i första hand sökt sig till två 
fristående gymnasier, Kulturama 
och Rytmus.

elevantalet minskar kraftigt
För första gången på många år 
kommer nu antalet elever på 
Tyresö gymnasium att ligga under 
800-strecket. 

För några år sedan var elevan-
talet närmare 1 500, nu har den 
nästan halverats till 767 exklusive 
introduktionsprogrammen.

Nytt gymnasium i Tyresö?
Hösten 2011 påbörjades ett arbe-
te för att lösa frågan om ett nytt 
gymnasium för Tyresö. 

Det nuvarande gymnasiet i 
Tyresö invigdes 1982 och ser i 
stort sett ut som för 30 år sedan 
medan pedagogiken och arbets-

metoderna förändrats och utveck-
lats med åren.

– Det är bra att vi nu äntligen 
kommit fram till frågan om gym-
nasiets framtid här i Tyresö, kon-
staterar Kristjan Vaigur, grupp-
ledare för s-gruppen i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden. Vi 
behöver ta beslut om vi ska ha ett 
eget gymnasium i Tyresö och i så 
fall hur stort det ska vara och var 
det ska placeras. Antingen bygger 
vi ut på samma plats eller så flyt-
tar vi till nytt läge.

campus Tyresö
Det har också blivit allt mer vik-
tigt för ett gymnasium att ha en 

tydlig profil, ett varumärke som 
lyfter fram gymnasiet.

– Det är positivt att alla nu reso-
nerar i termer av Campus Tyresö, 
som innebär att vi etablerar ett 
centrum för utbildning med gym-
nasium, vuxenutbildning, högsko-
leverksamhet och arbetslivs- och 
näringslivskontakter samlade på 
samma ställe. Det skulle betyda 
en kreativ miljö med nära till alla 
delarna i ett samlat koncept. Vi 
tror att ett campus skulle vara en 
bra lösning för alla deltagande 
verksamheter och ge ett lyft för 
ett nytt gymnasium, säger Krist-
jan Vaigur.

ooo

– Det är positivt att alla nu resonerar i termer av Campus Tyresö, säger Kristjan Vaigur. FoTo: guNNar FriSell

40-årsfirande i Krusboda
jUBILeUM Under åren 1970 till 
1975 byggdes Krusboda. Det 
först färdigbyggda området var 
Renlavsgången som färdigställ-
des 1971. Den 28 maj förra året-
firades också 40-årsjubileum på 
Renlavsgången.

De boende kunde på en utställ-
ning ta del av historiken och följa 
byggprocessen eller roa sig med 
tipspromenad, fiskdamm, trolle-
riföreställning med mera. Dess-
utom serverades varm korv – och 
sockervadd för de yngre.

Lennart Mårtensson är ordfö-

rande i anläggningssamfällighe-
ten, ASK. Lennart har bott i Krus-
boda sedan 1971 då hans hus på 
Lummergången var klart. Han har 
aldrig ångrat att han flyttade hit.

– Det är ett fantastiskt område, 
inte minst för barnen. Min son var 
3 år när vi flyttade hit och min dot-

ter föddes här. Bland det positiva 
hör att området är bilfritt, säger 
Lennart Mårtensson.

ASK sägs vara den största sam-
fälligheten i Sverige med cirka 
1 500 medlemmar. Speciellt för 
Krusboda är att samfälligheten 
inte endast har att ansvara för 
gångstråk, planteringar och all-
männingar utan också för en 
simbassäng som de boende kan 
nyttja under sommarmånaderna.

– De viktigaste uppgifterna för 
styrelsen är att ansvara för mark 
och bad och att se till att ekono-
min hålls under kontroll, säger 
Lennart Mårtensson.

40 år sätter sina spår och vissa 
delar av den yttre miljön i Krusbo-
da är i behov av upprustning. För 
ett par år sedan startades också 
ett projekt – ”nya mark” – för att 
åstadkomma en ”ansiktslyftning” 
av Krusboda. Projektet är i första 
hand treårigt och ett budgetalter-
nativ som förutsätter arbetsinsat-
ser av de boende för att de 600 
kronor per medlem och år ska 
räcka till nödvändiga åtgärder. 
Eva Lindh, som också har bott i 
Krusboda sedan det byggdes, är 
projektledare och hon har lagt ner 
åtskillig tid på uppgiften.

– Projektet har medverkat till 
att de boende tar ett större ansvar 
och är mer måna om de gemen-

samma områdena, säger Eva 
Lindh.

Det har inte varit några pro-
blem att få fram kandidater till 
markrepresentant för varje gång i 
området med ansvar för samord-
ning av planerade åtgärder.

Renlavsgången var förra året 
först ut med firande av 40-årsjubi-
leum. För hela Krusboda kommer 
firandet att äga rum den 16 juni 
i år. Det ska hållas på ängen vid 
skolan och badet och ett omfat-
tande program är under utarbe-
tande. Det planeras innehålla 
tävlingar, uppträdande, lotterier, 
grillning med mera. Vi får hoppas 
att vädergudarna är med Krusbo-
daborna den 16 juni för ett härligt 
jubileumsfirande.

oooÅr som gått firades och nu siktar man framåt. FoTo: leNNarT MårTeNSSoN

FoTo: leNNarT MårTeNSSoN

Bostäder planeras 
vid södergården
BeByggeLse Kommunen står 
i begrepp att besluta om detalj-
plan för området Vendelsövägen/
Kärrvägen och Klockvägen. Täta-
re bostadsbebyggelse med fyra 
våningar, cirka 50 lägenheter kan 
bli möjligt. Yta för kommersiell 
handel kommer också att skapas.

ooo

Polisen varnar
BROTT På Bre-
vikshalvön, där 
vägarbetet just 
pågår, har poli-
sen passat på att 
sätta upp plakat 
på trafikljusen 
för att varna 
Breviksborna 
för bostadsin-
brott. Allmänhe-
ten uppmanas 
att vara vaksam och att ringa När-
polisen, 114 14, om man iakttar 
något misstänkt.

ooo

Många häckar 
skymmer sikten
ANsVAR Nu grönskan skir, men 
det finns en baksida med grön-
skan. Lätt kan sikten för trafikan-
ter skymmas. Som tomtägare är 
du skyldig att hålla sikten fri. Så 
här säger Plan- och bygglagen: En 
tomt ska hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägen-
heter för omgivningen och för tra-
fiken inte uppkommer. (plan- och 
bygglagen § 15, åttonde kapitlet) 
Om en olycka inträffar kan tomtä-
garen ställas till svars. Så se till att 
hålla häcken välklippt.

ooo
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På Notholmen vid Tyresö slott 9 - 30 juni 2012 
En musikteaterproduktion framförd av 

Tyresö Teaterförening 

Bearbetning och regi: Örjan Herlitz           Musik: Elisabeth Sellergren

Föreställningar: Lör 9/6, Sön 10/6, Tis 12/6, Ons 13/6, Tor 14/6, Lör 16/6, 
Sön 17/6, Ons 20/6, Sön 24/6, Tis 26/6, Ons 27/6, Tor 28/6 och Lör 30/6.

Vardagar kl 19.00 och lördagar/söndagar kl 16.00.

Biljettförsäljning: The Body Shop Tyresö Centrum, Hemköp Trollbäckens Centrum, 
Café Notholmen och Rum För Hälsa/Borggårdscafét.

Biljettbokning via nätet: www.tyresoteater.se

i samarbete med

Hemsöborna

Strindberg 100 år

August Strindbergs

Tyresö Teaterförening25 år
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ABF 100 år
”Mellan uppoffring och självtillfredställelse”

Tankar om folkbildning

Bengt Göransson
Tidigare, förbundsordförande ABF, 

tillika före detta kultur- och 
utbildningsminister 

Måndag 4 juni kl. 18.00 i Tyresö Bibliotek. Fri entré.
Varmt välkommen!

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!

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

Skolpersonal flyttas runt
PeRsONALPOLITIK När Nybodas 
verksamhet flyttades till Forellen 
tog hela personalen det för givet 
att man skulle få flytta tillbaka 
in i nyrenoverade lokaler byggda 
efter dagens önskemål. Det har 
nu visat sig vara fel.

All personal måste söka om sina 
tjänster.

I normala fall brukar de som 
har tjänster vid en skola få fort-
sätta när man byter skola. I fallet 
med Nyboda har man dock gjort 
annorlunda. Samtidigt har man 

kvar sin anställningstrygghet i 
kommunen.

Det innebär att lärarna som 
har varit anställda vid Nyboda 
men som nu inte får ny tjänst vid 
Nyboda skola kommer få jobba 
vid andra skolor i kommunen. 
Det innebär i sin tur att elever vid 
andra skolor kan få nya lärare för 
att klara de som blivit övertaliga 
vid Nyboda.

skapat konflikt
Detta sätt att tillsätta tjänster har 
det blivit konflikt om. Lärarför-

bundet och kommunen har avslu-
tat MBL förhandlingen i oenighet.

central förhandling
Frågan har gått vidare till central 
förhandling, men även den har 
avslutats i oenighet. Det är god-
tyckligt och oetiskt förfaringssätt 
som skapar onödig rotation bland 
lärarna i kommunen.

– Det är helt enkelt dålig perso-
nalpolitik, säger Ulla Karin Ervik, 
lärarförbundets ordförande i 
Tyresö. 

ooo
– Dålig personalpolitik, säger Ulla 
Karin Ervik. FoTo: guNNar FriSell

Tyresö musikklasser 
hotade – igen

Det kan gå snabbt i hur man vär-
deras av Tyresö kommun. I mars 
fick Anne Aaltonen Samuelsson 
pris som årets kvinnliga kultur-
personlighet. I maj föreslås hon 
inte få fortsätta med arbetet som 
lärare för Tyresös musikklasser.

Väckt reaktioner
Beslutet har väckt skarpa reak-
tioner bland föräldrar och elever 
som ser det som ett försök att 
lägga ner musikklasserna i nuva-
rande form. Efter en vecka har 
2 400 personer anslutit sig till 
protestgruppen på Facebook. 
En blogg med tidigare elevers 
erfarenheter av utbildningen (en 
återges på nästa sida) har startats. 
Föräldraföreningen har proteste-
rat till kommunen och elever har 
strejkat genom att offentligt fram-
föra körsång.

Förstår inte kritiken
Den ansvarige rektorn Kia Broo-

mé förstår dock inte kritiken och 
menar i ett inlägg på kommunens 
hemsida att det hela bara är ett 
missförstånd:

– Många är just nu oroliga för 
musikprofilens framtid, och där-
för vill jag klargöra att musikpro-
filen och körinriktningen kommer 

att finnas kvar även i framtiden. 
Fokus i profilarbetet kommer att 
ligga på körsång och rytmik i års-
kurs 4–6, precis som idag.

garanten tas bort
Det är en förklaring som många 
av föräldrarna och eleverna inte 
tror på. Varför ta bort den lärare 
som varit garanten för en god kva-
litet om det är så att profilen ska 
vara densamma är en fråga som 
återkommer i debatten.

– Hur kan en person som har 26 
års erfarenhet av arbete i Tyresö 

musikklasser och som dessutom 
på fritiden leder en internatio-
nellt framgångsrik kör inte ha den 
kompetens som krävs?

Kanske handlar det ändå om en 
förändrad inriktning för i samma 
inlägg skriver rektorn att skolan 
trots allt vill förändra utbildning-
en: ”För de högre åldrarna plane-
rar vi att på sikt bredda profilen”.

Förtvivlade
Detta att bredda profilen tol-
kas som en uttunnad version 
av musikklasser där ämnet inte 
längre får ta så mycket plats. I ett 
skarpt brev till kommunledning-
en skriver föräldraföreningen att 
de fått besked om bland annat 
att det särskilda lärarlaget för 
musikklasserna avskaffas och att 
inriktningen av musikklassernas 
verksamhet ska ändras.

– Vi är förtvivlade och känner 
oss lurade. Detta är inte vad vi 
blev lovade när våra barn valde 
utbildningen.

Föräldraföreningen pekar 
också på hur rektorn, enligt deras 
åsikt, brutit mot skollagens krav 
på inflytande när hon inte infor-
merat föräldrar och elever.

ooo

Årets kvinnliga kulturpersonlighet: 
Anne Aaltonen, körledare
Motivation:

Anne har ett brinnande intresse och 
smittande engagemang. Hon lever 
för ungas rätt till att få en bra och 
gedigen körutbildning. Hon lägger 
en stor del av sin lediga tid på att 
bedriva en körverksamhet som hål-
ler hög svensk och internationell 
klass. 2011 satte hon Tyresö på 
kartan genom att Tyresö Ungdoms-
kör kom tvåa i kategorin ”Blandad 
kör” i den internationella körtäv-
lingen i Cantonigros, Spanien. FoTo: guNNar FriSell

HOT Under 27 års tid har Tyresö musikklasser varit en viktig del av 
Tyresös skol- och kulturliv. De senaste åren har dock föräldrar och 
elever känt att utbildningen varit hotad. När den ena av de två lärarna 
fick sluta var oron stor. Nu är oron förbytt till ilska när den uppskat-
tade läraren Anne Aaltonen samuelsson av allt att döma tvingas sluta 
jobba med musikklasserna.

”Rektorn bryter 
mot skollagen”
MeDIA SVTs regionala redaktion 
ABC uppmärksammade Tyresö 
musikklassers elevers protest 
mot att deras lärare Anne Aal-
tonen Samuelsson inte längre 
får fortsätta undervisa i musik-
klasserna. Deras inslag kan du 
se på http://
sv t . se /nyhe -
ter/regionalt/
abc/rektorn-
b r y t e r - m o t -
skollagen?&_
suid=608.

ooo

Politiker mot 
väggen 
POLITIK Tisdagen den 29 maj, 
klockan 16–18 kan du möta 
ledarna för partierna i kommun-
fullmäktige över en kopp kaffe i 
Tyresö kommuns Servicecenter. 

Samtidigt kan du titta på en 
utställning som visar kvalitets-
mätningar för förskola, skola, 
äldreomsorg, företagsklimat med 
mera.

Allt detta sker på Tyresö kom-
muns Servicecenter, Marknads-
gränd 2.

ooo

sommarutflykter 
på hemmaplan
FeRIeR Nu finns en ny uppdate-
rad ”Utflykter söder om Stock-
holm” att hämta på Tyresö kom-
muns Servicecenter, på bibliote-
ken och från Tyresö kommuns 
webbplats. Broschyren är fram-
tagen av de åtta södertörnskom-
munerna och beskriver platser 
du kan besöka för att bada, fiska, 
paddla, åka båt, golfa, äta, shoppa 
och mycket mer. Allt inom avstån-
det av en dagsutflykt.

ooo

Nominerad 
skoltidning 
PRess Strandskolan är nomi-
nerad till Lilla journalistpriset. 
Dagens Nyheter delar för elfte 
året i rad ut priset till landets 
bästa skoltidningsredaktioner 
på högstadium och gymnasium. 
Strandskolan är nominerad i kate-
gorin webb.

Prisutdelningen äger rum den 
23 maj på Gröna Lund.

ooo
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Nyheter

Mikael stivert, Tyresö
– Notholmen, Tyresö slott och 
Alby.

Åza Norén, Tyresö
– Alby, Tyresö Kyrka och Barn-
sjön, dit vi har cyklat och badat.

jonathan Ossmyr, Tyresö
– Hemma och badar i poolen.

Prince Peters, Tyresö
– Alby och Tyresö slott.

stefan Bergstöm, Tyresö
– Jag brukar gå i skogen.

?Vilka är 
dina favorit-

utflyktsställen 
i Tyresö under 

sommaren ?

FoTo: kaijSa keuScH

Elever protesterar med skönsång

Med egna plakat och sång visade eleverna vad de tycker. FoTo: TyreSö NyHeTer

sTRejK elever i musikklasserna 
visade sitt stöd för sin lärare 
Anne Aaltonen samuelsson.

Den 14 maj strejkade eleverna i 
Tyresö musikklasser på eftermid-
dagen. Strejken ägde först rum på 
Forellens skolgård, och fortsatte 
senare även utanför entren till 
kommunhuset.

Till stöd för lärare
Det var en demonstration mot 
att musikklassernas lärare sedan 
27 år Anne Aaltonen Samuelsson 
inte längre får fortsätta undervisa 
i musikklasserna.

Lockade flera, men inte alla
Eleverna planerade aktiviteten 
på egen hand, skrev pressmed-
delande, målade plakat och fram-
förde ett antal musikstycken. 
Skönsången lockade ett antal 
åskådare, dock syntes ingen från 
skolledningen eller den politiska 
majoriteten såvitt TN erfar. 

ooo

Rebecca Rasmussen har gått i Tyresö Musikklasser och är i dag en 
erkänd sopran. FoTo: reBeccaraSMuSSeN.Se

Ta inte barnens vingar!
INLägg ”Rebecca, tack för din audition! Du har en fantastisk röst, es 
ist wunderschön. Vi vill att du kommer tillbaka i januari 2013 för att 
vara med på en audition för de stora operahusen i Tyskland.”
 Att vara operasångerska är mitt yrke, mitt liv och det började med 
Tyresö musikklasser.

Jag var en väldigt energifylld nio-
åring, nyinflyttad i kommunen: 
”Rebecca är en väldigt duktig, 
trevlig och framåt tjej, men hon 
pratar lite mycket...” Sade min 
lärare under ett kvartsamtal. 
”Hon lyser upp på musiklektio-
nerna – Rebecca borde söka till 
musikklassen!” Mamma visste 
inte vad det var, men anmälde mig 
till vad som skulle bli min första 
audition. Jag kom in!

I musikklasserna fick jag upple-
va körsång för första gången i mitt 
liv. Jag älskade det! Flera dagar i 
veckan fick jag sjunga på skoltid, 
och plötsligt blev det roligt att gå 
till skolan. Jag lärde mig massor: 
Do Re Mi Fa So La Ti Do, att känna 
igen och skriva en G-klav och att 
läsa noter. Jag fick ett solo: ”Hur 
kan ett litet ljus, skina så klart? Ja, 
hur kan det lysa så underbart, den 
lilla lågan av eld.” Efteråt kom för-
äldrar fram och tackade, jag för-
stod inte riktigt för vad, jag tyckte 
ju bara det var roligt att få sjunga.

I årskurs sex anordnade Anne 
ett musikcafé för oss elever. Vi 
övade i veckor på de körstycken 
som skulle framföras på konser-
ten. Mina klasskamrater spelade 
gitarr, tvärflöjt och dansade. Jag 
sjöng ”Det vackraste” av Cecilia 
Wennersten. Föräldrarna grät 
och sammanhållningen i klassen 
stärktes ytterligare, jag minns det 
som igår.

När vi kom upp i högstadiet 
fick vi möjligheten att söka till 
Tyresö Diskantkör. Vi visste att 
Anne ställde höga krav på de 
flickor som valde att provsjunga 
och vi var många i min klass som 
sökte. Jag och mina vänner blev 
antagna i kören och vi hade ingen 
aning vad som väntade! Anne lät 
oss sjunga avancerad och modern 
körmusik. Jag satt hemma vid det 
ostämda pianot och övade. Anne 
anmälde oss till den svenska kör-
tävlingen ”Toner för miljoner”. Vi 
vann deltävlingarna och kom tvåa 
i den stora rikstävlingen i Glo-
ben. Vi, från lilla Tyresö, var som 

nummer två bäst i Sverige. Vi var 
överlyckliga! Anne ansökte om 
pengar från Stiftelsen Bernadotte 
för att kunna ta med oss till Ung-
ern för att medverka i nästa stora 
körtävling på internationell nivå. 
Vi repeterade med Anne minst 
två kvällar i veckan under en hel 
termin och hade en intensiv repe-
titionsvecka under sommarlovet. 
Vi åkte buss hela vägen ner till 
Debrecen, tog med oss folkdräk-
ter, gick med i paraden och sjöng. 
Som representanter för Tyresö 
och Sverige, tävlade vi och vann!

Anne gör allt för sina elever. 
Hon lägger ned en enorm tid utö-
ver sin normala arbetsvecka, en 
tid och ett engagemang som vida 
överstiger vad någon kan förvänta 
sig. Hon besitter en kunskap som 
är ovärderlig. I mitt fall kan jag, 
utan tvekan, säga att Annes enga-
gemang räddade mig. Hon fanns 
där i en tid där jag behövde henne 
som allra mest. Hon ställde krav 
på mig, stöttade mig och hjälpte 
mig i rätt riktning. Jag vågar säga 
att utan Anne och Tyresö Musik-
klasser, så hade jag inte varit den 
jag är idag. Att omplacera Anne 
och göra om musikklasserna till 
något annat vore ett stort misstag.

Överallt i Sverige läggs kultu-
ren ner. Det ska satsas på billigare 
alternativ med motiveringen att 
barn och ungdomar vill ha artist-
utbildningar, men vem har egent-
ligen frågat barnen? Som utbildad 
operasångerska vet jag att en 
gedigen musikalisk utbildning 
utgör ett grundfundament för ett 
genuint artisteri och konstnär-
skap – i musiken finns inga gen-
vägar! Anne Aaltonen Samuelson 
äger redskapen att leda eleverna 
framåt i sin strävan att finna sina 
egna röster. Hon rustar våra barn 
och ungdomar så att de en dag 
kan flyga på egen hand. Ta inte 
barnens vingar ifrån dem, för de 
behöver dem i resten av sina liv!
Rebecca Rasmussen
Operasångerska och Jenny Lind-
stipendiat 2011
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bad

bad
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1
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20
21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

32

Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
klippor som ung-
domarna älskar

 2.  enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
Trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
gravfältet.

 4.  Näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
Näsbyvägens udde.

OBseRVeRA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad-
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta 
ett dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Badstigen – ett riktigt klipp!

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© TyreSö koMMuN

Välkommen i naturen
i Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på maj, 
början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. För-
hoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra 
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfba-
nan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid 
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. 
Vad vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. 
Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsom-
marfirande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos Kulturella 
Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör tidningen nu 
sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter på nytt upp 
i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

1

23
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Passa på!

699:-
Cyckelhållare 
Thule Freeride 532

Ord. pris 769:-
699:-
Ord. pris 769:-

649:-
Ord. pris 779:-

Cyckelhållare 
Thule Xpress 970

59:-
Sommarspol 
Sonax  2 L

Ord. pris 99:-

Tyresö Industrivägen 8, Tel. 08-798 80 00
Öppetider:  Mån-Fre: 8-18, Lör: 10-14
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11

12

13

14

15

15

15

16

17

18

19

Här finns baden
 1. gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. öringehamnsvägen 1
13. öringehamnsvägen 7–25

14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt dyviksudd
16. Ällmorav. 110–dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. klockargårdsvägen 12–16

OBseRVeRA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© TyreSö koMMuN

Välkommen i naturen
i Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BadFoTo: guNNar FriSell

15

2
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www.tyreso.se/se-och-gora

Kom in och hämta Din 
cateringmeny, eller hämta 
den på vår hemsida.
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sKADegöReLse över en natt 
blev två busskurer förstörda. 
TN kan inte låta bli att tänka på 
vad som istället kunde göras för 
pengarna reparationerna kostar.

Båda busskurerna vid nya Sofie-
bergs busshållplats slogs sönder 
natten till Kristi Himmelfärds dag. 
Att byta glasen i en busskur kos-
tar mellan 20 000 och 40 000 kro-
nor. Vandaliseringen kan alltså 
kostat skattebetalarna upp mot 
80 000 kronor.

Det är inte svårt att hitta bättre 
saker att göra för dessa pengarna. 
På någon av Tyresö skolor kunde 
man köpt in nya datorer. På 
någon av Tyresö förskolor kunde 
man fått nya utomhusleksaker. 

På någon av våra vårdcentraler 
kunde man erbjudit någon som 
väntade en bättre och snabbare 
vård…

ooo

Öppet: Vard 9–18, lö–sö 9–16. 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

89:-
Thuja Brabant
80–100 cm

Årets perenn 
 Bolltistel Echinops

Öppet Pingst och Mors dag 9–16!

Nej till 
avgiftschocken
– 23 september 
bestämmer du

I höst får du i Tyresö tycka till om 
äldreomsorgen. Är det behovet eller 
plånboken som ska styra?

Bakom folkomröstningskampanjen står 
redan hundratalet engagerade medborgare. 
Vissa av oss är engagerade i pensionärs-
organisationer, andra i politiska par-
tier och ytterligare några är indivi-
der som är upprörda över att Tyresö nu 
överger en modell där det är behoven som 
styr.

 Vill du hjälpa till? 
 Alla insatser är välkomna. 

Anmäl dig på  
http://www.facebook.com/
Stoppa.avgiftschocken 
eller genom att ringa  
Bo Furugård på 08-7128312 
eller 0705859844.

Några fakta om avgiftschocken:
• Trygghetslarmet har för de som har 

hemtjänst gått från att vara gratis 
till att kosta 3 000 kronor per år.

• De som fått högst avgiftshöjningar har 
fått se kostnaderna öka med 999 kronor 
i månaden och har nu en inkomst i nivå 
med socialbidraget.

• För kommunen motsvarar avgiftshöjning-
en 0,6 promille av kommunens inkomster 
– eller 1,6 procent av kommunens vinst 
2011.

www.facebook.com/ 
Stoppa.avgiftschocken

tyreSö ruNt

Trollbäckens Egnahems-
förening firar 100,5 år

FöReNINg Tisdagen den 21 
november 1911 i huset No 13 
Repslagaregatan bildades Kumla 
egnahemsförening som senare 
döptes om till Trollbäckens egna-
hemsförening. 1935 bildades 
Tyresö kommun som då tog över 
mycket av egnahemsföreningens 
funktion.

Fram till nyligen har föreningen 
varit en aktiv påtyckargrupp för 
Trollbäcken i Tyresö kommun. 
Höstmötena med utfrågning av 
ansvariga politiker och tjänste-
män var populära och samlade 
många medlemmar och icke med-
lemmar.

Tillgängligheten i vårt högtek-
nologiska samhälle har gjort att 

boende nu lätt kommer i kontakt 
med kommunen och kan påtala 
problem som i bästa fall blir lösta 
på ett enkelt sätt. Vid större pro-
blem finns möjligheten att skapa 
en intressegrupp som sedan kan 
upplösas igen.

Beslut om nedläggning
TEF har i år inte lyckats få ihop 
till en styrelse och ett första 
beslut om nedläggning är taget. 
TEF:s tillgångar består bland 
annat i fastigheten bredvid OK/Q8 
i Trollbäcken som hyrs av Norrby 
Trädgård.

Många medlemmar hoppas att 
Norrby Trädgård ska köpa fastig-
heten och fortsätta sin verksam-
het som är uppskattad. Risken är 

dock stor att någon annan lägger 
ett högre bud.

Hopp om fortsättning
När Marie Högberg och den 
avgångna styrelsen planerade 
majfesten i Fornuddsparken var 
syftet en nystart. Därav det stora 
pådraget den 25–26 maj.

Under festdagarna kommer 
det att finnas en gästbok som 
deltagarna kan skriva i och kan-
ske anmäla sitt intresse för att 
fortsätta föreningen i någon form 
berättar Marie.

– Förhoppningsvis vill några 
driva föreningen vidare, kanske 
under andra former och syften, 
säger Marie Högberg.

ooo

Bilden är från höstmötet 2007 som samlade över 100 deltagare. FoTo: guNNar FriSell

Vandalisering förstör mer än det 
som syns. FoTo: guNNar FriSell

Busskurer förstörda
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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

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

Tyresökören framträder. FoTo: guNNar FriSell

Sune Linder saxofon och Erik 
Linder  sång. FoTo: guNNar FriSell

MUsIK Från både kyrka och byg-
degård har det hörts ljuv musik.

Under två kvällar i maj bjöd Tyre-
sökören på konsert i Trollbäck-
ens kyrka och i Bygdegården.

Det var ett samarrangemang 
mellan Tyresökören och Tyresö 
Jazzband. Solist var Erik Lin-
der som tillsammans med kören 
framförde en rad kända jazzlåtar.

Kyrkan var i stort fullsatt och 
mycket nöjd publik fick en musi-
kalisk upplevelse under en dryg 
timme.

ooo

Jazzkonsert TRAFIK För att förbättra trafik-
säkerheten i sverige beslutade 
riksdagen 2007 att införa fler 
steg i hastighetsgränssystemet. 
Kommunerna och Trafikverket 
fick möjlighet att införa jämna 
hastighetsgränser om 40, 60, 
80, 100 och 120 kilometer i tim-
men. Och tanken är att 50, 70 
och 90 kilometer i timmen helt 
ska fasas ut med tiden.

Tyresö har gjort en 
hastighets översyn 
och utifrån olika 
hänsyn bestämt vil-
ken hastighet som är 
bäst lämpad för olika 
vägar och gator. Den 
största förändringen 
är att ett flertal vägar som 
idag har en gräns på 50 km/h 
sänks till 40 km/h.

– Vi vill ha en trafiksäker miljö 
i kommunen och genom beslutet 
om de nya hastighetsgränserna 
har vi nu bättre förutsättningar att 
leva upp till nollvisionen, säger 
Helena Hartzell, trafikplanerare 
på kommunen. Det är ett enkelt 
samband, ju lägre hastighet desto 
mindre personskador vid en even-
tuell krock.

De nya skyltarna börjar sättas 
upp nu i maj, och förhoppningsvis 
är man klar till hösten.

– Sänkningen av hastighets-
gränsen innebär att vi får en säk-
rare, tryggare och mindre bullrig 
kommun, säger Helena Hartzell.

ooo

Nya hastighetsgränser
Här blir det 30 km/h:

Tranbärsvägen
öringevägen
Radiovägen
studiovägen
Antennvägen
Mediavägen

Lindalsvägen (mellan Uddbyvägen 
och skogsängsvägen)

Här blir det 40 km/h:
strandallén

Vendelsövägen
Kärrvägen

skälsätravägen
Långsjövägen
Farmarstigen

skogsängsvägen
Brakmarsvägen
Lindalsvägen

Trollbäcksvägen
Uddbyvägen

Prästgårdsvägen

Underskott i 
socialnämnden 
eKONOMI Socialnämnden beräk-
nar få ett underskott på 11,9 mil-
joner kronor. Försörjningsstödet, 
det vill säga socialbidragen, ökar 
återigen. Omsorgen om personer 
med funktionshinder är ett annat 
område där stora underskott 
redovisas. Socialnämnden kom-
mer att begära ökade anslag hos 
kommunstyrelsen. Socialdemo-
kraterna var redan vid budgetar-
betet för 2012 kritiska. Nu visar 
det sig alltså att moderaterna inte 
finansierat verksamheterna kor-
rekt. I juni kommer förvaltningen 
redovisa en åtgärdsplan för hur 
att få ekonomin i balans.

ooo

Unika bilder av 
prins eugen
FOTO I en unik utställning visas 
för första gången ett större urval 
av prins Eugens egna fotografier 
från Tyresö.

Prins Eugen är främst känd för 
sina konstverk och flera av dessa 
skapades i Lilla Tyresö vid Tyresö 
slott där han tillbringade flera som-
rar. Men han var också fotograf 
och några av dessa bilder ställs 
nu alltså ut för första gången i ett 
samarbete mellan Valdemarsud-
de, hembygdsföreningen, försam-
lingen och Tyresö kommun.

Utställningen finns i Tyresö 
kyrkas församlingshem, Kyrkvä-
gen 6, och pågår till och med 16 
september.

ooo
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Adress: Byggnation:
Marknadsgränd 26–32 Nybyggnad av flerbostadshus och 

garage samt tillbyggnad av cen-
trumbyggnad

Fornuddsvägen 10 Nybyggnad av enbostadshus
fiskarrovägen 5 tillbyggnad av brygga
Måsvägen 3 Tillbyggnad av fritidshus
Höjdvägen 10 Påbyggnad av enbostadshus

Ljungvägen 13 B Nybyggnad av enbostadshus  
och garage

strandallén 30 Nybyggnad av carport, uppförande av stödmur
simvägen 2 Nybyggnad av läktare
Tranmyravägen 14 Tillbyggnad av enbostadshus
Pelles väg 5 Nybyggnad av enbostadshus

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

FoTo: guNNar FriSell

Höghus i centrala Tyresö

tyreSö ruNt

Bygge På Marknadsgränd 26–32 ska de 
byggas bostäder. Vi följer bygget.

Det blir ett punkthus med 24 våningar och 
126 lägenheter med två till fem rum och 
kök alla lägenheter får balkong/uteplats. 
I entréplanet kommer att skapas café och 
butiker. Ett lamellhus i fem våningar med 
30 lägenheter med två och fyra rum och 
kök. Samtliga med balkong. Garage under 
jord med 136 parkeringsplatser.

Centrumbyggnaden, som gränsar till 
Coop extra, byggs till i två våningar för buti-
ker/lokaler och cirka 46 parkeringsplatser.

ooo

Drottningparaden med den  
högvärdige Filippa i spetsen.

Elias Haglund 
från Enskede 
bakar eget bröd.

Kön var lång till bågpilskyttet.

Tyresö Medeltidsdagar
Drottning Filippa red genom folk-
havet i sin parad för att senare 
dubba Riddare av Thyrisedhe och 
själv se på när riddarna i torner-
spelet med Nordic Knights drab-
bade samman.

Inne på marknadsområdet höll 
kommersen igång som bäst. Det 
gick att köpa allt från pil och båge, 
träsvärd och medeltida dräkter, 
till honung, brända mandlar och 
”kött med bröd”.

På lekvallen kunde den som 

ville prova på bågskytte, baka 
kryddigt bröd, tova ulldockor och 
leka herre på täppan. Det bjöds på 
gycklare, medeltida musik, mag-
dans och musroulette.

Tack vare det fina vädret hade 
många tyresöbor och utsocknes 
hittat till Prinsvillan. Årets upp-
laga av Medeltidsdagarna blev till 
en fantastisk folkfest, precis som 
när det begav sig på Robin Hoods 
tid.

ooo

Det fantastiska försommarvädret hade inte kunnat komma 
mer lägligt än till dagarna två, den 19–20 maj, då Tyresö 
Medeltidsdagar gick av stapeln.

FOTO: KAIJSA KEuSCH

Sköldar och lansar.Magdans.

Ringlek till häst.

Musroulette: Musen Henke gör sitt bästa i Mus-

rouletten. Felix, Wilma och Margareta Törnblad 

samt Carolina Murphy Handelsberg hejar på.

Medeltida toner med bland 
annat flöjt och trumma spela-
des av Kulturskolans musik-
pedagoger.

14  Maj 2012



SerViCe, yrKeS- & haNtVerKShJÄLp

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 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Festivalsuccén fortsätter!
I Johan ”Tårtan” Thorins anda fortsätter festivalen att spraka.
Lördagen den 9 juni 2012 klockan 11,00, öppnar portarna 
upp för vänner och bekanta för att fyllas av en riktigt
händelserik och färgglad dag.

Vi håller kvar på vårt motto:
En gratis festival för Stora & små!

Vi kan lova massor av aktiviteter, uppträdanden från scen, 
god mat och trevliga knallar, lokala föreningar, företagare, 
clowner, trollkarlar och hundratals trevliga besökare. 
 
Detta vill du inte missa - varmt välkommen!

A
nn

on

sen är sponsrad av:

www.andyslekland.se

Gilla oss på Facebook 
och håll dig uppdaterad 
om våra artister och 
aktiviteter!

Plats: Almvägen 2
vid Stavsborgsskolan.
Buss: 801, 811, 401, 840

Sport/fritid

Många nappade på Första Metardagen
FIsKe Tyresö Fiskevårdsförening 
anordnade för nionde gången 
Första Metardagen på underbara 
Notholmen den 17 maj. Under tre 
timmar försökte unga och vuxna 
kroka den största fisken med 
hjälp av metspö och mask.

Både metspö och mask fanns 
att tillgå på plats och de som 
inte tidigare provat på fick hjälp 
med utrustningen. En roddbåt 
som dragits upp på gräsmattan 
fick fungera som akvarium. I 
den fanns nyfångade fiskar från 

Kalvfjärden, bland annat hade 
Fiskevårdsföreningen fångat två 
gäddor, tio abborrar (varav en 
på kilot) och en sik. Någon mört 
hade också slunkit med i nätet, 
och ett tjog kräftor kröp omkring 
på botten. Båten blev en riktig 
publikmagnet – kanske var det 
första gången man såg att fisk inte 
bara är en panerad pinne!

När invägningen av fångade 
fiskar var färdig stod Gabriel de 
Blasio som segrare i juniorklas-
sen med en brax på 1,578 kg. 
Segrade i seniorklassen gjorde 
Jan-Erik Nordlund med en brax 
på 1,188 kg. Totalt delades det ut 
sju priser.

Auktion
Efter prisutdelningen blev det 
auktion på matfiskarna och kräf-
torna i båten. Det blev många som 
gick hemåt mot en härlig middag 
på riktigt färsk fisk.

Vi säger grattis till vinnarna och 
önskar alla välkomna nästa år!

ooo

Resultat Metardagen 2012
Vinnare i metartävlingen juniorer
1:a gabriel de Blasio brax 1,578 kg
2:a William Angerstät brax 1,236 kg
3:e Martin stenström brax 1,204 kg
4:a Melvin sundqvist brax 0,986 kg

Vinnare seniorer
1:a jan-erik Nordlund brax 1,188 kg
2:a P-O Pettersson brax 1,090 kg
3:e Anders Ahlfalk brax 1,088 kg

Första Metardagen på Notholmen blev välbesökt – i år igen! FoTo: PriVaT

Välkomna till strömmingsfisket för alla
Var fiskar vi: Vid Lura ström
Kostnad: 50 kr per person
När: söndagen den 3 juni (anmälan senast 1 juni)
 söndagen den 10 juni (anmälan senast 8 juni)
Fika: Vi håller med korv & bröd (dricka medtages själv).
Klockan: Kl. 10–14 beror på väder, vind och tillgången på fisk
Träffpunkt: Vid tomten på sparvvägen 2
Anmälan: skickas till tyresofiske@yahoo.se

Först till kvarn. Vi bokar båtarna. Och flytväst tar 
ni självklart med er. Vi håller med fiskeutrustning
Vid frågor: Dicke 070-533 66 66
 Börje 070-782 32 77

 

 

Metare i långa rader. FoTo: PriVaT
Juniorsegraren Gabriel de Blasio 
tar emot sitt pris. FoTo: PriVaT

Brax på 1,090 kg uppdragen av 
P-O Pettersson. FoTo: PriVaT

Fångst till ”akvariebåten”. 
  FoTo: PriVaT
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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

Fo
to

: G
un

na
r 

Fr
is

el
l

Äntligen boulehall i Tyresö!
BOULe Det är säkert många som 
instämmer i rubriken – äntligen 
går det att spela boule året om 
och inte bara några korta som-
marmånader. Den möjligheten 
försvann för några år sedan när 
brandmyndigheterna dömde ut 
den gamla boulehallen som låg i 
Bergfotens skolas källare.

Den efterlängtade nya hallen 
kommer att ligga i slutet av Medi-
avägen, ungefär på platsen för 
gamla vattentornet i Lindalen. 
Bygglovet beviljades i december 
2011 och nu har alltså arbetet 
kommit igång och idag är betong-
plattan för industrifastigheten 
klar.

Löste frågan om boulehall
Initiativtagare till projektet är 
Bert Grünewald, själv pensionär 
men utan tidigare erfarenhet av 
boule. Däremot såg han möjlighe-
ten att lösa frågan om boulehall 
genom att på egen hand leta fram 
en tomt, köpa den av kommunen 
och sätta igång projektet.

Boule och lagerhall
Bygglovet gäller en industribygg-
nad som rymmer både bouleba-
nor och lagerverksamhet, något 
som krävs för att följa detaljpla-
nen. Halva ytan är till för för bou-
lebanorna, den andra halvan för 
lagerhallen och i mitten ska det 
finnas utrymme för bland annat 
kafé.

Alla föreningar positiva
Pensionärsorganisationerna och 
bouleföreningarna applåderar 
naturligtvis initiativet som löser 
deras problem med åretruntspel. 
Både PRO, SPF och boulefören-
ingarna har engagerat sig i frågan 
och försökt driva fram en lösning, 
men inget hände förrän Bert Grü-
newald tog tag i frågan.

ooo

Plattan på plats för nya boulehallen. FoTo: leNNarT jöNSSoN

I slutet av Mediavägen är platsen för boulehallen. FoTo: leNNarT jöNSSoN

storvinster till 
Tyresö
sPeL I V86-omgången den 16 maj 
på Solvalla blev det hög utdelning 
på åtta rätt. Två kuponger inläm-
nade hos Södergårdens Kiosk & 
Konditori i Tyresö gav vinst.

Den första gav 62 289 kronor. 
Kupongen, som kostade över 
1 000 kronor lyckades pricka 
in åtta rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med åtta rätt, 29 
rader med sju rätt och 289 rader 
med sex rätt. Det vinnande syste-
met innehöll tre så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Den andra gav 60 837 kronor. 
Kupongen, som kostade 540 kro-
nor lyckades pricka in åtta rätt. 
Kupongen innehöll förutom en 
rad med åtta rätt, 17 rader med sju 
rätt och 115 rader med sex rätt. 
Det vinnande systemet innehöll 
två spikar.

ooo

sommarutflykter 
på hemmaplan
äVeNTyR Nu finns en ny uppda-
terad ”Utflykter söder om Stock-
holm” att hämta på Tyresö kom-
muns Servicecenter, på bibliote-
ken och från Tyresö kommuns 
webbplats. Broschyren är fram-
tagen av de åtta södertörnskom-
munerna och beskriver platser 
du kan besöka för att bada, fiska, 
paddla, åka båt, golfa, äta, shoppa 
och mycket mer.

Allt inom avståndet av en dags-
utflykt.

ooo
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Segersviten bruten för TFF

FOTBOLL Den fina segerraden 
för Tyresö FFs damlag bröts 
tyvärr i söndagens match mot 
Kristianstads DFF. Förlustsiff-
rorna skrevs till 1–2, efter att 
Kosovare Asllani i den 52a 
matchminuten slagit in segerbol-
len för Kristianstad.

11–2 på fyra matcher
Före söndagens förlust hade 
Tyresö FF på de senaste fyra 
matcherna i damallsvenskan 2–0 
mot LdB Malmö, 3–1 mot Jitex, 
5–1 mot Umeå och 1–0 mot AIK. 
Det betydde 11–2 på fyra matcher 
och laget hade fortfarande inte 
släppt till något spelmål bakåt, 
vilket visade på ett försvar som 
höll tätt.

Vinst i derbyt
Tyresö FF tog sin tredje raka hem-
maseger och sin fjärde raka vinst 
genom att med knappast möjliga 
marginal vinna Stockholmsder-
byt mot AIK med 1–0. Matchen 
som spelades den 12 maj blev en 
arbetsseger som trots allt gav tre 
värdefulla poäng.

Tyresö Musikklasser gav en fin 
inramning till matchen genom att 
leda publiken i nationalsången . 
Synd bara att högtalaranläggning-
en inte höll samma höga och fina 
klass som Musikklasserna.

Nyckelspelare på skadelistan
Hemmalaget hade på grund av 
skador tvingats att stuva om en 
del i laget. Vero Boquete och 

Caroline Seger var skadade vilket 
betydde att Tyresö saknade båda 
sina centrala speluppläggare, 
något som definitivt märktes i 
spelet.

1–0 efter en match som inne-
höll 22 avslut framåt, av dessa 
13 på mål, vittnar om en orgie i 
missade målchanser. Segermålet 
kom till sist, i den 77e minuten, 
visserligen via ett självmål av AIK 
men där Elaine gjorde ett riktigt 
fint förarbete som alltså resulte-
rade i ett segermål.

svenska cupen
I veckan efter derbyt spelade 
TFF match i Svenska cupen, mot 
Sirius på Studenternas IP i Upp-
sala. Matchen slutade med seger 

för Tyresö med 3–1, där Sirius i 
slutminuterna lyckades peta in 
ett reduceringsmål.

Matchen kan sammanfattas 
som en stabil insats av Tyresö 
men utan att glänsa. Den dåliga 
gräsmattan på Studenternas IP 
ledde till ett antal misslyckade 
mottagningar och passningar, 
men huvudsaken var ändå att 
Tyresö gick vidare med siktet 
inställt på att ta hem Svenska 
cupen.

Förlust mot Kristianstad
Tyvärr bröts segerraden alltså av 
Kristianstad som i helgens match 
inför 1 628 åskådare på Tyresö-
vallen besegrade Tyresö med 2–1. 
Bortalaget tog i den 16e minuten 

ledningen med ett mål av Therese 
Björck. Tyresö utjämnade i 35e 
när Madelaine Edlund efter pass-
ning från Marta kvitterade till 1–1.

I andra halvlek spikade alltså 
Kristianstad igen matchen genom 
1–2 i den 52a minuten och kunde 
åka ner till Skåne med tre poäng 
i bagaget.

Toppar damallsvenskan
Trots förlusten toppar Tyresö 
Damallsvenskan med 15 poäng, 
lika många som tvåan LdB Malmö 
och sensationslaget Vittsjö. Nu 
väntar nästa match den 2 juni då 
Tyresö hemma på Tyresövallen 
tar emot jumbolaget Djurgården. 
Dags igen för tre poäng?!

ooo

Tyresös målfixare Elaine Estrella Moura. FoTo: guNNar FriSell

Stämningsfull sång inför matchstart
MUsIK Tyresö Musikklasser 
framträdde på Tyresövallen lör-
dagen den 12 maj som inledning 
på Tyresö FFs match mot AIKs 
damer. Tyresö vann med 1–0.

Hans Brehnfors, en av många 
engagerade föräldrar i musik-
klasserna, hade tagit initiativ 
till arrangemanget. Han genom-
förde det bland annat med Peter 
Olah, tidigare musikklasselev, 
och Robert Frinell på Tyresö FFs 
kansli. Uppträdandet uppskatta-
des av många. Framträdandet har 
gett nya kontakter med möjlighet 
till framträdande i andra samman-
hang för musikklasserna.

Positivt samarbete
Hans berättar att samarbetet med 
musikklassernas lärare Anne 
Aaltonen Samuelsson är oerhört 
positivt.

– Anne är en extremt begåvad 
musiklärare och en enorm till-
gång som satsar på barnen med 
hela sitt hjärta, säger Hans.

Poäng att gå i Tyresö
Vid valet av musikklass var en av 
poängerna att gå i Tyresö, menar 
Hans:

– Att barnen får vara på hem-
maplan och bygga sociala nätverk 
och få trygghet är viktigt. Men 
framförallt är det ju viktigt med 
kvalitén! Tyresö har musikklas-
ser i dess rätta bemärkelse som 
det är nu.

– Nacka och Adolf Fredrik var 
alternativ men när vi besökt Nybo-
da skola, sett Anne Aaltonen-Sam-
uelsson i arbete och hört deras 
konserter kändes Tyresö Musik-
klasser som ett självklart val för 
våra barn och oss, säger Hans.

Barnen stortrivs i musikklas-

serna och som förälder tror han 
på musiken som en viktig ingredi-
ens i barnens uppväxt.

– Den ger inlärningshjälp som 
avspeglar sig i andra ämnen, lär ut 
samverkan med andra och gläd-
jen i musiken ger barnen styrka.

Möjlighet till samarbete
Det här ger möjlighet till samarbe-
te med barnen även när de kom-
mer upp i tonåren.

– Att jobba med evenemang 
tillsammans med sina barn, som 
föräldrarna i musikklasserna gör, 
ger en närhet som kan vara svår 
att få på annat sätt! Det är extra 
viktigt när barnen blir tonåringar. 
Ungdomarna får scenvana, vana 
att arbeta i grupp och lära sig 
framträda på ett naturligt sätt 
som de har glädje av hela livet, 
menar Hans Brehnfors.

oooTyresö Musikklasser skapar stämning. FoTo: guNNar FriSell
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KuLtur/NöJe

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!

Fotboll, teater, konst, sång, Tuff m m på 91,4 MHz

Den 14 juni från klockan 15 
direktsänds kommunfullmäktiges 
budgetmöte. Tyresö Ulands- och 
Fredsförenings Radio Tuff hörs 
med en ny sändning första gång-
en varannan söndag (3 och 17 juni 
och så vidare) klockan 17.

Inger och Bengt Lundqvist, Bergfoten, hörs på radion från den 27 maj.
Bollkunniga Gunilla Paijkull hörs från 
den 3 juni på 91,4.

Konstnären Miguel Escribano, Gran-
ängsv., hörs på 91,4 från 3 juni.

Miguel escribano konstnär: Fotboll, 
språk, Spanien, engl, Salvador dali, 
”konstverket”, granängsv.

gunilla Paijkull, fd förbundskapten 
damlandslaget: Fotbollsminnen, 
estniskt påbrå. Tyresö FF, Bajen.

Hemsöborna spelas på Notholmen 
9–30 juni. Huvudrollsinnehavarna 
och producenten intervjuas.

10/6–24/6
arne Söderbom: Bot för tbc, utelig-

gare, telegrafverket, tele, flygplat-
ser, kellogs, onani, omskärelse.

Veteranjournalisten Björn elmbrant 
analyserar ”europas stålbad”. euro-
krisens orsaker. Bankerna.

Pros Teaterglädjen med många 
medverkande sjunger visor från 
gustaf Frödings dikter och verser.

ebbe Björkman: edith Södergran, 
del 6:”Septemberlyra”, övermod, 
hånad och prisad, Hagar olsson. 

Felicia Alfredsson och Josefine Jalke tar studenten och hörs till den 10 juni.

åke Frick: Hjorthagen>Björkbacken, 
Värtan, fotboll med mera, Tyresö 
FF, el-jobb, facket, Pro, g. Sträng.

Malin Hedström, kontaktpersonen 
emma agnerling: gym, boxning, Bre-
vik, café ringen, förfäder.

josefine jalke, Felicia alfredsson: 
att ta studenten, firandet, framti-
den, favoritämnen, religion, etik.

27/5–17/6
Margareta Sundberg, Maggies 
Farm, hästar, tävlingar i ”körning”, 
hunddagis, dylan, resor, Sydafr.

5 gymnasister ivar, Sofia, lisa, 
clara och Simon berättar om besök 
i afrikan. Malawi och studentfester.

anders Nystedt: Skola, asperger, 
saxofon, blogg, asylärenden, vapen-
vägran, fängelse, bokplaner.

Bengt och inger lundqvist: öland, 
kalmar, svår bilolycka, jobb, mål-
ningar, hund, Bajen-hockey, aik.

Tyresö ulands- och FredsFörenings 
radio Tuff (1315-16): ”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, solidaritet.

3/6–24/6
indiens ambassadör Sajjanhar, 
anna Steele: indisk befolkning, 
religion, icke-våld, kärnvapen med 
mera.

koNSTuTSTÄllNiNg 
anne lundberg och Tarja lindholm 
ställer ut målningar på biblioteket i 
Trollbäcken mellan 25 juni och 19 
augusti. öppet samma tider som 
biblioteket.

loPPiS
den 27 maj kl 13–16 är det loppis 
på Tyresö bygdegård. Välkomna att 
fynda eller ta en fika med hembakat 
bröd.

VårkoNSerT
Tyresö Musikklassers stora vårkon-
sert går av stapeln på Musikaliska 
Nybrokajen 11 den 31 maj kl 19–21. 
Biljetter: 150 kr vuxna, 100 barn upp 
till 16 år. arrangör: Tyresö Musik-
klassers förening.

FoTBoll
derbymatch i damallsvenskan mel-
lan Tyresö FF och djurgården. 2 juni 
kl 15 på Tyresövallen.

ridNiNg
Ponnyridning vid ridskolan på Får-
dala gård för ridsugna barn som 
inte rider på ridskolans lektioner. 
den 6 juni. drop-in mellan kl 13–16. 
40 kronor för 15 minuter. arrangör: 
Tyresö ryttarförening.

NaTioNaldageN
Tyresö kommun hälsar alla nya med-
borgare välkomna. 6 juni kl 14–16 
på stora scenen i Tyresö centrum.

TeaTer
Premiär på Hemsöborna den 9 juni 
kl 16. Notholmen vid Tyresö slott. 
entré 200 kr. arrangör: Tyresö tea-
terförening.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
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VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

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

Programmen i korthet den 
närmaste tiden:

13/5–3/6
SeniorNet främst om get-on-line-
week, intervjuer med biblioteksche-
fen lars andersson med flera.

lasse Persson: 
Brännkyrkag.>Trollbäcken, olika 
jobb, rörfirman Perlato, upphand-
ling, square dance.

klara kazmi, Marco deb; indiska 
fäder, Nyboda skola, yoga, låtskri-
vande. Vi hör tre av deras låtar.

Stephan lindstein ger musikaliska 
och verbala glimtar från Föreningar-
nas dag i centrum den 21/4.

20/5–10/6
Nina Brogärd, anders gullberg och 
Terje engh: Historier, rumsrena och 
andra, limerickar och glam.

NäRRADION Tyresöradion snurrar oavbrutet med program på 91,4 
MHz. 4–5 nya läggs in varje söndag från klockan 17 och hörs sedan 
tillsammans med åtta andra på olika tider dygnet runt under tre veck-
or. På www.tyresoradion.se kan man när som helst lyssna på vilket 
program som helst.
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Rätta lösningen på kryss nr 3, 2012.
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Kryss nr 4  
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  
1 september 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2012
1:a pris: Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
2–5: Björn Malmberg, Gudöterrassen.
Bertil Olsson, Lindalsvägen.
Pelle Hellgren, Emmaboda.
Pelle och Anna-Britta Asp, Sikvägen.

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 4” 
och skicka 
senast den  
1 september till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

Vinnare bildgåta nr 3, 2012
M-L Swalander, Sikvägen.

Rätt svar:
”Havets silver”
(vid Siklöjevägen).
Konstnär Kent Ullberg N.A. 2008.

FoTo: kaijSa keuScH

Hemsöborna på Notholmen

TeATeR Tyresö Teaterförening firar strindberg 
genom att åter sätta upp Hemsöborna.

Snart kommer Carlsson att angöra Notholmens brygga.Det 
blir femte gången som Notholmen, denna oslagbara spel-
plats vid Tyresö slott, kommer att befolkas av en brokig 
skara fiskare och skärgårdsbönder.

Teaterföreningen med över trettiofem aktörer på scenen 
kan utlova en mustig, rolig, spännande och vacker föreställ-
ning. Rollistan är delvis ny och visar på bredden i teaterför-
eningens skådespelartrupp. Regissör är sedan starten Örjan 
Herlitz och Elisabeth Sellergrens musik kommer som förut 
att ljuda över Notholmen under Kina Sellergrens ledning.

Allt är upplagt för årets stora kul-
turevenemang i Tyresö. Repetitioner-

na har pågått länge och nu flyttat ut till 
Notholmen och Tyresö Nyheter gjorde ett 

besök under en kylig, men solig repetitionsdag 
i maj. Snart kommer kläder, rekvisita och en sittvänlig läk-
tare att vara på plats.

Premiär den 9 juni. Totalt spelas tretton föreställningar 
fram till 30 juni. Biljetter kan bokas på teaterföreningens 
hemsida: www.tyresoteater.se eller köpas i Body Shop, 
Tyresö centrum Hemköp, Trollbäckens centrum, Café Not-
holmen och Borggårdscaféet.

ooo
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Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C 

Servering och avhämtning

Pizzor
Kebab med ris 

Lasagne
Kebab med bröd

Sallader
Kebab m. pommes frites

Tel. 712 22 40
Öppettider:

Må–lö 11–22. Sö 12–22

TROLLBÄCKEN
DIN BUTIK NÄR DET GÄLLER

FÄRG, TAPETER, GOLV OCH TyGER
VENDELsöV. 47 • TROLLBÄCKENs C • TEL. 712 76 10

www.farg-design.com

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

Tel: 712 08 58  Vendelsöv. 47  
vid Alléplan i Trollbäcken

» Husets Planka 129:-
» Angusbiff 129:-
» Filé Oscar 129:-
» Smörstekt gösfilé 129:-

Vendelsövägen 89
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Mopeder fr 8 195:-
Service och reservdelar

Försäljning–service
Cyklar–mopeder
Maskiner för tomt 
och trädgård 
– året runt!

TROLLBÄCKSDAGARNA 
25–27 maj i Fornuddsparken

2011 delade Lions Club Trollbäcken ut ca 180 000:- i bidrag och stipendier!

Fredag: Berglunds Tivoli kl 16 och Restaurangtältet 
kl 16–24 (smårätter, öl och vin). Leif Kronlunds Orkester med 
Siv Malmkvist spelar upp till dans kl 19.
Lördag: Lions Loppis i Scoutstugan kl 
10–15, Tyresö Jazzband underhåller, ponny
ridning  och ansiktsmålning för barn. Röda 
Korset har lotteri och säljer barnkläder. 
Berglunds Tivoli öppnar kl 10 och 
Restaurangtältet kl 11–24. Cirkus Wictoria kl 
16 (biljetter till reducerat pris, 150:- hos Alléplans 
Spel & Tobak och Hemköp Trollbäckens Centrum). 
Mojje uppträder kl 18 och Linda Bengtzing kl 18.45. 
Easy Kit spelar upp till dans från kl 20. Sara Löfgren 
uppträder under kvällen.
Söndag: Berglunds Tivoli kl 11–17.

Prylar till loppisen? Ring Peter 070-939 54 00, Karl-Magnus  
070-586 68 93 eller Göran 070-678 96 45.

Medarrangörer: Trollbäckens Egnahemsförening och Matmakarna

Det är fri entré till artisterna på fredags-  
och lördagskvällen –  Trollbäckens  Egnahemsförening bjuder  på kalaset!
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Siw Malmkvist.

Linda Bengtzing.

Tivoli • Cirkus • Lions Loppis • Underhållning • Dans • Restaurangtält

VÄLKOMNA att boka tid 
på 0708-90 49 79
Ullis med hundar!

Du hittar oss på Vintervägen10 F

TYRESÖ HUNDTRIM

Jag gör din
hund hårfin!


