Avgifter chockhöjs
n Nu presenteras förslagen som mörkades under valrörelsen.
Pensionärerna får kraftigt ökade avgifter inom äldreomsorgen.
Eftersom syftet är att öka intäkterna och ändringen går från
inkomstrelaterad till enhetstaxa kommer pensionärerna med
låga pensioner att få de högsta ökningarna. Ledare, sid 2

”Den här vintern
gjorde jag min
första riktiga
missbedömning.”
Roffe Lönnqvist,
sid 8–9

705 fattiga barn i Tyresö
n I Sverige ökade barnfattigdomen med 10 000 barn 2008. Av de
totalt 220 000 barn som lever i fattigdom finns 705 i Tyresö trots
att kommunen ekonomiskt sett är välbärgad. Vi måste tillsammans arbeta förebyggande för målet att inga barn ska behöva
leva i fattigdom i Tyresö. Debatt, sid 4
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Spåravgift
n Motionsspåren i Alby kan
komma att avgiftsbeläggas.
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Dick Bengtsson
(M) menar att det inte är konstigare än att det kostar att
simma i simhallen. Sid 3

Hällberga under
klubban
n Hällberga vid Nyfors är
såld. PUBs personalförenings gamla gård är nu i privat
ägo. Sid 5

Bråk i politiken
n Tyresö tillhör en av de kommuner som har den mest
konfliktladdade politiken.
Moderat generalangrepp mot
Folkpartiet. Sid 6

Bygglov med
förhinder
n Tolkningen av planerna i
Östra Tyresö vid bygglovgivning har varit alltför generösa
enligt en dom i tingsrätten.
Detaljplanearbetet behöver
snabbas upp, menar Socialdemokraterna. Sid 9

Nya medarbetare
n Samhällsprogrammet
Media på Tyresö gymnasium
skriver en sida i varje nummer under våren. Sid 12

Emilie Stridh och Ali Reza Azarbad.

KomAn för utveckling
n KamAn-projektet

ska ge nya
vägar ut i arbetslivet för personer
med olika former av psykisk funktionsnedsättning. Det är ett samarbete mellan Haninge, Värmdö,
Nynäshamn och Tyresö.
Arbetsförmedlingen och Försäk-

ringskassan deltar också i samarbetet där det gemensamt satsas drygt
100 miljoner. 40 miljoner satsas av
Europeiska socialfonden vilket gör
det till det största EU-projektet i
Stockholms län.
– Målgruppen är i första hand

Foto: Gunnar Frisell

Isen höll inte
n Dramatiskt bidreportage
när Roffe Lönnqvist gick
genom isen. Sid 8–9

unga vuxna 18 till 36 år, säger Anna
Lexelius, projektledare i Tyresö.
Hittills har cirka 500 personer
varit inskrivna i projektets olika
verksamheter varav cirka 125 från
Tyresö.
Sid 7

Bollmoran …

... misströstar
inte.
    Sid 2

Upp till 5
% tillbaka
på allt du
handlar!

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri

Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.
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Berno
Avgiftshöjningarna inom äldreomsorgen kommer att slå hårt mot pensionärer
med låga pensioner. För att öka intäkterna med 1,5 miljoner kronor föreslås
kraftigt ökade avgifter. Under tre månade kommer avgiftsökningen att begränsas till 400 kronor per månad för att lagom till sommaren slå till med full kraft.
Lovsången till pensionärerna som moderaterna sjöng under valrörelsen visar
sig alltså innehålla många falska toner. Sänkt skatt för de som tjänar mest tas
tillbaka från de som har minst. Är detta kanske de nya moderaternas verkliga
ansikte?

Pensionärerna
får betala
F

ör de äldre som orkar och vill, finns ett
aktivt föreningsliv att ta del av. Det finns
flera pensionärsföreningar och i PRO
kan man läsa en studiecirkel via ABF och lära
sig mer om ett landskap eller ett land. Gemensamma resor arrangeras så att man får besöka
landet eller landskapet man lärt sig mer om.
Intressanta möten, bouleturneringar och promenader är andra aktiviteter som erbjuds. Pensionärsföreningarnas aktiviteter bidrar med all
säkerhet till folkhälsan, för det finns väl inget
som är så trevligt som att bilda sig och göra
saker tillsammans med andra.
Om sedan dagen kommer då man behöver
hjälp och stöd, har Tyresö kommun olika insatser att erbjuda. Det vanligaste är att man får
hjälp från hemtjänsten och för det betalar men
en avgift.
Ingen gick väl miste om förra höstens valrörelse, när alla partier försökte bjuda över varandra med mer pengar till pensionärerna. Nu är
det inte valrörelse och den borgerliga majoriteten i Tyresö verkar inte längre vilja ge pensionärerna mer pengar i plånboken, snarare tvärtom.
När de nya moderaterna är plats i kommunhuset

verkar vallöften vara glömda. Nu lägger man ett
förslag om att höja taxorna i omsorgen för de
äldre och för människor med funktionshinder.
De som fått minst av den borgerliga regeringens
sänkta skatter får nu betala mer. Med hänvisning till att man ligger lågt i avgiftsfinansieringsgrad höjs taxorna.
Idag har Tyresö en avgiftsfinansieringsgrad på 5,6 procent. I Haninge är
den 6,6 procent och i Värmdö på 6,1.
Men genomsnittet i Stockholms län är
4,5 procent. Tyresö ligger alltså redan
innan höjning, en dryg procent över
snittet. Varför måste man höja avgifter
för den som jobbat ett helt liv, betalat
skatt och bidragit till samhällsbygget
och nu behöver få del av det man betalat
till?
I det nya förslaget får den som har insatser
från hemtjänsten också betala för trygghetslarm, det har tidigare ingått i avgiften. Med det
nya förslaget kommer det att kosta 250 kronor
i månaden. Den som fått mat hemlevererad har
naturligtvis betalat för maten, den kostnaden

höjs, men man får också betala 200 kronor i
avgift för matdistribution.
Moderaternas rätta ansikte börjar framträda
i ett kallt sken. Det doldes väl innan valet i höstas.
Jonas Gardell skrev i en krönika i Aftonbladet, i september förra året, flera tänkvärda ord
om hur vi ska fördela våra gemensamma resurser. Det var då en hälsning till Fredrik Reinfeldt,
men det kunde lika gärna nu, vara en hälsning
till tyresömoderaternas Fredrik Saweståhl.
”Jag tycker att det är upprörande att riskbolag kan ta ut 3 miljarder av våra skattepengar i
vinst på de skolor de driver.
Jag skäms över att ha fått såna stora skattesänkningar de sista fyra åren samtidigt som
sjuka människor fasas ut ur försäkringssystemet och inte har något alls att leva på.
Jag skäms över att jag betalar mindre skatt
samtidigt som nedskärningar inom förskolan
gör att barngrupperna blir större och större.
Käre Fredrik, tack för skattesänkningarna,
men det var inte på bekostnad av barnen, de
sjuka och gamla som jag skulle få det bättre”

Vid senaste fullmäktige
behandlades en motion
om ”Tak över huvudgaranti” för de mest
utsatta i Tyresö. Bland
annat föreslogs att
de med behov skulle
kunna ta kontakt med
kommunen fram till
klockan 24 och då
erbjudas sängplats.
Motionen avslogs och
KDs Anna Lund menade att man minsann
kunde ta kontakt under
kontorstid om man
vet med sig att man
har behov. I välfärdssamhället ska ju alla
inkluderas. Inte bara
de välordnade som i
kristdemokraternas.

ooo

ooo

Noterat

Psalm i motgångstider

Pandaklubben

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Förfäras ej du lilla hop
fast borgarpressens larm och scoop
på alla sidor skalla.
De fröjdas åt att du har (s)org
och lovprisar Gud som heter Borg.
Men faller Rein, så faller alla.
S.
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Sista avgiftsfria året i spåren?
Skidtull Kultur- och fritidsnämndens ordförande, moderaten Dick Bengtsson, vill införa
avgifter för de som åker skidor
i Alby. På sin blogg hävdar han
att det inte är konstigare med
avgifter för skidspår än för simhallsbesök. Men han får kraftigt
mothugg. Mycket talar nu för att
frågan om avgiftsfria spår avgörs
under våren.

Det har varit en bra skidvinter.
Elljusspåret kunde spåras tidigt
och besöken har varit många i
Alby. Samtidigt innebär den långa
säsongen ökade kostnader för
kommunen.
Därför vill nu kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick
Bengtsson införa avgifter för att
åka i skidspåren. Under flera år
har sådana avgifter kommit på
tvärs mot Naturvårdsverkets uppfattning om att allemansrätten gör
att medborgarna ska ha fri tillgång
till naturen. Sedan förra året har
dock kommunerna möjligheter
att införa sådana avgifter.
Förvaltningsrätten som avgjorde frågan hävdade att de som vill
ha tillgång till naturen utan att
betala för spåren i stället kan åka
vid sidan om det spårade området.

Bloggar om avgifter
En linje som nu alltså anammas av
Dick Bengtsson (M). På sin blogg
argumenterar han för att anläggningar som anlagts i naturen ska
kunna vara avgiftsbelagda. På sikt
kan det också enligt blogginläggen omfatta även löparspår eller
stigar med belysning.
Mycket talar nu ändå först
och främst handlar om avgifter
för skidspåren och att det kan
vara aktuellt först från januari
2012. I budgeten för 2011 finns
inga avgifter inplanerade – men
behandlingen av 2012 års budget

Historik
Gällande detaljplaner på 50 + 30
kvadratmeter i Östra Tyresö är

Bostad Förra veckan väckte
statsminister Fredrik Reinfeldt
stor uppmärksamhet när han sade
att han inte trodde på hyresrätter i
Stockholms innerstad. När Tyresö
nyligen behandlade frågan om att
bygga nya bostäder utmed Bollmora allé (parkeringsplatsen vid
C3L) ville inte heller Moderaterna
i Tyresö försöka få till hyresrätter. När oppositionen yrkade att
minst 65 av de 200 nya lägenheterna borde vara hyreslägenheter
röstade moderaterna emot. Sannolikt blir det därmed ett område
med endast bostadsrätter.

Ny ICA Super
market i Älta
Mat Nacka planerar just nu för
en ny handelsplats i Älta. 4 000
kvadratmeter ska det kunna bli
varav merparten kommer bli
en större ICA-handel. Samtidigt
byggs en gång- och cykelbana
utmed Ältabergsvägen.
ooo

Dick Bengtsson (M) står bakom förslaget om avgifter för tyresöbor som inte vill spåra själva. foto: Gunnar Frisell

är tidigarelagd till att tas redan nu
till våren. Då kan frågan komma
att väckas.

Väcker kritik
Samtidigt väcker förslaget mycket kritik. På Tyresö Nyheters
facbook-sida har debatten gått
varm ända sedan vi publicerade
nyheten där. Och ska man tro
de 20-talet reaktionerna där är
de flesta emot sådana avgifter.
Gunilla frågar sig exempelvis om
det innebär att man får vara glad
för att man får promenera gratis.
Lotta funderar på hur avgiftsbetalningen ska kontrolleras. Ska
kommunen betala för en vakt?
Hasse tycker det är första spiken
i kistan på allemansrätten.

Även den politiska oppositionen i kommunen avvisar starkt
tanken på avgifter.
– Vi kommer gå emot sådana
avgifter. Vi vill värna allemansrätten och vi vill göra det lätt för

alla att motionera – då är avgifter
helt fel väg att gå, säger socialdemokraten Therese Wisén i kulturoch fritidsnämnden.
ooo

Uppmärksammat förslag
Oavsett hur det går har i alla fall Dick Bengtsson fått uppmärksamhet för sitt förslag. I Sveriges radios program Spanarna använde Per
Naroskin en stor del av sin spaning den 28 januari åt att Tyresös
styrande moderat nu vill införa avgifter i skidspåren. En idé som knappast hyllades i spaningen. Jessika Gerdin föreslog då att man kanske
skulle ta avgifter på vägen tillbaka från skidspåren – in till Tyresö. Ett
uppslag som dock avfärdades med kommentaren:
– Jag tycker inte Dick behöver fler idéer.

gjorda för dåtidens fritidshusområden.
Efter att inflyttning skett under
många år, tog Tyresös fullmäktige, i slutet av 1990-talet, beslutet att rekommendera miljö- och
byggnadsnämnden att tillåta 70 +
30 kvadratmeter.
Under åren 2003–2006 fattade
majoriteten en stor mängd beslut
som tillät 70 + 70 kvadratmeter
för huvudbyggnaden vilka Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverade sig mot.
År 2007 enades partierna i
nämnden om snyggare, men mindre generösa, riktlinjer som tillät
en bruttoarea för bostad på 120
kvadratmeter och 40 kvadrat för
uthus.

Vad händer härnäst?
Nya detaljplaner behövs för att
möta dagens och framtidens
behov. Det gäller tillgång till vat-

Köksträdgårdar till
förskolor
Ekologi Fyra förskolor i Tyresö
kommer få köksträdgårdar. Tanken är att barnen tillsammans
med personalen ska lära sig odla
och producera utan bekämpningsmedel. De fyra förskolorna
är Sagan, Slottsvillan, Sofieberg
och Speldosan.
ooo

Fotnot. För den som vill lyssna på Spanarnas inslag finns den på
http://sverigesradio.se/p1/spanarna

Plan Nyligen damp ett ovälkommet brev ner till ägarna av 44 fastigheter i Östra Tyresö. De skulle inte få bygglov enligt de generösa
riktlinjer, som hittills kunnat ge en bruttoarea för bostad på 120 kvadratmeter och 40 kvadrat för uthus. En praxis som eniga politiker har
tillämpat i nämnden under 4 år.

Slutar ge generösa lov
Konsekvenserna för dem som nu
ska söka lov i Östra Tyresö är att
bygglov tills vidare endast kommer att ges enligt gällande plan.

Moderater vill inte
bygga hyresrätter

ooo

Ilska bland familjer på Östra Tyresö
Byggnadsnämnden i Tyresö kommun har i många fall beviljat
bygglov med större avvikelser
mot detaljplanen än vad plan- och
bygglagen (PBL) medger. Det har
benämnts ”mindre avvikelse”.
Efter en dom i tingsrätten i Mellerud och ett beslut i Länsstyrelsen där ett beslut taget av byggnadsnämnden i Tyresö upphävts,
kan bara mindre avvikelse på upp
till 10 procent medges. Man kan
ur domen läsa fram att även tidigare generösa avvikelser har legat
utanför vad lagen tillåter.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Östra Tyresö.

ten och avlopp, utbyggnad av
vägar och annan infrastruktur.
Att få ny detaljplan godkänd
tar cirka tre år delvis beroende på
överklaganden. Kommunens gällande tidsplan på nya detaljplaner
visar att man når ut till Trinntorp
runt år 2030. Socialdemokraterna
menar att det här aktualiserar
deras önskemål att snabba upp
detaljplanearbetet och utbyggnadstakten.
– Att undersöka andra möjliga lösningar för bland annat VA

Karta: © Tyresö kommun

anser de också angeläget. Att nu
finna en övergångslösning för de
boende är viktigt, säger Lennart
Jönsson (S) gruppledare i byggnadsnämnden.
Kommunen för en diskussion
med Länsstyrelsen om att finna
de lagliga möjligheter som krävs
för att kunna ge bygglov större än
50 + 30. Enligt kommunledningen
är målet att få fram ett förslag
gemensamt med Länsstyrelsen
under våren.
ooo

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
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Nolltolerans mot barnfattigdom nu!

B

arnfattigdomen ökar igen efter en positiv trend av
minskad fattigdom. Trots att ekonomin i Sverige
har varit förhållandevis stabil, har klyftorna mellan
fattiga och rika ökat. Nu är det dags att våra politiker och
andra beslutsfattare sätter fokus på de mest utsatta och
arbetar fram tydliga handlingsplaner med kvantitativa mål
för hur arbetet för nolltolerans mot barnfattigdomen ska
genomföras.
När man allmänt talar om barnfattigdom tänker vi kanske i första hand på svältande barn i utvecklingsländer med
uppsvällda magar, där det varken finns mat eller medicinsk
hjälp att få. Arbetet mot den barnfattigdomen måste fortsätta med oförminskad kraft.
Men det finns också en annan barnfattigdom, mer diffus
och kanske inte lika akut, som skapar utanförskap, diskriminering, försämrad hälsa och en dålig grund för ett gott
vuxenliv. Det gäller barn och unga i Sverige, där villkoren
inte är lika gynnsamma för alla. Där principen allas lika
värde upplevs som en utopi och där misstro om och frustration över den egna livssituationen överskuggar allt annat.
I Rädda Barnens senaste Barnfattigdomsrapport1 i Sve1 För en förklaring av Rädda Barnens fattigdomsbegrepp, se
RB:s rapport på www.rb.se

Inga barn
ska behöva leva i
fattigdomi Tyresö.
foto: Cleis Nordfjell

rige 2010, presenteras siffror över utvecklingen i Sverige
mellan 2007–2008. Sedan mätningarna startade 1991 har
fattigdomen bland barn minskat med något års undantag.
2008 ökade dock barnfattigdomen med 10 000 barn i Sverige till 220 000 barn (11,5 procent). Det innebär att det i
varje svensk kommun finns i genomsnitt 759 barn och unga
som lever i barnfattigdom. Där lunchen i skolan eller på
förskolan är det enda stadiga mål mat de får under dagen
på grund av det inte finns pengar hemma i slutet av månaden. Att kanske behöva säga nej till att följa med när skolan
anordnar aktiviteter skapar en känsla av utanförskap
Det finns anmärkningsvärda skillnader mellan vilka

Gör det lättare att besöka Dyviks lövängar
Tyresö Hembygdsförening välkomnar att Dyviks lövängar blir
naturreservat men det behöver
bli lättare att besöka det.
Dyviks lövängar är en liten
pärla i Tyresös rika natur och det
är glädjande att kommunen nu vill
göra ett naturreservat av området. En arbetsgrupp har i många
år ideellt vårdat lövängarna och
de får nu ansvar även för fortsättningen även om kommunen som
markägare självklart tar på sig
huvudansvaret.
I Tyresö Hembygdsförening
tycker vi dock att kommunen
borde satsa bättre på tillgänglig-

heten till området. Det kan ju bli
ett härligt utflyktsmål för tyresöborna för pick-nick, bad, fiske
och så vidare. Men hur ska man
komma dit? Bussen har ändhållplats vid Brevik och därifrån är
det i längsta laget att gå. Att cykla
på Breviksvägen är förenat med
livsfara, biltrafiken är intensiv
och respekten för hastighetsbegränsningen är det si och så med.
Då återstår bilen och då krävs
det parkeringplatser. Kommunen
föreslår fyra!!! platser vilket det
redan finns och dem är det hård
konkurrens om även med boende
och deras besökare. Nej, bredda

Dyviksvägen och gör snedparkeringar längs en längre sträcka.
Detta innebär också mindre
ingrepp i den värdefulla naturen.
Och dessutom! Många tyresöbor
är båtburna, de borde kunna ges
möjlighet att lägga till vid en brygga ett par timmar för ett besök. Så
gör ett bra förslag bättre och gör
det lättare för oss alla i Tyresö att
besöka det nya reservatet Dyviks
lövängar, som verkligen är värt
ett besök!
Kjell Nilsson
Vice ordförande

Plockat ur Facebook-loggen angående ”Kultur- och fritidsnämndens
ordförande (M) vill införa avgifter för skidspåren”.

TN på
Facebook
Sedan årsskiftet finns Tyresö
Nyheter också på Facebook. Där
publicerar vi löpande nyheter
från Tyresö. Redan nu har över
1 400 tyresöbor blivit vän med
oss. Välkommen du också!

Robin: ”Suck... Heja Birgitta Rydberg!”
Lotta: ”Funderar på hur avgiften ska kontrolleras ? Ska det stå en dyr
vakt vid spåren ?”
Hasse: ”Första spiken i kistan för ett avskaffande av allemansrätten!”
Frida: ”Intressant att Dick tar upp simhallsfrågan då den är ganska
omtvistad här i Tyresö. Är det med skidspårsavgiften man har tänkt att
finansiera den nya simhallen? Utöver de höjda besökaravgifterna? Känns
mer som att M försöker motverka ett aktivt sportliv i Tyresö.”
Frida: ”Men jag håller med om att det mest absurda är att göra ett sådant
anspråk på allemansrätten. Vadnäst? Ska det kosta att promenera på
gångvägarna? De måste ju underhållas. Nej just det.. Det är ju det vi
betalar skatt för!”
Fredrik: ”Haha vilket skämt! Som föregående sa: det vi betalar skatt för.
Men detta är ju ettav resuktaten då man hela tiden ska sänka skatterna.
Intäkterna måste tas från annat håll. Avgiftsbelagda skidspår, sen då?
Avgiftsbelagda trottoarer?”
Carina: ”OK! men bara för moderaterna då!”
Stig Arne: ”Låter perfekt. Då kan vi äntligen få samma fina spår som i
Hanine och kanske slippa hästskit och hundlortar”
Fredrik: ”...och hur ska det försvinna för att skidåkarna får betala
avgift...?”
Kerstin: ”Dummaste jag hört, det passar inte oss i Tyresö. Vänligen flytta
tillbaks där ni kom ifrån...”
Ulla: ”Det är inte klokt! Man får kanske snart betala för att man promenerar i skogen.”
Fredrik: ”Ja, och snart även för att gå på trottoaren?!”

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

Vill du bli
Vill
du bli
frivillig?
frivillig?
Lediga frivilliguppdrag
hittar
på
Ledigadu
frivilliguppdrag
www.redcross.se
hittar du på
www.redcross.se

barn som är särskilt utsatta. Skillnaden mellan barn med
utländsk respektive svensk bakgrund är stor. Bland barn
oavsett bakgrund med en ensamstående förälder är barnfattigdomen tre gånger högre än för barn med sammanboende föräldrar. Och för barn till ensamstående föräldrar
med utländsk bakgrund lever vartannat barn i fattigdom.
Det är oacceptabelt.
Trots att Tyresö är en ekonomiskt sett välbärgad kommun finns det i kommunen 705 barn som lever i fattigdom.
Detta trots att antalet barn som lever i fattigdom har minskat något mellan åren 2007 och 2008, (6,8 till 6,4 procent).
Ökade klyftor mellan fattiga och rika skapar motsättningar, och även i Tyresö kan vi se tydliga skillnader mellan
bostadsområden avseende klass, inkomst, utbildningsnivå
med mera.
Vi måste tillsammans arbeta förebyggande med målet
att inga barn ska behöva leva i fattigdom i Tyresö, det ska
fortsatt vara trivsamma Tyresö för alla invånare oavsett
ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå med mera. Och vi
måste alltid värna om de som är mest utsatta – de barn
och unga som växer upp i Tyresö. För en nolltolerans mot
barnfattigdom.
Lena Hallberg
Ordförande Rädda Barnens lokalförening i Tyresö

Ur spår, Dick!
Jag kan faktiskt själv bestämma hur sportig jag vill
känna mig på mina lite för långa lagg och i illgula pjäxor.
Ger jag mig ut strax före lunch swichar jag fram som
värsta Gunde Svan. Skriker
”UR SPÅR” eller saxar vigt åt
sidan för att låta fyraåringar på
promenad knata vidare utan att
störas. Ler åt deras föräldrar för
att visa min beundran.
Ger jag mig istället ut på
kvällen, när mörkret sänkt sig
och elljuset är mitt enda riktmärke är det istället jag som får
flytta mig ur spår. Då blir jag
omkörd av män i trikåer som
sluppit undan kvällspasset med
läggning. Någon enstaka gång
Foto: Gunnar Frisell
närmar jag mig med flåsande
andetag par i 50-årsåldern som
är ute och testar vallan. Eller kvinnor som flyttat syjuntan ut i skidspåret.
Men alldeles oavsett när jag ger mig ut slås jag av att
det där dåligt spårade 4-kilometerspåret liksom är till
för alla. Farmor på lagg från 40-talet, barn som ramlar
och tappar skidorna, människor som kanske upplever sin första snö, hela familjer och vasa-loppsåkare i
tights. Å så småbarnsföräldrarna
i 35-årsåldern som lyckats hitta
”Vad kan jag som
en 40-minuterslucka egentid. Alla
skattebetalare
kan och får. Och många vill.
förväntamig av
Så nog satte jag kaffet i vrångstrupen när jag läste att moderamin kommun?”
ternas gruppledare i kultur- och
fritidsnämnden vill avgiftsbelägga skidspåren. Han jämför det med att det kostar pengar att gå på badhuset eller
att åka skidlift.
Det får mig att fundera över vad jag som invånare och
skattebetalare faktiskt kan förvänta mig av min kommun. Visst måste det ligga i kommunens intresse att se
till att invånarna rör på sig? Att de kommer ut i naturen,
oavsett om det är sommar eller vinter? Och att alla faktiskt ges möjligheten?
Jag kan förstå om ställen som Bruksvallarna, med en
ordentligt utbyggd spåranläggning och mycket turister
– men få egna skattebetalare – tar ut en avgift för sina
spår. Men varför skulle Tyresö låta sina egna invånare –
tillika skattebetalare – betala extra för att staka sig fram
i ett offentligt finansierat rekreationsområde? På sin
egen blogg skriver Dick Bengtsson att han inte heller är
främmande för att det ska kosta att springa i spåret på
sommaren. Ska det kosta att ta sig ett dopp ifrån bryggan i Albysjön också? Eller att värma sig i värmestugan?
Hemligheten ligger i att Dick Bengtsson ser på mig
som en kund och gäst – medan jag betraktar mig själv
som invånare och medborgare. För gäster kan man ta
betalt. Men som medborgare är jag genom min skattsedel med och betalar för saker som är bra om vi finansierar gemensamt.
Lovisa Lagerström Lantz
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Nyheter
Privat köpare efter att Saweståhl mörkat erbjudande till kommunen:

Kostnaderna för
snöskottning
rusar

Hällberga säljs

Vinter Kostnaderna för snöröjning har hittills i år kostat 8 miljoner kronor i Tyresö. I budgeten
finns bara 3 miljoner upptagna.
Även kostnadsramen för fastighetsunderhåll riskerar att sprängas rejält. Budgeten stannar på 6
miljoner medan det faktiska behovet är beräknat till 28 miljoner.

Fastighet Hällberga i Nyfors är
för många tyresöbor en kär plats.
Här har många bröllop, dop och
fester ägt rum. Och det kanske
inte är så konstigt. Få platser i
Tyresö har den skönheten.

ooo

Ingen Tak-överhuvudet-garanti i
Tyresö

Med närheten till vattnet, forsen,
klipporna, den gamla bebyggelsen och det stora beståndet av
ädelträn så är det helt enkelt bara
vackert. Tomten och gården har
under många år ägts av PUBs tidigare personalförening – men i takt
med stigande ålder bland medlemmarna har föreningen bestämt sig
för att sälja fastigheten.
Nu kan det dock vara slut på
allmänhetens tillgång till området.
Föreningen har bestämt sig för
att sälja fastigheten till en privat
köpare som kan komma att bygga
exklusiva villor på området.

Kunde gått annorlunda
Men det hade inte behövt gå så.
Tyresö Nyheter kan idag berätta
att Tyresö kommun fått frågan
minst tre gånger att köpa fastigheten. Då sade kommunens företrädare att det inte fanns något
kommunalt intresse. En av de
som då företrädde kommunen var
kommunstyrelsens ordförande,
moderaten, Fredrik Saweståhl.
Beslut utan förankring
Beslutet att kommunen inte skulle visa minsta intresse för denna
tomt, som nu av länsstyrelsen

Nu kan det vara slut på allmänhetens tillgång till Hällberga i Nyfors.

granskas som en särskilt viktig
kulturhistorisk miljö, fattades
dock utan någon förankring.
Frågan lyftes, enligt vad Tyresö
Nyheter erfar, aldrig i kommunstyrelsen eller planberedningen.
Inte ens de andra styrande
allianspartierna informerades.
Eftersom åtminstone något av de
mindre borgerliga partierna redan
tidigare uttryckt intresse för att
köpa fastigheten blev mörkandet
ett sätt för Saweståhl att undvika
ett nederlag i frågan och därmed

Busskort till
alla elever
Ekonomi Från och med höstterminen 2011 kommer samtliga
elever vid Tyresö gymnasium att
få busskort från Tyresö kommun
utan kostnad. Detta efter ett
beslut i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Idag krävs att man är skriven två
kilometer eller längre från gymnasiet för att få busskortet kostnadsfritt. Beslutet innebär att gränsen
tas bort helt. Oppositionen, som
länge drivit frågan, välkomnar
beslutet:
– Den nuvarande geografiska
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gränsen är ologisk och ser varken till behov eller vilken faktisk
resväg eleverna har. Att Alliansen
nu ställer sig bakom vårt förslag
är välkomet, säger Karin Ljung,
socialdemokrat i gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden.
Erik Egertz och Felix Allin går
båda på Tyresö gymnasium och
också de ställer sig positiva:
– Det är bra, alla åker ju buss.
Nu slipper man lägga studiebidraget på att köpa busskort. Det finns
bara positiva saker med det här.

utan öppen strid kunna köra över
de andra partierna.

Kaotiskt i kommunen
Därför blev det smått kaotiskt i
kommunen när det väl visade sig
att en majoritet tvärtom tyckte att
det var ett starkt intresse att se till
att fastigheten exploaterades varsamt, på ett sådant sätt att större
delen av ytan blev tillgänglig för
allmänheten, och att kommunen
därför borde försöka köpa in
den.

foto: Gunnar Frisell

På kommunstyrelsens möte
den första februari fattade kommunstyrelsens majoritet bestående av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet ett beslut,
som Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot, att
lämna ett bud men då var det för
sent och för osäkert för att säljarna skulle våga lita på det. Vad
som nu händer med Hällberga är i
skrivande stund oklart.
ooo

Na redan i förskolan
FORSKNING Även små barn kan
ta till sig naturvetenskaplig kunskap om lärandet sker genom
lek och gemensamt utforskande,
skriver Tyresö kommun på sin
hemsida.

På förskolan Sagan arbetar man
med projektet ”Naturvetenskap
och teknik för alla” (NTA), tema
vatten. Barnen utforskar vattnets

ooo

Linköping chanslöst mot Tyresö
Fotboll De senaste årens topplag i damallsvenskan, Linköping,
var chanslösa mot Tyresö när
lagen möttes i förra veckan. Med
4–1 visade Tyresös damer att de
vill höra till toppen även detta år.
Målskyttar för Tyresö var Josefine
Öqvist, Kirsten van de Ven, Sofie
Persson och Madelen Stegius.
ooo

Anita och Bror väljer partiledare för S

olika egenskaper (fast, flytande,
gas). Hur beter sig vattnet i olika
situationer, vilka fenomen är det
som uppstår och varför uppstår
dessa? Barnen får diskutera och
reflektera över fenomen och frågor som uppstår under experimenten. Exempel på olika fenomen är ytspänning, vatten och
lufttryck.

Politik Socialdemokraterna i
Tyresö fick med båda sina kandidater till den partikongress
som ska välja en ny partiledare.
Anita Mattsson och Bror Perjus
kommer nu tillsammans med
Nynäshamns kommunalråd Anna
Ljungdell representera de lokala
socialdemokraterna.

ooo

ooo

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Portot
betalt

ooo

Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________
Postadress:_ ________________________________
Telefon:_ ___________________________________

Frisvar
120 056 100
Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

Mobiltfn:_ __________________________________
E-post:_____________________________________
I höst får alla gymnasieelever i Tyresö ett busskort.

Välfärd Miljöpartiets motion
om Tak-över-huvud-garanti i
Tyresö avvisades av den borgerliga majoriteten vid februari
månads kommunfullmäktige.
Man menade, att problemet inte
är så stort och att man idag klarar av att se till att alla får logi för
natten i Tyresö. Motionen fick
stöd av socialdemokraterna och
vänsterpartiet, som tillsammans
med miljöpartiet framförde en
annan bild av verkligheten. Dock
avslogs motionen av den borgerliga majoriteten och Sverigedemokraterna.

foto: Gunnar Frisell

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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Ungdomar flyttar in
i nya Nybodagårn

Jennifer Seidefors personal med barnen:Viktor,Youssef, Zakaria,
Monthira,Mickaela, Yousef, Viktor, Tina, Maliha, Ida, Emir och Alissa.
foto: Gunnar Frisell

Fritid Efter att ha delat lokaler
med skolan får nu Nybodagårn
nya lokaler i samma område.

Lokalerna ska bestå av två hus,
där det ena kommer att användas som dansstudio och gym. I
det andra huset finns cafeteria
med soffgrupper, datorhörna,
biljardbord, pingis och skärmar

Maktkåta, nepotism, ansvarslösa

Moderaterna till
attack mot Folkpartiet
Undersökning I en undersökning gjord av Göteborgs universitet pekas Tyresö ut som den
kommun som har landets femte
mest konfliktladdade kommunpolitik. Men det är inte bara mellan de styrande och oppositionen
som det går hett till. Även inom
den styrande majoriteten verkar
osämjan stor.

för tv-spel med mera. Lokalerna
används av både fritidsklubben
(yngre ungdomar) och fritidsgårdsverksamheten.
Tyresö Nyheter besökte gården under en eftermiddag, när ett
antal yngre ungdomar fanns på
plats i fritidsklubben. Intresset är
stort och besöksfrekvensen hög.

Varför så högt tonläge?
Hur kommer det sig då att det är
ett så högt tonläge i den lokala
debatten?
En förklaring kan vara att
Moderaterna med det höjda tonläget försöker skrämma de mindre allianspartierna till tystnad.
Genom att anklaga de som röstar
emot den moderata politiken, om
så bara i någon enstaka fråga, för
att vara ansvarslösa och osolidariska med alliansen vill de nog
visa att det kostar på att stå upp
för de egna åsikterna.

oo o

Moderaternas politiska sekreterare i
kommunen Maria Hagbom.

Nya fräscha lokaler.

foto: Gunnar Frisell

Det var när Folkpartiet drev en
egen linje i fråga om kommunen
skulle involvera sig i försäljningen
av fastigheten Hällberga som det
blev för mycket för den moderata
politiska sekreteraren i kommunen, Maria Hagbom.
Trots att hon är Fredrik Saweståhls närmaste medarbetare valde
hon att gå till generalangrepp på
samarbetspartiet Folkpartiet.
De anklagades i ett blogginlägg för att vara maktkåta, inte
ta ansvar och för att ägna sig åt
nepotism när de röstade emot
Moderaterna.

foto: Ryno Quantz

Tyresö behöver samarbete
En som reagerat på Hagboms

inlägg är det socialdemokratiska
oppositionsrådet Martin Nilsson:
– Vilket samarbetsklimat man
har i den styrande borgerliga
majoriteten har jag egentligen
inte med att göra. Men det är
ett problem om politiken blir så
konfliktladdad som nu visas upp.
Tyresö behöver både mer samarbete – också över blockgränsen
och mer saklig debatt i de frågor
där kommunen inte klarar att leva
upp till medborgarnas krav.
ooo

Här bråkas det mest
i lokalpolitiken:
1. Höör
2. Staffanstorp
3. Stockholm
4. Ronneby
5. Tyresö
6. Malmö
7. Borås
8. Gävle
9. Kristianstad
10. Helsingborg
Av 290 kommuner Källa Dagens
Samhälle 41/2010

Bra service i Tyresö kommun
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Service Tyresö kommuns personal kan sträcka på ryggarna.
93 procent av kommuninvånarna
tycker att de får ett bra bemötande när de har kontakt med
kommunen.

Jämfört med andra kommuner
ligger därmed Tyresö på topp-tio
i denna undersökning. Även tillgängligheten är god även om kommunen här inte hamnar riktigt lika
högt. Två av tre kommuninvånare
som söker svar på en enkel fråga
får kontakt med en handläggare

Byggnadsglas • Fönsterbyten • Isolerglas
Speglar • Solfilm
Uterum • Snickeriservice

Gla
smä
s
i
sed Tyres tar ’n
an 1 ö
949
!

Allt inom bilglas, solfilm
och stenskottslagning
Telefon: 742 17 45 eller 742 61 10
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
www.bolinsglas.se

direkt och 80 procent av dem som
skickar en fråga via e-post får svar
inom två arbetsdagar.

Förbättrin sedan förra året
I alla dessa kategorier förbättras resultaten jämfört med dem
som var förra året i motsvarande
undersökning.
En förklaring till de bättre
talen kan vara ett allt bättre fungerande servicecenter som hjälper
medborgarna till rätt handläggare
direkt.
Resultaten närmar sig nu de

tider
t
e
p
öp
Nya
Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Nybakade
semlor
varje dag

mål som kommunen satt upp
i sina kvalitetsgarantier. Där
uttrycks det som en garanti att
man ska få svar på e-post inom
två arbetsdagar och att man alltid ska komma i kontakt med en
handläggare om man ringer med
en fråga (och finns den personen
inte på plats ska kommunen ringa
tillbaka).
Men hur många som ska få ett
trevligt och bra bemötande lovar
inte kommunen något om. Förhoppningsvis är det alla…
ooo
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Tyresö runt

KomAn – en utmaning
Arbetsliv Sedan sommaren
2009 pågår i Tyresö ett 3-årigt
EU-projekt som låter som en
utmaning – KomAn, ett stort
projekt som ska ge nya vägar
ut i arbetslivet för personer med
olika former av psykisk funktionsnedsättning.

KomAn drivs i samarbete med
grannkommunerna Haninge,
Värmdö och Nynäshamn och tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är
här frågan om en gemensam satsning på drygt 100 miljoner, där
40 miljoner finansieras via ESF
Europeiska Socialfonden. KomAn
är med det ett av de största EUprojekten i Stockholms län.
Målgruppen är i första hand
unga vuxna 18–36 år, med olika
former av psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Trots höga ambitioner och tidigare satsningar visar sig arbetslösheten och utanförskapet öka för
dessa grupper.
– Det är här KomAn har ambitionen att inte bara arbeta inom
befintliga ramar, säger Anna Lexelius, projektledare i Tyresö. Vi vill
också utveckla nya arbetssätt för
målgruppen, till exempel genom
att bilda sociala företag, som är
arbetskooperativ som drivs av
deltagarna i delägarskap.

Kartläggning och utbildning
KomAn arbetar genom fyra olika
metoder som har utvecklats för de
aktuella grupperna. Via mobiliseringskurser kartläggs deltagarnas
olika kompetenser och resurser
och på så sätt får man fram individuella planer för varje deltagare.
Man har också anpassade vuxenutbildningar, dels med yrkesinriktning och dels yrkesutbildning
med placering ute på olika arbetsplatser.
Stöd på arbetsplatsen
En tredje metod som används i
KomAn kallas Supported Employment.
– Det som skiljer detta från
mer traditionella metoder är att
arbetsträningen och stödet sker
direkt ute på arbetsplatserna,
säger Anna Lexelius. Deltagarna
integreras i ett riktigt arbete i ett
företag och arbetar tillsammans
med övrig personal ute på arbetsplatserna.
– Detta visar sig fungera väl för
samtliga våra målgrupper, konstaterar Anna Lexelius. Målet är
att bli helt självgående inom 1,5
år, men ibland krävs det mer tid.
En viktig del i Supported
Employment är också arbetet
med att motivera arbetsgivarna
att ta emot personer med funktionsnedsättning på arbetsplatserna.
Sociala företag
Den fjärde metoden är socialt
företagande, till exempel arbetskooperativ.
– Vi har ett exempel i vårt nya
Café Ringen, som fungerar som
kafé och träffpunkt på Granängsringen, berättar Anna Lexelius.
Till sommaren kommer det kooperativet också att ansvara för
Café Alby.
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Vad tycker du
om att betala en
avgift för att åka
skidor i Alby?
foto: Anders Linder

Ulf Fransson
– Alby är en tillgång vi har. Man
borde stimulera till motion och
inte ta betalt.

Ali-Reza Azarbad, ansvarig för Studiecentret, och Erik Hamner, rektor på C3L.

Målgrupper och resultat
Hittills har cirka 500 personer
varit inskrivna i projektets olika
verksamheter, varav cirka 125
från Tyresö.
– Vi har som mål att 15 procent
av deltagarna efter 18 månader
har egen försörjning, antingen
genom studier eller genom arbete,
säger Anna Lexelius. Idag har vi,
efter halva tiden, nått 13 procent.
Många av deltagarna upplever
också att de på olika sätt fått stöd
att bryta negativa mönster. De har
slutat röka, börjat träna och fått
en bättre livsrytm. Allt detta förbättrar möjligheterna att komma
ut i arbete.
Sprida erfarenheterna
KomAn ska också dela med sig
av sina erfarenheter och påverka
nationellt när det gäller hinder
för att få arbete. För att sprida
de erfarenheter man hittills fått
genom projektet, arrangerade
KomAn i slutet av januari sin första spridnings- och strategikonferens, där även arbetsmarknadsminister Hillevi Engström fanns
på plats, tillsammans med cirka
130 deltagare.
– Projektet ska se till att myndigheterna samarbetar bättre
och arbetsgivarna måste också få
stöd och information så att de
vågar anställa nya, säger
Anna Lexelius. Det är
tydligt att det finns
ett mycket stort
engagemang för
våra målgrupper, men det
finns mycket kvar att
göra, konstaterar
Anna Lexelius.
ooo

foto: Gunnar Frisell

Studiecenter
med mening
Elevhjälp Ett exempel på
en lyckad satsning för KomAnprojektet är Studiecentret på
C3L, vuxenutbildningen i Tyresö.
Här finns sedan förra året ett
nyinrättat Studiecenter som
ger eleverna hjälp och stöd på
många sätt.

Här kan man få låna datortid eller
böcker och tidningar, skriva ut
och kopiera, studera eller få studiehjälp av lärare, följa distanskurser eller tele-bildkurser och
även tentera på distans.
Ansvarig och alltiallo i studiecentret är Ali-Reza Azarbad,
som kom in i verksamheten via
KomAn.
Ali var lärare i geografi och historia i Iran, kom sedan till Sverige
där han har arbetade som datalärare i ett antal år innan han blev
förtidspensionerad 75 procent på
grund av sjukdom, bland annat
polioskada. Ali
har också
varit

aktiv i föreningslivet, bland annat
Personskadeförbundet RTP,(f d
Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade).

Lyckad satsning
I samband med att KomAn startades kom också frågan om kommunen hade möjlighet att anställa
via lönebidrag inom ramen för
KomAn. Tanken uppstod hos
C3Ls ledning och Erik Hamner,
rektor på C3L att etablera något
så efterfrågat som ett Studiecenter för eleverna.
– Vi gjorde om en befintlig lokal
och rustade upp den till Studiecenter, med studieplatser, datorer
och bibliotek, säger Erik Hamner.
Och vi anställde Ali på 75 procent
ett år framåt, för att ta hand om
det hela. Det visade sig vara en
fullträff.
– Jag ansvarar för Studiecentret, tar hand om eleverna, hjälper
dem till exempel med olika frågor
om läxor, datorer, vardagsfrågor
typ blanketter, OH och kopior
och mycket annat som dyker upp,
säger Ali-Reza Azarbad. Jag lyssnar och informerar blivande elever, har hand om biblioteket och
försöker svara på allt jag kan.
– Det är viktigt att man kan
lyssna och att man är glad
i vardagen, fortsätter Ali,
glädje smittar och med glädje och humor klarar man
mycket och kan också lösa
många problem!
ooo

Anders Östlund
– Skidåkning är en stor och fin
folksport. Om fler kommer ut och
motionerar blir sjukskrivnings
talen mindre. Det borde uppmuntras och inte bli en kostnad.

AnneGreta Berglund
– Jag är både för och emot. Om
pengarna går till att göra spåren
bättre är det okey med en
mindreavgift. Inte annars.

Ove Ljungkvist
– Ett typsikt moderat förslag.
Det är inte okey. Helt galet.

Kurt-Erik Hansell
– Generellt nej. Men om det
krävs stora insatser som att
lägga konstsnö för att få till spår
kan det vara motiverat. Görs
spåren i natursnö utan andra
större insatser ska det vara
avgiftsfritt.
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Tyresö runt

Säke

n råka illa ut.
n att ploga sjöis ka
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m
so
en
en
Äv
15–20 grader kallt och isen blir hård
. Motorsåg var nödvändig för att få
loss bilen.

Vintern har varit lång och kall.
Isen la sig tidigt, men fick en
värmande filt av snö på sig. I
början av februari träffar vi Roffe
Lönnkvist som i många år gjort
en uppskattad insats för skridskoåkarna på Drevviken genom
sin plogade bana.

Hur säker är isen egentligen?
– Nu bör den vara så säker en
sjöis kan vara, svarar Roffe. Den
första snön smälte bort och ny is

hann bli tjock innan nästa rejäla
snöfall men jag har inte varit ute
ännu. Tanken är att jag ska ploga
till sportlovet.
– Den här vintern gjorde jag min
första riktiga missbedömning när
jag som vanligt körde ner på isen.
– Jag körde ut en bit, backade
körde samma sträcka igen för få
den lite bredare. Sedan gick jag
ut och borrade ett par hål. Då
upptäckte jag att det bara var
stöpis och bestämde mig för att

inte ploga, fortsätter Roffe. Satte
mig i bilen, fällde upp plogen och
svängde runt för att vända. Efter
kanske tre meter gick framhjulen
genom isen, jag öppnade dörren
och klev ut medan bilen gick igenom isen och la sig i dyn med vatten upp till vindrutan.
Vid den här tiden var det runt 20
grader kallt vilket gjorde det extra
jobbigt att få upp bilen igen.
Första försöket, dagen efter, att
med hjälp av en traktor dra upp

Välkommen med på

S
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MUSEU ndagen den 8 maj 2011
sö

Vi reser med buss från Tyresö Centrum. Väl framme i Norrköping får vi kaffe och smörgås. Därefter besöker vi EWK:s
museum. Den kände tecknaren Ewert Karlsson (1918–2004)
har äntligen fått eget museum. Lunchen (varmrätt, dryck,
sallad, kaffe och kaka) serveras på restaurang Laxholmen.
Så blir vi guidade runt på utställningen ”Industriland – när
Sverige blev modernt”

bilen misslyckades. Bilen satt fast
och vajrar och linor brast.
– En vecka senare hade jag
svetsat ihop en rigg som vi fäste
i dragkroken och ett ordentligt
spel. Riggen var gjord så att den
lyfte bakvagnen. Nu lyckades
vi med hjälp av lättmetallbalkar
lirka och dra upp bilen. Eftersom
allt var fruset kunde bilen inte
flyttas utan fick stå kvar i strandkanten.
Hur påverkas miljön av en sån
här händelse?
– Inte alls, menar Roffe. Vatten
läckte in i motorn men ingen olja
kom ut. Oljetråget sprängdes av
isen men oljan låg stilla ovanpå så
inget rann ut.
– Det tog några dagar innan jag
kunde få in bilen i värmen och
reparera den. Ratten var fastfrusen i isen inne i bilen så det gick
inte att svänga. Ett värmeelement
fick stå på i några dar innan vi
kunde bogsera till verkstan.
– Nu är den nybesiktigad och
klar att använda igen.

ng fästes i
En specialsvetsad ställni
krävdes fö
l
med och ett kraftigt spe

ooo

nytt!

Trollkrogen
Restaurang och Pizzeria

Pris: 450 kr/pers.
Då ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch och entréer.
Anmälan senast 18 april till
Lennart Jönsson, tel. 070-5302708 eller
Marita Bertilsson på SAP-expen, tel. 08-7128030

Mellan 11–15 serveras svensk husman till lunch för 70:(då ingår sallad, smör, bröd, kaffe och kaka)

På kvällarna serverar vi à la carte och pizza,
vi har fullständiga rättigheter.
:
Öppettider 1–22
Vi tar även emot större sällskap
Mån-Tors 1–24
mot beställning – upp till 65
Fre-Lör 11 –21
personer. Ring i god tid!
Söndag 11

Vi har även mat för avhämtning
BOLLMORA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

Välkomna till oss på Trollbäcksvägen 34A i Hanviken
Tel: 08-742 33 10. Vi ses!
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Foto: Rolf Lönnkvist

Det gällde att få loss isen från sido
rna utan att bakvagnen åkte djupare
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fast ordentligt innan vi
inredningen hann frysa
– Ratten och mycket av
.
upp bilen, berättar Roffe

lkar att lyfta
dragkroken, lättmetallba
n.
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p
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Bilen uppe! Den fick stå med värmefläkt i kupén några dar innan man
kunde svänga ratten och bogsera den till verkstad för renovering av motor
och elsystem.

På traktorn fäste vi ett rejält spel.

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

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

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

Plåt & Lack

www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

Må 7–18,
Ti-To 7–17,
Fr 7–14

08-777 25 00

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42
Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

Alla bilmärken Alla jobb

770 08 85

www.bargarbo.se

Innehar F-skattesedel

Bilskador
Öppet:

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge
Bandhagen

Er maskinuthyrare
i Tyresöområdet

Er maskinuthyrare i området

ert örns
S öd
Maskinuthyrning AB
Maskinuthyrning AB

Jordfräsning Tel. 0708-57 10 23
Stubbfräsning
Grävning medwww.tegelhissar.se
chaufför

Vi utför även

Tel 742 11 91

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

mm.

Vi utför även jordfräsning,
0708 - 57 10 23
stubbfräsning, grävning
med chaufför, m m.

Södertörns Maskinuthyrning AB
www.tegelhissar.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

Oj!
Borde inte ditt
företagsynas här?
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Ung Musik utan Handbollen i Tyresö
replokal
satsarpå nyrekrytering

Musik Fårdala skolas källarlokal har i cirka 20 år fungerat
som replokal åt unga rockgrupper i Tyresö. Men nu är den
stängd på grund av bristande
brandsäkerhet.

Ett 10-tal rock-grupper har kunnat använda sig av källarlokalen
i Fårdala skola som replokal. Det
har man kunnat göra under bortåt 20 års tid. Här har bland annat
gruppen Crucified Barbara som
vi såg i förra årets Melodifestival
och många andra grupper kunnat
utvecklas.

Ingen tillsyn gjord
Ännu har ingen tillsyn gjorts i
lokalerna, men man befarar att
lokalerna inte är säkra ur brand-

säkerhets synpunkt och lokalen
stängdes därmed med omedelbar
verkan. Inget alternativ finns ännu
och de unga musikgrupperna har
nu ingenstans att ta vägen för att
repetera.
Föreningen hoppas nu på att
kommunen kan komma på en
fungerande lösning, som skulle
kunna vara en ombyggnad av
lokalerna, för att få dem ändamålsenliga och säkra. Dock har
föreningen, som i hög grad styrs
av ungdomarna själva ännu inte
fått besked av kommunen.
oo o

Byt in din gamla
takbox och få
1.000:- rabatt
vid köp av ny
Thule Pacific 700

3695:-

Inbytespris, 2.695:när du lämnar in
din gamla box

Handboll Svensk handboll har
nyligen haft stora framgångar
både på herr- och damsidan.
Handbollsdamerna vann i
december EM-silver i Norge och
herrlaget slutade i januari på
fjärde plats i VM på hemmaplan
i Malmö.

Handbollsföreningarna i Tyresö
hakar nu på framgångsvågen för
att locka till sig nya och spelsugna
ungdomar. Alla tre föreningarna,
HK Tyrold och Tyresö IF på herrsidan och Tyresö HF på damsidan
satsar på en gemensam handbollsskola för flickor och pojkar födda
02, 03 och 04, med start den 18
februari och en planerad avslutning den 12 mars med smålagsmatcher för alla deltagarna.
Satsningen leds av spelare och
ledare från klubbarna och man
hoppas också på att kunna ta
hjälp från handbollsgymnasiet.

Handbollskultur i Tyresö
– Vi har sedan länge en god hand-

Målchans.

bollskultur i Tyresö, säger Anders
Berglund, ordförande i Tyrold och
här också talesman för alla tre
föreningarna. Vi har varit och är
kanske fortfarande den kommun
i Sverige som har flest handbollspelare per invånare.
Klubbarna har i sin satsning
bokat två hallar för att kunna ta
emot alla som är intresserade att
pröva på handbollen.

5995:-

Inbytespris, 4.995:när du lämnar in
din gamla box






























































Öppet:
Vardagar 8.00 - 18.00
Lördagar 10.00-14.00
















Mekonomen Tyresö
Industrivägen 8
Tel: 08-798 80 00

ooo





Thule Atlantis 900

Foto: Tage Olsin

Glädje och spänning
– Vi vill också ta bort ”myten” om
att handboll skulle vara svårt,
betonar Anders Berglund. Vi
vill helt enkelt höja intresset för
idrotten handboll, men också ta
emot dem som söker sig till sporten. Vi tycker att det naturligaste
sättet att flytta en boll är genom
att använda handen, och det vill
vi förstås också visa. Dessutom
all den glädje, spänning, kamratskap och goda fysiska utbildning
som det faktiskt innebär när man
satsar på att bli en handbollsspelare.
Söndagen den 13 mars spelar
Sverige EM-kval mot Slovakien på
Hovet och dit har också arrangören tillsammans med Stockholms
Handbollsförbund inbjudit föreningar som nyrekryterat ungdomar
under handbolls-VM. Handbollsskolan har den vägen tillgång
till fribiljetter för sina deltagare.
Onekligen en spännande avslutning för en handbollsskola!
































11

Februari 2011 

Sport/fritid
Följer herrarnas exempel:

TTIBKs damlag på väg till division 1
Innebandy TTIBKs damlag är
på väg att upprepa herrlagets
tidigare framgångar i innebandy.
Laget leder sin division 2-serie
när det återstår tre matcher och
har ett bra utgångsläge för att
knipa en kvalplats till division 1.

Fram till senaste matchen var
laget dessutom obesegrat, men
den matchen slutade med förlust
med uddamålet (2–3) hemma i
Strandhallen mot Bele Barkaby.
– Vi fick inte riktigt fart på
vårt spel i söndags, säger Björn
Welander, tränare för damlaget.
Bele Barkaby var den här gången
snabbare, även om vi vann skotten med 26–20. Nu gäller det att
vinna de tre sista matcherna, för
att säkra seriesegern.

Satsning också på damsidan
– Vi gör nu med styrelsens stöd
en seriös satsning på daminnebandyn, med målsättningen att
nå samma framgångar som på
herrsidan, konstaterar Ingemar
Björk, lagledare för damlaget och
veteran i TTIBK.
– Vi har under tidigare år alltid
hamnat utanför kvalspel och avancemang, men den här säsongen
vi ska vi inte missa målet, säger
Ingemar.
Bygger ett lag för framtiden
Med även om det ser bra ut, vägrar
lagledningen att ta ut någonting i
förskott. Med Björn Welander och
Rolle Huldt som nya tränare, bygger man nu ett lag som ska kunna
ta sig långt. Tillsammans med de
nya tränarna har laget fyllts på
med en rad nya spelare och det
har visat sig fungera.
– Vi har en ung trupp där till
exempel 8–9 av spelarna varvar
a-lagspel med spel i juniorlaget,
säger Björn Welander. Det är
naturligtvis tufft men fungerar
bra.

Till nästa säsong kan det bli ännu mer jubel från läktarna på Tyresövallen.

Nästa år
Kommer TTIBKs damer att klara
att spela i division 1, om man når
dit?
– Utan tvekan, konstaterar
ledartrion. Vi har säkert ett tiotal spelare som platsar i division
1 och alla kan lyfta sig till den
nivån. Kraven blir högre, men vi
ska klara det.
Hallfrågan
Herrlaget hade ett stort problem
med hemmamatcherna, när man
förra säsongen spelade i Superligan och tvingades spela i Eriksdalshallen, eftersom hallarna i

VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
VI
TAR
INGA
GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många.
Däremot asfalterar vi många.
NCC Roads
NCC
GöranRoads
Dahlberg 070-625 66 46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
www.ncc.se

"ALLT" PÅ PAPPER •
• TRYCKERR
H TRYCK

RH TRYCK

• Repro • Digitaltryck • Offsetryck • Bokbinderi
Tel 742 00 60 • faktorn@rhtryck.se • www.rhtryck.se
Box 2015, 135 02 TYRESÖ • Flygfältsgatan 5, SKARPNÄCK

Original

Tyresö inte klarade förbundets
krav. Hur ser det ut för damlaget
vid ett avancemang?

Klara inte förbundets krav
– Förbundets krav för division 1
är 500 sittplatser, och det har vi
inte idag, konstaterar Ingemar
Björk. Vi kan säkert få dispens för
spel i Strandhallen, som rymmer

Göra
snöänglar
Göra
snöänglar
Göra
snöänglar
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
Vi värnarBRIS.se
barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se
Vi värnar barnens rätt att
vara barn. Stöd vårt arbete!
Medlemskap 100 kr,
eller gåva PG 90 15 04-1.
BRIS.se
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Foto: Ulf Ragnar

cirka 250 personer och där vi idag
brukar ha 50–100 åskådare på
våra matcher. Och 2012 ska nya
Nybodahallen stå klar med 800
sittplatser, så det ska vi klara.

i truppen och en bra ryggrad med
spelare som driver på och håller
ihop laget, understryker lagledningen. Det kommer säkert att bli
flyttningar ut och nya spelare in,
men vi hoppas och tror att vi kan
komma långt med vår satsning,
konstaterar avslutningsvis alla tre
gemensamt.

Framtiden
Och hur ser framtiden ut för
TTIBKs damlag?
2009-01-21
– Vi harsamglas_ad090121.eps
en bra sammanhållning

19:32:46

ooo

12



Februari 2011

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium klass M 08 samhälle media
levererar de hetaste nyheterna till tyresöborna

Från vänster: Caroline Söderberg, Ida-Maria Ahlfors, Stina Perbo,
Isabella Michau, Maja Lund, Josefin Lybeck, Cassandra Bleiweiss,
Rebecca Törnstrand, Alexandra Hagelin, Anna Walberg Nyström
Saknas: Robin Goode Englund och Erik Wasberg.

En amerikansk
cowboyi Tyresö
Den 16 agusti i år anlände
Cody McCarthy till Sverige
ifrån staden Grand View i
delstaten Idaho. Han korsade Atlanten för kärleken
till sin flickvän Ida-Maria
och för viljan att utforska
främmande platser. Livet
som cowboy i öknen skiljer
sig dock en hel del ifrån det
vi lever i Tyresö.

foto: Tyresö Gymnasium

Som en del i sin utbildning har eleverna i årskurs tre på Samhällsprogrammet Media på Tyresö gymnasium arbetat med artiklar till Tyresö
Nyheter. Artiklarna kommer att publiceras löpande.

Främlingsfientliga organisationer
tränger sig på elever
Torsdagen den 11 november gick
representanter från främlingsfientliga Salemfonden in i Tyresö
gymnasium. Där delade det ut
flygblad om Salemdemonstrationen.

Salemfonden är en främlingsfientlig demonstration som hålls en
gång per år. De demonstrerar mot
svenskhatet till minne av Daniel
som mördades i Salem av personer med invandrarbakgrund för
tio år sedan.
– Jag kom till skolan på morgon
och det första jag såg var lappen.
Jag blev förbannad och rev sönder den. Jag tycker inte att man
ska peka ut en hel grupp människor på det här sättet, säger Hanna,
en elev på Tyresö gymnasium.

På hela golvet längs de orangea
skåpen i korridoren ligger det
sönderrivna och ihopknölade
flygblad.
– Jag tycker inte att det är okej
att dela ut sådant på en skola. De
har inget här att göra. De kan väl
stå i centrum och på plattan som
alla andra. Dessutom är det en
konstig arrangerad bild på det så
kallade svenskhatet. Jag tycker
bara att det är pissigt av dem,
säger Jacob, en annan elev på
skolan.

Salem stängs av
Jesper Engström är lärare på Tyresö gymnasium och är bosatt precis
vid demonstrationen. Han lämnar
alltid orten den 11 december då
demonstrationen äger rum.

I flygbladet skriver Salemfonden om svenskhatet från invandrare.
foto: Stina Perbo

– De främlingsfientliga partierna som deltar sköter sig väl,
medan motdemonstranterna är
de som bråkar mest, och det hela
blir en stor PR-grej för dem, säger
Jesper.
Han berättar om hur de
måste stänga av hela orten när
demonstrationerna ska äga rum.
Flera veckor innan börjar poliserna träna inför allt bråk runt
omkring.
– Jag tycker att det är obehagligt och jag vill inte att mina barn
ska se det, berättar han.

Skolan ingen offentlig plats
Skolan är inte en offentlig plats.
Ingen har rätt att gå in i skolan,
speciellt inte gå in med främlingsfientlig propaganda. Trots detta
kan man på Salemfondens hemsida läsa om att de riktar in sig på
att dela ut flygblad i alla Stockholms skolor.
– Jag tycker att det är jättejobbigt och upprörande när jag
ser lappen eftersom jag själv är
invandrare. Jag vet att statistiken
på flygbladet inte stämmer och
jag känner mig väldigt utpekad.
Det är dåligt att de kommer in i
skolan, säger Jasmin, en elev på
skolan.
– Det är dåligt med information
utan källa och utan avsändare, tillägger Alex som också är elev på
skolan.
Den första läraren som fick
reda på händelsen var Anna Walberg Nyström.
– På min första lektion kommer
en elev och visar flygbladet, jag
rusade på en gång ner till rektorn
och visade det, berättar hon.
– Det utnyttjar att skolan är en
öppen arbetsplats, säger rektor
Lesley Brunnman.
– Eftersom öppenheten utnyttjas på flera sätt under en längre tid
ska vi börja med ett pacersystem,
berättar hon. Bara det som har
behörighet ska kunna komma in
i skolan. Skolan ska vara en trygg
arbetsplats.
Stina Perbo

Cody McCarthy in action.

Cody hade aldrig ens funderat
på att flytta till Sverige innan han
mötte Ida-Maria Ahlfors från Tyresö. Hon kom till Idaho som utbytesstudent år 2008. De båda träffades på Rimrock school i Grand
View där ungefär 200 elever går.
Cody är uppvuxen på en ranch
där hans familj i flera generationer har livnärt sig som cowboys.
Redan som tvååring red Cody för
första gången på en hästrygg och
han började tidigt träna upp sina
färdigheter med lassot på sina
intet ont anande vänner.
– Känslan av frihet är enorm
när du kan rida mil efter mil ute
i vildmarken utan att behöva bry
dig om någonting annat i hela
världen, berättar Cody.

Svårt att komma till Sverige
Resan hit var inte lätt. Cody fick
bära med sig all den utrustning
och packning han skulle behöva
för att leva och arbeta som cowboy även i Sverige. När han sedan
kommit hit var det väldigt svårt
att få information om vad som
behövde göras och vilka papper
som skulla fyllas i. Cody hade till
exempel inte några fyra sista siffror som behövdes för att kunna
skaffa ett telefonabonnemang.
– När jag kommit hit fick jag
klara mig på egen hand. Det hade
definitivt varit lättare om jag hade
haft någon som jag kunde ringa
under de första dagarna för att få
hjälp med allt det formella, menar
Cody.
Cody finner livet i Tyresö
mindre stressigt och inrutat än
hemma på ranchen i Grand View

Foto: Privat

men det är mycket tuffare att hitta
arbete här, speciellt arbeten inom
hästskötsel och rancharbete som
Cody helst vill syssla med. Efter
att Cody kom hit i augusti har han
dock hunnit arbeta på en ranch i
Okna i Småland där han skodde
gårdens hästar och tränade unghästarna. Men just nu lever han
livet som arbetslös för att kunna
hitta ett arbete närmare Tyresö
och Ida-Maria. Den nyvunna fritiden spenderar han helst med IdaMaria eller på gymmet, där han
tränar kampsport.
– Det kändes konstigt att se
snön falla redan i oktober på gården nere i Småland. Det hade jag
inte väntat mig, säger Cody.

Framtiden ljus
Framtiden ser ljus ut enligt Cody
och han ser fram mot de två kommande åren som han ska spendera i Sverige. Cody planerar sedan
att ta sig tillbaka till USA för att gå
på college och utbilda sig till hästkiropraktor. Förhoppningsvis följer Ida-Maria med honom tillbaka
och de får fortsätta sitt äventyr i
kärlekens tecken.
Erik Wasberg

Cody McCarthy. Foto: Erik Wasberg
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Bio Forellen vill digitalisera
Bio Tyresö Filmförening driver
bio Forellen och vill erbjuda
tyresöborna bra film. Men för att
lyckas med det i framtiden behöver de digitalisera biografen. Det
skulle inte bara betyda nyare
filmer i bra kvalité, biografen
skulle också kunna användas till
olika företags-, sport- och kulturevenemang.

Filmbranschen har svängt hastigt, från analoga filmkopior till
digitala kopior. Under sommaren
2010 sjönk antalet analoga kopior
med cirka 60 procent, en del filmer kommer bara i tre kopior på
film vilket gör att biograferna får
vänta länge på sin kopia. Biograf-

Det kan bli fler biljetter att sälja för
Maria Aro om biografen digitaliseras.
Foto: Gunnar frisell

film är en färskvara så man tappar
lätt många besökare.
SF och Svensk Bio har 80
procent av marknaden. Antalet
digitaliserade biografer den 31
dedember 2010 var 148 stycken
varav 131 stycken med 3D.
400 biografer kan tvingas
stänga under 2010 om man inte
digitaliserar. Många blir då utan
bio.

Digitala fördelar
Digitaliseringen har många fördelar. Man kan använda utrustningen för konferenser och föredrag.
Forellen skulle kunna erbjuda
besökarna andra kulturupplevelser såsom; Metropolitan opera,
National Theatre, livesändningar
från Kungliga Operan, Dramaten,
sportsändningar med mera.
Tyresö Filmförening samarbetar med Folkets Hus-rörelsen så
distributionskanalerna är etablerade. Man kan också tänka sig att
köra flera filmer en period eftersom kopiorna är billigare att göra.
Riktiga filmkopior är dyrbara.
3D-filmerna ökar och drömmen
är naturligtvis att kunna visa 3D
på Forellen.
– Är man lite realistisk får digitaliseringen utan 3D nog räcka till
att börja med, säger Maria Aro i
filmföreningen, kostnaden blir
antagligen för stor för vår lilla
bio.

Med modern teknik kan salongen också fyllas av andra anledningar än film.

Drivs ideellt
Bio Forellen drivs ideellt av Tyresö Filmförening sedan 1976, då
biografen var nedläggningshotad.
Styrelsen består av 8 personer
som arbetar med att marknadsföra och driva biografen.
Medlemsantalet ökar: från 100
medlemmar 2009 till 213 år 2010.
Hittills i år är det 394 medlemmar.

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 händeri ditt närområde.

Hjortronvägen 5 och 7
Stubbvretsvägen 27
Tegelbruksvägen 28
Hökvägen 5
Orkidévägen 2
Smultronbacken10
Gimmerstavägen 7B
Lönnvägen 19
Lidvägen 37

Byggnation:
Nybyggnad av nio enbostadshus,
ett flerbostadshus, en stenskodd
kaj, 17 sjöbodar, en sopbod samt
murar
Nybyggnad av förråd, sammanbyggt om 15 kvm vardera
Tillbyggnad av fritidshus samt
altan
Tillbyggnad av fritidshus
Nybyggnad av fritidshus och garage
Nybyggnad av enbostadshus och garage
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus och rivningslov

Bio Forellen
Biografen ligger på Bollmora
Torg mittemot Bollmorahallen.
Hemsida:
http://www.bioforellen.se
E-post:
bioforellen@hotmail.com

ooo

Tyresövarvet bebyggs

Här ska det byggas
Adress:
Varvsvägen 10

Bio Forellen har startat 2011
väldigt bra, två utsålda föreställningar av Änglagård, två utsålda
föreställningar av Svinalängorna
och under februari hade bion premiär på Walt Disneys film Trassel.
636 personer såg den och premiären på Åsa-Nisse-filmen såg 109
personer.

Foto: Gunnar frisell

Bygge  Ett bygglov som tagit tid att få
klart är för gamla Tyresövarvet.

Efter tävling, utställning, beslut av vinnare
och överklagande har nu Brickhouse Fastighetsutveckling AB fått bygglov.
På Varvsvägen 10 ska byggas nio enbostadshus i två plan samt inredd vind med

en förhöjd gavel, ett flerbostadshus i två
våningar plus suterrängvåning, en stenskodd kaj med en längd av 70 meter, 17 sjöbodar, en sopbod samt murar.
Hur det kommer att se ut kan man få en
uppfattning om på vårt fotomontage.
ooo

Foto: Gunnar Frisell

Nybyggnad av enbostadshus

Strand 1:1
Nytorpsvägen 25

Uppförande av telemast/radiomast/torn
Nybyggnad av enbostadshus, gästhus och två murar samt rivningslov

Detaljplan antagen för parkering vid Nyboda skola på Granängsvägens grönyta mitt emot Nybodahallen
Detaljplan antagen för Slumnäsvägen 57 för avstyckning av citka 1 200 kvm
Här ska rivas
Målarprinsens väg 77
Här ska inte rivas
Fiskarrovägen 7

Så här kan det komma att se ut.

Montage: Gunnar Frisell

Vid vite föreläggs ägarna att ta bort den olovligt uppförda altanen

Trädgårdsmästarvillan. Fastighetens ägare, Nordiska museet, föreläggs
att omedelbart vidta erforderliga åtgärder för att hindra ytterligare skador på byggnaden samt inkomma med en restaureringsplan

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

Modell av bygget.

Foto: Gunnar Frisell

Varvstomten.

Foto: Gunnar Frisell
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pågång
det händer I Tyresö

Loppis på Tyresö Bygdegård
Välkommen att fynda gammalt och
nytt – eller bara ta en fika.
Söndagen den 27/2, kl 13–16.
Bio Forellen: Gränsen
Söndagen den 27/2, kl 18-20, tisdag 1/3, kl 19–21
December 1942. Två unga soldater
lämnar sin post vid vägspärr 83 i
norra Värmland och beger sig mot
det naziockuperade Norges gräns.
Från 15 år. 70 kr.
Barnteater på Forellscenen
Ingen rövare finns i skogen
Tisdagen den 1/3, kl 14–14.45
Peter är ensam hemma hos mormor
och leker rövare. En rysare för barn
6–9 år av Astrid Lindgren med Oktoberteatern. Biljetter à 30 kr säljs
på Servicecenter i Tyresö centrum,
resterande vid entrén.
Arrangör: Tyresö kommun
Teaterinfo tel 08-5782 94 03
Biljettinfo tel 08-5782 76 90
Tyresö Jazzcafé med Tyresö
Jazzband
Onsdagen den 2/3, kl 14–16 i
Kvarnhjulet, Nyforssalen
Svängig jazz och gamla godingar att
dansa eller bara stampa takten till!
Arrangör: Tyresö Jazzband och ABF
KRIGEN, VÅLDET OCH
RELIGIONERNA
Välkommen till det offentliga Tuffmötet som i Navet, Föreningsgården
Kvarnhjulet (vid Nyboda) den 28
feb kl 19 diskuterar det brännande
ämnet ”Krigen, våldet och religionerna”. Inledare är Siv Källstigen,
Ömer Tüysüs, Christoffer Sjöholm
och Widad Zaki.

Lokalhistoria, politik, religioner, polisjobb m m
lokalradion  Han är en Tyresöbo som inte respekterar sabbaten. På
lördagarna åker han till Trollbäcken med affischer och programblad.
På söndagarna är han i radiostudion och programmerar in 4 eller 5
nya halvtimmar på Succékanalen 91,4 Tyresöradion 91,4, plus fem
korta mellansnack. På måndagarna gör han nya affischer och programblad för radion. Och under resten av veckan gäller det att hitta
nya människor att intervjua.

Det handlar om Åke Sandin, som
nu på 26:e året fortsätter att göra
frivillig radio. Det är som vanligt
program med stor variation: Tyresöbor födda i olika svenska landskap eller i Norge, Finland, Turkiet, Etiopien, Bolivia och Iran hörs.
Men också lokalhistoria som när
Kjell Fridlund berättar om ”Trollbäcken 100 år”. Tyresöpolitiker
från olika partier hörs, såsom
Dick Bengtson (M), Elisabeth
Hedlund (V), Christina Melzén
(FP) och Ann Sandin-Lindgren
(S). Som vanligt dokumenteras
folkhumorn med häftiga historier. Tyresöbon Git Skiöld bjuder
på läcker sång.
Nu kan man på webben höra på
vilket program som helst när som
helst genom att klicka på www.
tyresoradion.se och dessutom
tidigare program i fliken ”Arkiv”.
På radion hörs ett par program på
bestämda tider: Tyresö Ulandsoch FredsFörenings Radio Tuff
söndagarna 27 februari och 13
mars kl 17 och Tyresö kommunfullmäktige torsdag den 24 mars
klockan 18.

Korta sammanfattningar av
halvtimmesprogrammen:
6/2–27/2
Kerstin Andersson, Jonas Hugosson, Sofia Quiroga: ”Så många jättebra Tyresöprojekt i Indien!!”
Ömer Tüysüz: kurder, turkar, armenier, PKK, oroligt 1979–80, religioner, slöjor, moskéer, språk.
Jakob Persson, brevbärare: Etiopien>Hudik>Tyresö,
skidor,maraton,musik, folkökning,
”ledarsvin”.
Aria Pedram: Iransk politik, religion,
historia, domar, natur, olja, bilar,
färre barn. KTH, Sverige.

13/2–6/3
Elena Magnell läser egna verser.
Per Månsson om sina olika lärarroller, meditation, friskvård med mera.
Christoffer Sjöholm: Svenska Freds,
Diakonia, Balkan, Kosovo, Israel/
Palestina, Libanon, sjömän.
Tre i personalen och fyra deltagare
i TYDA, Tyresö dagliga verksamhet
för funktionshindrade hörs.
Kapellmästare Bo Axelzon och Git
Skiöld, som bland annat sjunger
egna låtar som på Fairway Inn 22
februari.

Kapellmästare Bo Axelzon och sångerskan Git Skiöld hörs till den 6 mars.

20/2–13/3
Repris: Lennart Thorin, polischef:
Bedrägerier, jakten på Lasermannen, Huddingemord, mineral.
Första halvtimmen med Ebbe Björkman (1997): Karpstigen, Eslöv,
tandläkeri, löständer, humor.
Nina Brogärd, Peter Dicke och Terje
Engh dokumenterar folkhumorn
med historier och limerickar.
Tyresö Ulands och FredsFörenings
Radio Tuff (nr 1283-84): Krönikor,
intervjuer ”veckans rosor”.

Elisabeth Hedlund (V): Valet, partiledare, böcker, kulturhus, sociala
klyftor, biografen, Guatemala.
Ann S-Lindgren (S), Christina Melzén (FP): Glimtar från och diskussion om kommunfullmäktige och
lokalpolitik.

6/3–27/3

Kjell Fridlund: ”Trollbäcken 100 år”,
egnahemsföreningen, kommunpolitik förr, jubileumsfestival.
Dick Bengtson (M), ordförande för
kultur & fritid: Norrköping, Lettland,
reklam, kultur- & idrottsgalan 25/3.

Claes-Göran Svensson, strokedrabbad tekniker. Tarja Azami, finskfödd
personligt assistent, sång.
Lennart Nilsson: Blekinge, kemi i
Lund, utbildning av lärare i Kenya, 4
år i Afghanistan, synskada.
Inger Ahlgren: Slumnäs, Alléplan,
”att gå till kungs”, fotboll, Televerket, PRO-resor, square-dance.
Lotta & Fernando Quiroga: Bergholm, Bolivias mångfald, skolbistånd, coca, Titicaca, tennis, radio.

Lärarna Kerstin Andersson och Jonas Hugosson samt gymnasisten Sofia Quiroga berättar om de många Tyresöprojekten i Indien.

Ömer Tüysüz är en av de utomlandsfödda som hörs på Tyresöradion.

27/2–20/3

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronor
eller mer om du vill. För medlemmarna ordnas olika träffar med
radio som tema. Avgiften sätts in
på postgiro 491 57 21-7. Glöm
inte skriva namn och adress.

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

Politiker från olika partier hörs på
Tyresöradion, bland annat Elisabeth
Hedlund (V).

Tyresö centrum sålt
Affärer Unibail Rodamco har
sålt Tyresö centrum till det holländska företaget ING REIM.
Köpesumman uppgick till 82
miljoner Euro.

För Rodamco blev därmed Tyresö
centrum en god affär. För åtta år
sedan köpte företaget centrumanläggningen för 391 miljoner.
Nu var alltså prislappen en bra bit
över 700 miljoner kronor. Till det
ska läggas de dryga 100 miljoner
som Rodamco fick när man sålde
Tyresö kommunhus till Hemfosa
tidigare i höst.
De nya ägarna driver sedan
tidigare Stinsens köpcentrum i
Sollentuna men köper nu alltså
Tyresö centrum som ett första led
i en strategi att förvärva köpcentrum i Europa. ING är ett företag
som bland annat hanterar fastigheter, försäkringar, banker och
pensioner.
Florencio Beccar, från köparen, säger att Tyresö centrum pas-

sar perfekt för företagets investeringsstrategi.
– Det är ett shoppingcenter
som är dominant inom sitt dynamiska och växande upptagningsområde.
Tyresö centrum har redan skiftat ägare men Rodamco fortsätter
skötseln fram till slutet på februari då de nya ägarna ska ha sitt folk
på plats.
Vad ägarskiftet innebär för
handlare, konsumenter och centrumutvecklingen är i skrivande
stund oklart.
När Tyresö Nyheter pratat med
handlare och kommunföreträdare
har vi dock anat en viss optimism.
Den ovilja att investera i centrumutvecklingen som Rodamco
visade upp på slutet kan förhoppningsvis nu brytas. I så fall skulle
de första stegen kunna tas både
mot utbyggnad av Tyresö Centrum och byggandet av det nya
höghuset vid Coop-ängen.
oo o

Tyresö centrum är nu i holländsk ägo.

foto: Gunnar Frisell
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Här kommer svaren på julnötterna.

En vinnare får tre ”Femmanlotter” som kan ge vinst upp till
500 000 kronor.

1 Tyresö har ungefär 43 000 invånare.
2 Åtta politiska partier finns det i Tyresö
kommunfullmäktige efter hösten val.
3 Tyresö kommuns driftbudget omfattar
ungefär 2 miljarder kronor.
4 Tyresö slott byggdes under 1600-talet.
5 Från Mälaren kommer det vatten som
Tyresös VA-verk levererar.
6 En av Tyresös vänorter, Cesis, ligger i
Lettland.
7 Tyresö och nio andra kommuner ingår i
Södertörns Brandförsvarsförbund.
8 Tyresö gränsar inte till Botkyrka.
9 Ett nytt motionsspår invigdes i höstas.
Det är elbelyst och man kan säga att det
går runt Barnsjön.
10 Det finns elva rondeller för biltrafik i
Tyresö.
11 Just nu producerar Tyresö Bostäder 83
nya hyresrätter vid Västra Farmarstigen.
12 15 procent av Tyresös befolkning är
över 65 år.

1 X 2
2
X

3.

2

Märk svaret ”Bildgåta nr 1” och
skicka senast 8 mars 2011.
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2
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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6.
Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com
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Foto: Anders Linder
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eller via e-post:
redaktion@tyresonyheter.nu

X
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De som lyckades knäcka nötterna och som vunnit:
1:a pris: Maj-Lis Anderstedt, Renlavsgången
2. Lennart Berggren, Rönnvägen Vendelsö
3. Hans Felldin, Bollmoravägen
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Sonja Broberg, Renlavsgången.
2–5: Lars Ericsson, Borevägen.
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Lena Sjöström, Rubingången.
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
8 mars 2011 till:
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SLÅS IN
I VISSA
MATTOR

EKONOMISK
INRÄTTNING,
INSTITUT
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Kryss nr 1  
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Rätt svar var Prinsvillans
entrédörr och det har vi fått
från Inga-Britt Danielsson,
Ekstigen.

Första pris är tre ”Femmanlotter” där
du kan vinna upp till 500 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

LERDUVESKYTTE
SKIKT
PARLAMENTSLEDAMOT

Bildgåta nr 8, 2010

ALASKA
OCH
KARBIN

1.

Vad föreställer bilden som syns
i nyckelhålet? Har du något kul
minne från den här platsen? Kan
du berätta något om motivet?

KAN MAN
JU I
GAMLA
SPÅR

står härliga till och moder jord bockar och
bugar, äntligen så har vi fattat galoppen,
att vara rädd om den svenska myllan. Nu
tar vi ut svängarna, det är bara hänga på
årets gröna odyssé.
Månadens lilla gröna: ”Ät jordgubbar på
sommaren, kåldolmar på hösten, svenska
äpplen på vintern och nässelsoppa på
våren. Vandra på våren, bada på sommaren, paddla på hösten och åk skidor på
vintern. Att vända på årstiderna, oavsett
om det gäller mat eller aktiviteter, leder
ofelbart till en ökad förbrukning av fossila
bränslen.”
Citat ur Johan Tells 100 sätt att rädda
världen…

Bildgåtan

KAN EJ
PÅVERKA

intern ligger fortfarande djup i
trädgården. Snön biter sig fast i vita
sjok på alla växtbord. Solen färgar
vinterhimlen i krispig rosavioletta toner
och längtan efter våren, ljuset och barmark har gjort sig påmind väldigt länge.
Ibland känns vinterlivet som en lång transportsträcka fram till det ”riktiga” livet, jag
liksom pausar och lever i symbios med
trädgården. Hämtar andan, hinner reflektera och kan jag inte vara ute i trädgården
utan att ha full mundering av kläder och
skotta snö så får jag sitta inne och titta ut.
I mina tankar är det grönt, jag lever redan
i våren och snart är det sommar, det är lite
som modebranschen när det är vinter så
visar man sommarkollektionen och vice
versa. Så i mitt huvud är det vårplaner som
smids. Trots att snön ligger bländande vit
utanför mitt fönster pågår en febril aktivitet i trädgårdens tecken. Det har planerats
och åter planerats inför säsongen och jag
känner mig laddad inför en ny och mycket
spännande sådan. Det blåser kreativa
vindar och det skapar aktiva känslor som
blåser bort allt stillastående. 2011 års
trädgårdsinfluenser är helt underbara och
ligger så varmt om mitt trädgårdshjärta, i
år skapar vi något själva, det handlar om
hantverk och om hållbarhet. DIY – Do it
yourself. Vi gör vår egen jord, sår grönsaker och vårdar våra kära redskap. Det
odlas som aldrig förr, på balkonger, på terrasser och i köksland och vem som helst
kan, det är bara att slänga sig in i det. En
enkelhet växer fram, det är vackert och
nyttigt, ett kreativt skapande från jorden
till matbordet. Och all den glädje och
energi som kommer av det smittar av sig,
du förstår vilken smitthärd det blir, likt en
stor trädgårdsinfluensa! Vi vårdar och gör
medvetna val, för vem vill spruta bekämpningsmedel på sina små söta tomater? Nej
ingen så klart, vi tänker ekologiskt så det

Julnötter 2010
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Tyresö runt

Brott i Tyresö 2010
Brott TN har träffat Claes
Stjernström, tyresöpolisen, som
samarbetar med BRÅ, bilskolorna och grannsamverkansföreningarna.

2010 anmäldes det 5 706 brott
i Tyresö kommun vilket är en
ökning med 274 brott (5 procent)
jämfört med året innan.
Ökningen beror huvudsakligen
på att det anmälda klottret och
skadegörelse i form av glaskross
mot främst skolor och förskolor
ökat. Även antalet anmälda narkotikabrott har ökat markant.

Bostadsinbrott ökar
Anmälda bostadsinbrott blev 64
stycken vilket är två fler är året
innan. Villainbrotten (totalt 30
stycken) minskade medan lägenhetsinbrotten (totalt 20 stycken)
ökade.
Villainbrotten är spridda över
en stor del av kommunen med
en liten tyngdpunkt i de västra
delarna (Trollbäcken, Hanviken
och Skälsätra). Lägenhetsinbrotten är framförallt koncentrerade
kring Granängsringen, till viss del
Pluggvägen och början av Myggdalsvägen.
Bilbrott minskar
Antalet anmälda bilbrott blev
657 vilket är en minskning med

– Tyresö är förhållandevis tryggt att bo och röra sig i, säger Claes Stjernstöm.

131 brott eller 17 procent. Det är
den lägsta siffran på tio år. Ändå
är andelen bilbrott per invånare
betydligt högre än i till exempel
i Nacka och Värmdö. En tydlig
minskning skedde från och med
september och året ut. Bilbrotten
sker i hela kommunen men det
är ett klart fokus på de centrala
delarna, Krusboda och till viss
del kring Alléplan. Det är huvudsakligen de stora parkeringarna i
flerfamiljshusområdena och cen-

trum som drabbas och det sker
nattetid.

Klottret ökar
Klotteranmälningarna har ökat
kraftigt under året och visar på
en faktisk ökning då kommunen
sedan cirka två år systematiskt
anmäler dessa brott. Problemet
är stort och antalet anmälda brott
ligger betydligt högre än Nacka
och Värmdö.
Stjernström berättar att klott-

Foto: Gunnar Frisell

ret drabbar kommunens skolor
och förskolor. Den absolut mest
drabbade är Pluggvägen där cirka
90 procent gäller Nyboda skola,
Nybodahallen och övriga byggnader som tillhör kommunen.
På andra plats kommer Bollmoravägen. Många av gångtunnlarna
är drabbade. Sedan följer Tyresö
gymnasium och Granängsringen.

Samarbete
Samarbetet med bilskolorna har

gett resultat. De övar i områden
där det finns risk för brott.
– Skyltning och övningskörning där inbrott skett har gjort
att tjuvarna inte kommer tillbaks,
säger Claes. Den här idén har faktiskt börjat sprida sig i landet och
arbetet uppskattas både av BRÅ
och Stöldskyddsföreningen.
– Tyresö är förhållandevis
tryggt att bo och röra sig i, menar
Claes Stjernstöm.
ooo

Bilverkstad och däck
AuktoriserAd
Mitsubishi-verkstAd

Tips: BilCert – Testa bilen innan köp. Fr 1395 kr.

Service av
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äCkHOTEll Datoriserad
DDäckhotell
– fråga oss
om priser

4-hjulsinställning

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 10–16 (april–maj)

