Ovärdigt
n Pensionärerna får kraftigt ökade avgifter inom äldreomsorgen. När ändringen går från inkomstrelaterad till enhetstaxa
kommer pensionärerna med låga pensioner att få de högsta
ökningarna. Ska vi verkligen ha det så? En fråga som borde
avgöras av tyresöborna. Ledare, sid 2

”Varje tavla
berättaren egen
historia med
en humoristisk
krumelur.”
Göran Nordfjell, sid 14

Alarmerande avgift
n I synnerhet avgiftsbeläggningen för trygghetslarmen, upprör
pensionärsorganisationerna. Larmen inrättades för att människor skulle känna trygghet och kunna bo kvar hemma längre
det skulle på den tiden spara pengar. Nu finns risken att många
äldre sparar bort larmets trygghet. Debatt, sid 4
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Höstfest
n Det var mat och underhållning när Socialdemokraterna
för andra året i rad arrangerade höstfest på Granängsringen. Sid 5

Bakläxa
n Tyresös VA-taxa är inte laglig. Anslutningsavgifterna kan
inte tas ut som kommunen
beslutat. Sid 6

Klottersanering
n Socialdemokraterna vill att
också företag och privatpersoner som drabbats av klotter
ska kunna använda kommunens upphandlade företag för
sanering. Sid 7

Solig festival
n Under devisen ”mångfald
och omtanke” genomfördes
Tyresöfestivalen i ett strålande väder. Många av kommunens föreningar visade
upp sig om inramades av
ett härligt scenprogram och
uppvisningar i skateparken. Sid 8–9

Sammanslagning
n Tyresös tre handbollsföreningar går ihop. Alla tre klubbar ser tydliga fördelar och
räknar med att skapa en slagkraftigare förening. Sid 12

Studieupptaktsmöte i PRO. De båda pensionärsorganiosationerna PRO och SPF är båda engagerade i att samla namnunderskrifter och uppskattar allt
arbete som görs för attt stoppa avgiftshöjningen för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.
Foto: Gunnar Frisell

Guldjakt

Protester mot avgiftschocken

n Tyresö FFs damer jagar
guld. Bara tre poäng
skiljer upp till ledande
Malmö. Sid 13

n Beslutet

Bollmoran …

att kraftigt höja avgifterna för trygghetslarm och omsorg
väcker starka reaktioner. Samtidigt
som kommunen kommer att redovisa ett rekordöverskott på drygt 90
miljoner kronor under 2011, sker
avgiftshöjningen som beräknas

ge en knapp miljon. Socialdemokraterna är övertygade om att det
egentliga syftet är att fler ska avstå
från omsorg.
Istället får anhöriga ta ett större
ansvar. Det är bara då förslaget ger
stora besparingar för kommunen.

Tyresös pensionärsorganisationer
protesterar också mot sparförslaget. I en debattartikel pekar
de på att höjningen kan motsvara
så mycket som 1 000 kronor mer i
månaden, för nödvändig omsorg.
 	
Sid 3

Sommaren har
gått, den både
gav och tog...
    Sid 2

Tyresös läg
sta priser e
nligt PRO

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. 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?

Det blir kallt
i Tyresö
Berno från Tyresö Nyheter nummer 4, 2008.
Med Moderaternas politik i Tyresö är den aktuell än i dag.

I

ngen gick väl miste om valrörelsen 2010,
när alla partier försökte bjuda över varandra med mer pengar till pensionärerna. Vad
gör då den borgerliga majoriteten i Tyresö,
gentemot den grupp som fått minst av den
borgerliga regeringens sänkta skatter? Med
moderaterna i spetsen beslutar man att höja
taxorna i omsorgen för de äldre och för människor med funktionshinder. Med hänvisning
till att man ligger lågt i avgiftsfinansieringsgrad
höjs taxorna.
Men faktum är att Tyresö har en avgiftsfinansieringsgrad på 5,6 procent och genomsnittet i Stockholms län är 4,5 procent. Tyresö ligger alltså redan innan höjning, en dryg procent
över snittet.
Nu får den som har insatser från hemtjänsten också betala för trygghetslarm, det har tidigare ingått i avgiften. Med den nya taxan kostar
är avgiften 250 kronor i månaden. Den som fått
mat hemlevererad har naturligtvis betalat för
maten, också den kostnaden har höjts, men
man får dessutom betala 200 kronor i avgift för
matdistribution.
Flera är de äldre tyresöbor som vittnar om
att de avstår hjälp. Inte för att de inte behöver
stöd utan för att de inte har råd. Är det värdigt
mot de som en gång byggde Tyresö? Därför
är det glädjande att Socialdemokraterna till-

sammans med Miljöpartiet, Västerpartiet och
de båda pensionärsorganisationerna samlar
in namn till en folkomröstning. Tyresöborna
borde få var med och avgöra denna fråga. Ska
verkligen våra äldre och personer med funktionshinder få betala för sänkt skatt för de som
tjänar mest. Vem vill ha denna omvända Robin
Hood-politik? Låt tyresöborna säga sitt.
Det är värt att upprepa det Jonas Gardell skrev i en krönika i Aftonbladet, i
september 2010. Det var då en hälsning
till Fredrik Reinfeldt, men det kunde
lika gärna nu, vara en hälsning till
tyresömoderaternas Fredrik Saweståhl.

Noterat

”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”.

Kommunalrådet Saweståhl (M) kallade i mitten av augusti
samtliga förtroendevalda och högsta chefer till diskussion
om hur kommunen ska styras i framtiden. Seminarieprogrammet omfattade tre timmar. Nu skulle konsultens arbete
redovisas och styrprocessen ur ett tjänstemannaperspektiv
lyftas fram. Hur ska politiken arbeta med målstyrning var
en del i programmet. Inledningsvis skulle Saweståhl på en
halvtimme ge sin och majoritetens syn på ett nytt arbetssätt.
Nu blev det inte riktigt så eftersom arrangemanget krockade
med Allsången. 30 minuter blev knappt 10 och kommunalrådet skyndade iväg till Skansen. Kvällens politiska ledarskap
lämnades inte heller till kommunstyrelsens vice ordförande
som fanns i lokalen. Kan det vara så att Fredrik Saweståhl
inte är mogen sitt uppdrag? Ibland handlar ledarskap om att
vara närvarande. Detta var uppenbart ett sådant tillfälle. Det
gäller att sända rätt signaler om vad som är viktigt. Allsång
på Skansen kan givetvis inte vara viktigare än att styra Tyresö men kanske sjunger Saweståhl redan på sista versen.

ooo

ooo

Pandaklubben

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

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

När sommarens grönska går över i höstens röda
dags att minnas vad sommaren gav
och att sommaren tog,
två hjärtan som aldrig slutade glöda
för flertalets fromma
så länge pulsarna slog.
För kampen, för vänskapen
en hågkomstens blomma.
S.
Två vänner, Björn Fougelberg

och Arne Dahlberg, har gått ur tiden.
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Fax: 08-742 15 64
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Tyresö Nyheter avslöjar tanken bakom avgiftshöjningen:

Allt färre ska vilja
ha äldreomsorg
AVGIFT När maxtaxan infördes i
äldreomsorgen halverades antalet som avstod från äldreomsorg
av ekonomiska skäl. Med den
nya höjda avgiften i Tyresö kan
det åter bli fler som avstår.

LobbY Intresseo rganisationen
Företagarna genomför en road
show för att få träffa företagare
och lokala politiker. Den 28 september kommer de till Tyresö.
Från tidig morgon finns de på
Bygmas parkering. På eftermiddagen besöker de Pettersboda
industriområdet.
Syftet är att påverka och bidra
till ett bättre företagarklimat i
Stockholms län.
ooo

Ny VD på Fontana

Martin Nilsson (S) misstänker att den moderata kommunledningen inte räknar med att få in mer pengar genom en
avgiftshöjning, istället sparar de pengar genom att färre ska ha råd att beställa tjänsterna.
foto: Gunnar Frisell

Höjd avgift – fler avstår
Men det kanske inte är genom en
höjd avgift som de stora pengarna
ska sparas in. Det tror i alla fall
Socialdemokraternas oppositionsråd Martin Nilsson:
– Vår bedömning är att det
handlar om att minska efterfrågan på äldreomsorgen. Även efter
avgiftshöjningen finansieras en
stor del av omsorgen via skatten.
Därför uppstår bara stora besparingar om fler avstår från omsorgen.

Vill minska efterfrågan
Förra året genomförde socialförvaltningen ett uppsökande arbete
där syftet var att informera om
vilken rätt till hemtjänst man som
äldre har. En tanke med uppsökande arbete är att genom tidigare omsorg minska de betydligt
högre kostnaderna som uppstår
när det behövs platser på särskilda boenden. På kort sikt innebar
dock kampanjen i Tyresö ökade
kostnader eftersom fler efterfrågade omsorg.
– Jag är övertygad om att man
fått politiska direktiv från den
moderata kommunledningen att
spara in dessa ökande utgifter
och det enda sättet är att minska
efterfrågan genom höjda avgifter.

– Jag har själv mött flera pensionärer som berättat att de avstått
från trygghetslarmen av ekonomiska skäl. De hoppas istället att
deras barn kan finnas till hands
om de faller. Så borde det inte
behöva vara i Tyresö 2011, säger
Martin Nilsson.

Maxtaxa gav fler omsorg
När maxtaxan infördes minskade
andelen äldre som uppgav att de
avstod från hemtjänst av ekonomiska skäl från 21 procent till
10 procent. Ännu så länge finns
ingen statistik om hur många som
avstått omsorg och trygghetslarm
till följd av avgiftshöjningen i
Tyresö.
ooo

Stora sparkrav inom det sociala
Ekonomi Kostnaderna för försörjningsstödet (socialbidraget)
fortsätter öka i Tyresö. Likaså
när det gäller äldreomsorg och
omsorg av personer med funktionsnedsättning. Därför planeras nu stora sparpaket på det
sociala området – men kritiker
hävdar att budgeten redan från
börjar var för snålt tilltagen.

I ett försök att snabbt minska
det stora underskottet på det
sociala området planeras nu kraftiga besparingar. Bland förslagen
märks:
■■ 4 anställningar inom det förebyggande sociala arbetet dras
in.
■■ Genom att skynda på äldre personers val inom äldreomsorgen
ska boenden kunna minska

Barn Rädda Barnen har skrivit
till de politiska partierna i Tyresö
med önskan om att arbeta tillsammans med kommunen för att få in
barns rättigheter i tänkandet när
man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Föreningen är särskilt intresserade av att
se hur kommunen arbetar för att
förbättra situationen när det gäller arbetsro och tolerans i skolor/
förskolor, barns och ungas inflytande, samt hur kommunen arbetar för att stödja barn som lever i
fattiga familjer eller har en funktionsnedsättning.

Företagare på väg

fört med ett beräknat överskott
på mer än 90 miljoner kronor för
Tyresö kommun) och det har fått
många att fråga sig varför den
överhuvudtaget genomförs.

Martin Nilsson oroar sig för äldre
som avstår hjälp för att de inte
längre har råd. foto: Gunnar Frisell

Arbete mot barnfattigdom i Tyresö

ooo

Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om den höjda taxan i omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning. Trygghetslarmet blir uppemot tretusen
kronor dyrare per år och själva
omsorgen kan bli 999 kronor
dyrare varje månad.
Protesterna har varit många
och flera organisationer har till
och med börjat samla in namn för
att få till stånd en kommunal folkomröstning om den avgiftshöjning som de styrande partierna
pratade tyst om i valrörelsen.

Blygsam intäktsökning
Avgiftshöjningen i sig ger en blygsam intäktsökning (mindre än en
miljon kronor under 2011 jäm-
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dygn då omsorgsplatser står
tomma.
■■ Äldre och personer som har
funktionsnedsättning och idag
har omsorg kan få sina insatser
omprövade.
■■ Insatser som idag görs av avlönad personal ska försöka föras
över till ideella krafter.
■■ Inte ge omkostnadsersättning
vid ledsagning enligt LSS.
Genom förslagen hoppas kommunen kunna minska underskottet i socialförvaltningens
budget. Samtidigt kommer inte
underskottet som en stor överraskning. Den kompensation
som äldreomsorgen fick 2010 när
efterfrågan ökade kraftigt halverades i 2011 års budget. Inte heller den budgeterade minskningen

av socialbidrag var att vänta när
utförsäkringarna från sjukförsäkring ökar.

Skjuta upp kostnader
Socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden Susann Ronström är kritisk:
– Att minska förebyggande
socialt arbete är att skjuta kostnaderna framför sig. Och att minska
möjligheten till ett eget aktivt liv
för människor med funktionsnedsättning är ovärdigt.
– Förvaltningar ska hålla sina
budgetar – men det får vara med
måtta om de redan från början
tvingas på en svältkur och kommunen som helhet samtidigt går
med ett beräknat överskott om 90
miljoner kronor.
Ronström kopplar också de

Chef Tyresöföretaget Fontana
har fått en ny ledning. Det är
Loizos Papadopoulos som har
utsetts till ny VD på familjeföretaget Fontana Food. Han kommer
närmast från rollen som inköpschef och vice VD.
ooo

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
Lennart Jönsson
Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Susann Ronström är kritisk.
foto: Gunnar Frisell

höjda avgifterna i äldreomsorgen
till sparbetinget:
– Det borde vara uppenbart att
det finns en förhoppning att minska kostnaderna genom att fler ska
avstå omsorg och trygghet. Istället borde nu kommunstyrelsens
ordförande Fredrik Saweståhl
investera en del av rekordöverskottet i omsorgen.
ooo

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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Alla pensionärer har inte ett fett bankkonto
P
ensionärsorganisationerna PRO och SPF, som lokalt
verkar i Tyresö, har protesterat mot de avgiftshöjningar som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade att genomföra första halvåret 2011. Avgiftshöjningarna avser den taxa som äldre och personer med funktionsnedsättning betalar efter för den vård kommunen erbjuder.
Höjningarna är avsevärda för många av de pensionärer som
har låga pensioner och kännbara även för de som har det
något bättre. Taxehöjningarna gör att kostnaderna ökar
med upp till cirka 1 000 kronor per månad för nödvändig
omsorg.
Tidigare fanns i kommunen ett så kallat servicehus där
äldre med särskilda behov kunde flytta in och där få den
vård och omsorg som de var berättigade till. Då kommunen
ansåg denna vårdform vara för dyr, så slopades den. Man
resonerade, med viss rätt, att de flesta människor vill bo
hemma så länge de kan och orkar. Vården skulle då ske i
hemmet och för att känna sig trygg även då personal inte
var närvarande, fick ”patienten” ett så kallat trygghetslarm.
Med detta kunde man enkelt larma hemtjänsten om man
till exempel ramlade och inte kunde ta sig upp. I jämförelse med kostnaden för vård på servicehus var kostnaden
i hemmet betydligt lägre även med larmet inräknat.
I sin besparingsiver har kommunens styrande nu beslutat
att även larmet ska avgiftsbeläggas. Kostnaden är oskälig
med tanke på att just larmet, i viss mån, skulle kompensera
för den tillsyn och trygghet som ett servicehus erbjuder.
Kostnaden idag för att ha det så kallade trygghetslarmet är
250 kronor per månad eller 3 000 kronor per år!
Vad är det då man spar? Man räknar med att kunna spara
cirka 1,5 miljoner kronor på ett år, varav kostnaden för
larmet ska svara för drygt 1 miljon, resterande skulle de
ökade vårdavgifterna dra in till kommunkassan!

Är detta det
samhällevi vill
ha för våra äldre?

foto: Gunnar frisell (Montage)

Tyresö kommun har i ett flertal år gått med ett överskott
(vinst), som vida överskrider det man nu vill spara. Om
minnet ej sviker var vinsten för år 2010 närmare 50 miljoner
kronor. Nu pungslår man många av de svagaste i samhället för att spara en spottstyver av kommunens budget som
uppgår till cirka 2 miljarder, det vill säga 2 000 miljoner
kronor. Är det så vi ska behandla våra äldre?
I dagens samhälle säger många att ”pensionärerna har
det så bra”, och det är sant om vi jämför med hur det var
för 50–60 år sedan, men det finns fortfarande många äldre
som har väldigt låga pensioner och det är de som nu drabbas av taxehöjningarna. De som fick skattesänkningar med
kanske 50–60 kronor per månad blir av med detta och mer

Börja föräldravandra!
Skolorna har börjat och i många
kommuner innebär det att det blir
stökigare på gator och torg inte
minst på helgkvällar och nätter.
Genom föräldravandringar har
det på många ställen blivit betydligt lugnare. Här i Tyresö finns
det flera möjligheter att vandra.
Följ med en kväll – inte minst för
din egen skull: Du får se vad som

händer ”ute på byn” en vanlig fredagskväll – något som kan vara
bra i relationen med dina egna
barn. Du får träffa andra vuxna
med barn i samma ålder och du
kanske får träffa föräldrarna till
dina barns kompisar. Sist men
inte minst så är det faktiskt väldigt trevligt!
Tonårsförälder

Bilist och skattebetalare

Nattvandrarna i Tyresö.
foto: Gunnar Frisell

Det eftersatta vägunderhållet i Tyresö ser inte ut att få någon lösning när
kommunen vill spara efter den snörika vintern.
Foto: Gunnar Frisell

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
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Sune Linder		Kerstin Hallgren
PRO-representant i KPR
SPF-representant i KPR

Konstig kvalitet
på prisutdelningen

Det som göms i snö…
Underhållet av vägarna i kommunen måste bli bättre. Redan nu
syns det eftersläpade underhållet
tydligt på många ställen och det
lär inte bli bättre om inget görs.
Som det nu är riskerar man att
förstöra bilen om man råkar köra
ner i något av de hål som blir allt
vanligare. Och vem betalar om
det händer något med bilen?
Det måste helt enkelt satsas
mer på vägunderhållet. Annars
blir det bara värre och värre. Och
kostnaden för att senare åtgärda
de allt fler och större skadorna
kommer att bli mångfalt högre
mot att göra det nu.

därtill. Dessutom betalar de en högre skatt än de som har
samma låga inkomst genom förvärvsarbete.
Vi inom PRO och SPF har representanter i Kommunala
Pensionärsrådet, KPR, som är det forum där vi ska bevaka
våra medlemmars intressen i kommunen. Vi protesterade
såväl muntligt som skriftligt i KPR och till kommunstyrelsen, speciellt vad gällde kostnaden för trygghetslarmet.
Men vad hjälpte det! Har man beslutat sig för att spara,
trots stora överskott, gör man det. Är detta det samhälle vi
vill ha för våra äldre? Vi frågar och kanske du som läsare
vill svara.
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värre
Röda
nu. Korset
Röda Korset
är på plats på Afrikas horn där över
är på plats
är påpå
plats
Afrikas
på Afrikas
horn där
horn
över
där över
12 miljoner människor fortfarande lider
12 miljoner
12 miljoner
människor
människor
fortfarande
fortfarande
lider lider
av akut brist på mat. SMS:a AKUT TORKA
av akut
avbrist
akutpå
brist
mat.
påSMS
mat.
:a SMS
AKUT
:a TORKA
AKUT TORKA
till 72 900 så bidrar du med 100 kr.
till 72 900
till 72
så900
bidrar
så bidrar
du med
du100
med
kr.100 kr.
Tack för din hjälp!
Tack för
Tack
dinför
hjälp!
din hjälp!
www.redcross.se
www.redcross.se
www.redcross.se

I juni var jag bjuden till prisutdelning. Tyresö kommuns kvalitetspris skulle delas ut. Nu skulle bra verksamhet i kommunen
belönas. Det ville jag inte missa – men på grund av ett annat möte
lyckades jag komma lite sent – prisutdelningen var redan igång.
Brevik skola och kommunens familjerätts-/familjevårdsenhet
stod högtidligt och lyssnade till kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl som delade
ut pris. Stämningen var god och
Pommacen flödade. Glada leenden och stora ord om bra verksamheter avlöste varandra.
Ett par dagar senare fick jag
frågan – men vem vann egentligen kvalitetspriset? Jag tvingades fundera en stund och kom
fram till att den ena verksamheten fick ett hedersomnämnande
och den andra ett diplom. Men
vem fick kvalitetspriset?
När jag forskat lite till uppFoto: Gunnar Frisell
täcker jag att ingen av verksamheterna fått priset. I år delades
tydligen bara andra och tredje pris ut. De nominerade nådde
enligt kommunen inte hela vägen fram. Det kan verka konstigt
med tanke på de toppbetyg Brevik skola får varje år i brukarundersökningar eller när man vet vilket bra arbete med begränsade
resurser som den sociala verksamheten i kommunen bedriver.
Och visst är det lite konstigt att arrangera en prisutdelning
och inte dela ut priset – utan bara tröstpriser?
Kommunen försvarar sig nu
mot de besvikna deltagarna:
”Visst är det lite kon– I år nådde ingen av de nominestigt att arrangera
rade enheterna upp till kraven på
en prisutdelning och
systematisk uppföljning och utvärdering, varför inget pris delades ut,
inte dela ut priset?”
säger kommunen på sin hemsida.
Nyligen tjuvstartade Usain Bolt på 100-metersloppet i VM.
Antagligen hade han sprungit snabbare än Yohan Blake som nu
vann med tiden 9,93. Enligt Tyresö kommuns norm borde bara
silvret och bronset ha delats ut.
Jag kan inte låta bli att undra hur engagerade medarbetare
man får då. En god prestation är en god prestation oavsett vilken
norm Tyresö kommun satt upp i en matris.
Martin Nilsson
Oppositionsråd (S)
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Höstfest på Ringen

Källsortering
Miljö Under våren 2012 kommer Tyresö kommun att börja
samla in matavfall från hushållen.
Avfallet sorteras i ett separat kärl,
och avfallet omvandlas sedan till
biogas som används till fordonsbränsle.
Svensken slänger cirka 100
kilo matavfall per person och år.
Matavfallet kan nu istället användas för produktion av biogas som
används som fordonsbränsle.
De restprodukter som återstår
används som gödsel på åker- eller
skogsmark.
– Hushållen får ett brunt
avfallskärl som ställs bredvid det
vanliga kärlet för hushållsavfall,
säger Ulrika Johansson, projektledare. De som väljer att sortera
sitt matavfall gör inte bara en
insats för miljön, de kommer
också få en billigare avfallstaxa.

Fest För andra året i rad bjöds
det på fest i Ringen. Liksom förra
året var det Socialdemokraterna
i Tyresö som arrangerade det
hela.

– Det var i samband med valrörelsen i september förra året som
vi gjorde det här första gången,
berättar Martin Nilsson från Socialdemokraterna. Det blev så lyckat, så vi bestämde oss för att göra
det i år igen. Vem vet, kanske blir
det en årlig tradition!

Mat och underhållning
För boende i området och andra
nyfikna som anslutit bjöds det på
nygrillade kycklingspett. Duk
tige musikern Josef Nordin stod
för underhållningen. Martin Nilsson, tillsammans med ytterligare
några lokalt aktiva Socialdemokrater, fanns på plats för att
”mingla”, svara på frågor eller
bara småprata för de som så ville.
– Det här är ett sätt för oss att
visa att vi politiker inte bara är
intresserade av att träffa väljarna
när det är valrörelse, påpekar Martin Nilsson. Just nu har vi dessutom en namninsamling för folkomröstning om de höjda avgifterna
inom äldre- och handikappomsorgen som vi hoppas att många passar på och skriver under.
Politisk handling
Och visst var det många som valde

5

ooo

Fazer lagar mat

Musikern Josef Nordin underhöll när festbesökarna på Ringen både kunde smaka kycklingspett och göra allvar av
ordet demokrati genom en politisk insats.
foto: Gunnar Frisell

att göra en politisk handling i den
lite kyliga höstkvällen genom att
skriva på sitt namn,
– Man märker att många vill
vara med och påverka, säger Martin Nilsson, som också fick synpunkter på stort och smått alltmedan mörkret föll, gatlyktorna
tändes och musiken spelade.
ooo

Kost Fazer Food Services kommer leverera måltider till 130
boende på Björkbackens Äldrecentrum under fem års tid – det
är resultatet av kommunens upphandling. Maten tillagas i ett produktionskök i nya trygghetsboendet och där öppnas också en restaurang som är öppen också för
allmänheten med 80 sittplatser.
Fazer Food Services uppdrag
innebär tillagning och leverans av
frukost, lunch, middag och mellanmål till alla äldre som bor på
Björkbackens äldreboende samt
140 kylda matlådor till hemtjänsten varje dag. Fazer Food Services ska också leverera måltider
till dagvård för demenssjuka.
ooo

Kulturdag i Tyresö

Martin Nilsson (S) trivs med att möta människor och prata politik även
mellan valrörelserna.
Foto: Gunnar Frisell

Inget fusk i Tyresö
Bidrag Socialförvaltningen har låtit göra en granskning av sitt arbete med försörjningsstöd/socialbidrag. Socialbidragshanteringen får
godkänt – inget fusk har kunnat hittas.

2008 beslutade socialnämnden
om ett antal insatser för att förebygga fusk med försörjningsstödet. Det handlade om rutiner
för kontroller, att alla kontroller
skulle dokumenteras samt att
arbetsmetoder för hembesök
skulle utvecklas. Även kontrollen
av utbetalningar skulle skärpas.

Burit frukt
Uppenbarligen har arbetet burit
frukt. Nu visar det sig att ingen
anmälan om bidragsbrott gjorts
sedan 2008. Vid ett tillfälle lyckades kommunen stoppa ett miss-

tänkt bedrägeriförsök innan utbetalningen.

Stickprovskontroller
För att förvissa sig om att brott
inte missas har nu kommunen
genomfört en stickprovskontroll
av 22 aktuella ärenden. I dessa
finns det inte skäl att misstänka
att något fusk förekommit.
Och även om en stickprovskontroll inte innebär att man
kan utesluta fusk eller bedrägerier bedöms riktlinjer, rutiner och
kontrollsystem vara goda.
ooo

Det är så trevligt med fest i Ringen att det finns funderingar på att göra
den till en årlig tradition.
Foto: Gunnar Frisell

Kultur Tyresö Föreningsråd
bjuder in alla föreningar i Tyresö
till en Kulturdag den 22 oktober
klockan 13–16 på Kulturcentrum
Kvarnhjulet. Skådespelaren Börje
Ahlstedt och tyresöpoeten BenktErik Hedin medverkar. Det ges
också möjlighet att utbyta idéer
med andra föreningar, träffa kommunens representanter och politiker med ansvar för kulturfrågor.
Soppa serveras. Dagen är gratis
för föreningsrådets medlemmar,
övriga betalar inträde om 100
kronor.

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö
Namn: _____________________________________
Gatuadress:_________________________________
Postadress:_________________________________
Telefon:____________________________________

ooo

Portot
betalt

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

Mobiltfn:___________________________________
E-post:_____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!
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Bollmora allé invigd

Moderater tvingas
backa om VA-taxa
Avgift Under de senaste åren
har det pågått en intensiv politisk strid om hur finansieringen
av nyanslutningar till det kommunala VA-nätet ska betalas.

Moderaterna och alliansen har
tidigare drivit igenom att den
som får VA-anslutningen bara
ska betala en del av anslutningen.
Oppositionspartierna har varit
emot en sådan lösning då de
menar att det innebär att övriga
brukare då med höjda avgifter
subventionerar värdeökningen i

en privatfastighet. Enligt beräkningar i kommunen skulle detta
på sikt innebära uppemot 1 000
kronor extra i avgift per hushåll.
Nu tvingas Moderaterna backa.
Orsaken är ett förtydligande av
lagstiftningen som visar att det
inte längre är lagligt att ta ut
anslutningsavgifter som Tyresö
gjort.
Hur hög de nya anslutningsavgifterna kommer vara vet man
först när en ny taxa är beslutad –
vilket bedöms ske under hösten.
oo o

105 kvadratmeters
byggrätt i Östra Tyresö
Bygge När de tidigare byggrätterna på Östra Tyresö underkändes tog det stopp för byggandet.
Nu kan det vara på väg att starta
upp igen – åtminstone för en del.

ler. Där kan det dröja något längre innan man får bygglov men då
blir det i stället en större byggrätt
direkt.
Förslaget ska nu skickas ut på
samråd.

empelritningar för
Efter förhandlingar med länsstybyggnad
av
enbostadshus
relsen har
Tyresö
kommun nu fattat beslut om att man under vissa
villkor ska kunna få byggrätt på
upp till 105 kvadratmeter i maximalt två våningar för huvudbyggnaden och uthus om maximalt 40
kvadratmeter. Förutsättningen
är att det tillkommande vattenuttaget blir begränsat och att de
enskilda avloppsanläggningarna
är så bra att utsläppen till Kalvfjärden och Erstaviken inte ökar.
De områden som står närmast
att få en permanent detaljplan
omfattas dock inte av dessa reg-

Många trotsade det blåsiga vädret och var med när Bollmora allé invigdes.
Utveckling Det är inte varje
dag Tyresö får en ny väg. Men
nu är den nya infarten till Tyresö
centrum invigd.

oo o

Fredrik Saweståhl klippte band.
foto: Gunnar Frisell

Illustration: Tyreso.se

REA!
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Nu lättar vi på lagret av
krukor, rododendron och
barrväxter!

Den hårda blåsten gjorde att
vattnet i rondellen blåste ut över
vägen och en och annan skylt
rasade. Men annars gick det bra.
Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl klippte band,
det bjöds på korv, elever från
Montessoriskolan sjöng och
kommunens samhällsbyggnadschef premiärkörde vägen med en
av kommunens miljöbilar. Inom
kort kommer ”Välkommen till
Tyresö”-skyltar att sättas upp.

Vi utför även plantering, planering,
klippning och tomtskötsel

Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB

Vi fixar allt för Din trädgård

Vendelsövägen 39 • 135 51 TYRESÖ (Trollbäcken)
Telefon 08-712 07 91
Öppettider: Vard 9–18, Lö & Sö 10–16
www.hammarlundstradgardstjanst.se
E-post: ha.gunnar@telia.com

Mer är på gång
Med den nya infarten är tanken
att övriga vägar i Bollmora ska
avlastas och trafiken genom centrum minska. Men vägen är bara
första steget i omvandlingen av
Tyresö centrum.
Tyresö Nyheter kan nu som
första tidning ge en uppdaterad
tidplan för den övriga centrumomvandlingen. Även om den är
preliminär och beroende av en
mängd faktorer så ger den ändå
en indikation när saker kommer
ske.
ooo

Tidtabell för centrumomvandlingen
Projekt
Skrubba Malmväg förlängs och förbinds med Tyresövägen
Inflyttning Trygghetsboendet i Tyresö centrum
Nybodahallen är redo för första idrottsmatchen
Nya Nyboda skola öppnas
Första leken på ny lekplats i Tyresö centrum
Badklart i nya simhallen
Nya affärslokaler i Tyresö centrum
Inflyttning i höghuset vid Tyresö centrum
Bostäder vid Bollmora all
Ny föreningslokal i bostadsrättsföreningen Sjötungan
Ny stadspark, Tyresö centrum
Bostäder korsningen Bollmoravägen/Granängsvägen

Tid
Våren 2012
Mars 2012
Juni 2012
Skolstarten ht 2012
Hösten 2012
December 2012
Tidig höst 2013
Hösten 2013
2013–2014
2013–2014
2014–2015
2015–2016

Därtill kommer busstorget rustas upp och diskussioner förs med ICA om utbyggda affärslokaler – men det finns ingen tidplan för. På samma sätt planeras för bostäder när Forellskolan rivs – men ännu så länge utan någon tidsplan.

foto: Gunnar Frisell

tider
t
e
p
öp
Nya

OBt- S!

Hös na
lökar
har mit!
kom

foto: Gunnar Frisell

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

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14
– Alltid lågpris –
Hälsokost
Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost
Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se
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Kommunal policy hjälper inte alla i Tyresö:

Krav på insatser mot klotter
Miljö Kommunen har tagit
en policy mot klotter men när
klottret hamnar på privata fastigheter står kommunen maktlös.
Nu kräver fullmäktigeledamöter
insatser.

Förslag om kommunal hjälp
Därför föreslår nu Socialdemokraten Sara Albornoz i en motion
till fullmäktige att kommunen ska

Daniel Ahlquist
– Nej, jag åker alltid kollektivt.
500 kronor per månad vore
lagom.

Elisabeth Skinner med Marcus
– Nej, jag åker kollektivt. Pensionärsbiljetten är ju lite billigare än
fullpris, men det borde överlag
bli billigare så att folk ställer
bilen.

– Låt Tyresös företag, privatpersoner och föreningar ta del av kommunens upphandlade avtal om klottersanering,
säger Sara Albornoz (S).
foto: Gunnar Frisell

erbjuda hjälp till de som får sina
fastigheter nedklottrade.
– När man får sin fastighet nedklottrad för första gången vet man
kanske varken var man ska vända
sig eller vad som är ett rimligt

pris för en sanering. Därför borde
kommunen låta sitt upphandlade
avtal bli tillgängligt både för företag, privatpersoner och föreningar. Det skulle säkert underlätta
betydligt. Dessutom borde man

bjuda in större företag och organisationer till ett möte där man enas
om insatser mot klottret.
Motionen är ännu inte behandlad av kommunfullmäktige.
ooo

Stopp för vägarbeten i Tyresö
Trafik Till följd av vinterns stora
snömängder tvingas nu kommunens samhällsbyggnadsförvaltning stoppa allt vägunderhåll.

Vinterns ymniga snöfall innebar
ökade kostnader för snöröjning,
skottning av tak och skador på
fastigheter. Även om kommunen
som helhet går bra rent ekonomiskt tvingas nu miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen nödbromsa sin verksamhet för att
kunna spara in åtminstone en del
av förvaltningens underskott.
Hårdast slår sparbetinget mot
vägunderhållet. Där har förvaltningen nu känt sig tvungna att
stoppa i princip allt beläggningsarbete. Endast 30 procent av planerad vägmålning genomförs vilket redan syns på flera övergångsställen i kommunen.

Allmän kapitalförstöring
Åke Skoglund, samhällsbyggnads
chef, skriver till politikerna att

?

Påverkar SLs
prishöjning ditt
resande, vad tycker du ett SL-kort
borde kosta?
foto: Gunnar Frisell

I somras briserade det mer än
vanligt. Klottret fanns på byggnad
efter byggnad. Reaktionen från
medborgarna lät inte vänta sig.
Flera brev till kommunen kräver
nu insatser.
2009 tog kommunen en policy
mot klotter. I den sägs det att
”Tyresö kommun ska vid kännedom om klotter och annan skadegörelse på kommunal egendom
sanera inom 48 timmar. Förskolor
och skolor är prioriterade. Stötande och rasistiskt klotter ska saneras omgående”.

Klottret vet inga gränser
Initialt blev det nog också bättre.
Saneringen av kommunala byggnader gick snabbare. Problemet
är att klottrare inte gör skillnad
på kommunala eller privata fastigheter. Så när klottret hamnat
på Vattenfalls elskåp eller på ett
företags fasad kan det ta längre
tid. Och Tyresö upplevs som
lika klotterfyllt som förut. Och
med klottret följer ökad upplevd
otrygghet.

7

konsekvensen blir att trafiksäker
heten blir lidande men ändå har
bedömts vara godtagbar. Det
uteblivna beläggningsarbetet riskerar innebära en successiv försämring av vägstandarden och en
allmän kapitalförstöring.
Arbeten med vägdikning har
också skjutits på framtiden. Det
riskerar innebära att översvämningar blir vanligare vid kraftiga
regnväder.

Anna Rask med Tilde
– Nej det påverkar inte nu. Jag
är barnledig och med barnvagn
åker man ju gratis. När jag jobbar är jag tvungen åka kollektivt.
Det är en kraftig höjning de gjort!
30-dagarskortet borde kosta
500 kronor.

Karin Strandberg
– Ja det påverkar mig! Jag har
ju inget annat val än att åka kollektivt! Det här betyder att 100
kronor mer av studiebidraget går
till resande i stället för till bättre
saker. 500 kronor är en rimlig
nivå.

Lösning föreslagen
Rapporten har fått socialdemokraten Martin Nilsson att återupprepa partiets krav på att snöröjningen ska organiseras som en
resultatenhet:
– Då kan kostnaderna för snörika och snöfattiga år balanseras
mot varandra. Det är absurt att en
av kommunens viktigaste uppgifter – att garantera bra fungerande
vägar – dras in för att det snöat
mycket.
ooo

Johan Stenmark
– Nej, jag är tvungen att resa
kollektivt! Jag tycker inte om
höjningen. Fler människor åker
ju kollektivt så det borde gå att
sänka i stället för att höja. Det
är svårt att ange en lämplig nivå
eftersom den ändras över tiden.
Lägre borde den i alla fall vara.
– Hej då, nu ska jag till bussen.
Foto: Gunnar Frisell

Konsekvenser av vinterns snöande.

Foto: Gunnar Frisell
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Skön stämning på
Årets upplaga av Tyresöfestivalen levde upp till sin devis
”mångfald och omtanke” med råge.
Festivalens besökare, barn som vuxna, kunde finna
något som passade dem alla bland de 45 olika medverkande föreningar, politikertält och övriga utställare.
På Stora Scenen hade konferencier Erik Linder fullt upp med att
presentera stora som små artister.
Först ut var Carefree Big Band.
Ett fantastiskt storband bestående av amatörmusiker, som
verklig gav festivalen en rivstart.
Medryckande soul-funk-musik
blandat med storbandsjazz ljöd ut
över festivalområdet.
En skön stämning spreds bland
besökarna. Det fina vädret gjorde
ju sitt till förstås! I Skateparken
arrangerades både en BMXuppvisning och en skatetävling.
Många fina trix applåderades.
Kulturskolan hade Poi-tillverkning, en slags boll med svans som

man håller i ett snöre och snurrar med! Poi betyder boll och
kommer ursprungligen från Nya
Zeeland där de användes av maorierna.
Det bjöds på många olika
Prova-På aktiviteter, bland annat
barndans, ponnyridning, gymnastik, amerikansk fotboll, prova-på
kastspö, basket och barnyoga för
att nämna några.
Några som verkligen lockade
fram publiken till Stora scenen
var MAD Dance Crew, ett gäng
tjejer som dansade loss på scenen. HipHop och Dancehall är
några av de dansstilar gruppen
visar upp.
Andra som också fick upp-

Alla på en gång med Tyresö Basket.

BMX-uppvisning i skateparken.

NY adress för besök och leverans
Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)
Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se
www.rhtryck.se

Postadress
Box 2015
135 02 Tyresö

RHtryck

Totalleverantör av trycksaker

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

skattande applåder var Paradesi
dance group, som med sina vackra indiska klänningar svepte runt
scenen i en smittande Bollywood
dans.
Tyresö kulturskolas elever fick
också möjlighet att visa sina färdigheter. Kulturskolans blås- och
stråkorkestrar fyllde stora scenen
till brädden och framförde fina
musikstycken trots att noterna
tillfälligt fladdrade iväg. Kulturskolans danselever bjöd på en
dansuppvisning.
Trots att mörka moln tornade
upp från söder, gick inte den goda
stämningen att ta miste på. Flera
organisationer samlade in pengar
till de svältande på Afrikas horn.

De politiska partierna hade fått
en utmaning från Miljöpartiet om
vem som samlade mest pengar.
Genom tävlingen fick Rädda Barnen in 3 346 kronor och Radiohjälpen 3 860 kronor.
Här finns inte möjlighet att
nämna alla som medverkade
under festivaldagen. Men ett går
att konstatera: Tyresöfestivalen
2011 är en lyckad mångkulturell
tillställning som visar på bredden
av de aktiviteter som föreningslivet i Tyresö erbjuder.
ooo

l.
erikansk fotbol
En lektion i am

Skogsavverkning i villaområde
Trädgård När träden blir för
stora på små tomter uppstår
problem.

Roger Fogdemark och Patrick
Hedlund på Svenska Trädfällarlaget är experter på att ta ner
träd på små ytor. Att ta ner på det
här sättet kallas sektionsfällning.
Man kvistar på väg upp i trädet
och kapar sedan stammen uppi-

från i cirka 2 meter långa delar
som får falla till marken.
– Här i Tyresö är det många
privatpersoner som anlitar oss,
säger Roger. På den här tomten
har vi tagit ner tre björkar och
sex granar.
De flesta trädjobben sker i april
till oktober men kan även göras
på vintern. Rogers personrekord
i trädet är minus 27,5 grader. På

vintern är det mycket snöskottning som komplement.
– Men det är alltid uppåt! säger
Patrick.
ooo

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

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

Genom att kvista på väg upp och
sedan kapa stammen i delar på
väg ner kan stora träd fällas på
trånga ytor.
foto: Gunnar Frisell
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Tyresö runt

solig festival
FestivalFoto: Kaijsa Keusch

Carefree Big Band öppnade hela festivalen
från stora scen med skön soulfunkig musik.

Konfrencier Erik Linder bjöd på
både egna och andras låtar.

Pardesi dance group.

Mad Dance Crew poserar efter
ett bejublat framträdande.

FFF – Folklig, Festlig, Festival!

s stråk
I strålande sol visade Kulturskolan
.
orkester de rätta takterna
Festivalen från ovan.

Tyresö Ridskola höll i festivalens ponnyridning.

Jojje Wadenius bjöd på flera av sina
fina barnvisor. Ett barn ska jag ha
och Kalles Klätterträd.

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

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar
Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier
Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35
Innehar F-skattesedel

Bilskador
Plåt & Lack

Öppet:
www.glashilding.se

Vendelsövägen 51, HANINGE

9

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

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge
Bandhagen

Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85

Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö
www.tyresobilverkstad.se

Borde inte ditt
företagsynas här?

www.bargarbo.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap

Tel 742 11 91

Oj!

Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Bokar en annons
idag och visa alla i
Tyresöatt du finns.
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nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

e när
Blir tryggheten störr
rt?
y
d
r
fö
r
li
b
t
e
rm
la
ts
e
tryggh
Moderaterna vill tillsammans med sina stödpartier höja avgif
terna för omsorg om äldre och personer med funktionsned
sättning kraftigt.
Framförallt är det på förebyggande omsorg i hemmet och
trygghetslarmet som avgifterna höjs. Hur blir tryggheten större
om fler avstår ett trygghetslarm? Och varför skulle kommunen
tjäna pengar på att fler tvingas till särskilt boende tidigare
eftersom de avstått omsorg i hemmet när det blev för dyrt?

Sänkt hastighet
i Tyresö
Tyresö Nyheter berättade i våras om förslaget om nya hastighetsgränser. Förslaget
har nu varit ute på remiss och kommunens
miljö- och samhällsbyggnadsutskott har
fattat ett beslut. I stort följer det planeringen från i våras. Enda skillnaderna är att:
■■ Nuvarande 30-hastighet på sträckan
Njupkärrs-mars-skolvägen behålls.
■■ Hastigheten på Töresjövägen ska sänkas

när den nya trafikplatsen vid Skrubba
Malmväg öppnats.
■■ Den planerade hastighetssänkningen
på Granängsvägen (till 40 km/h) görs
först sedan en ny busshållplats byggts
vid Nyboda skola och nya bostadshus
uppförts vid korsningen med Bollmoravägen.
ooo

I valet lovade Moderaterna att sänka avgifterna för omsorg. Nu
höjer de samma avgifter kraftigt – och mest för de med vanliga
inkomster samtidigt som kommunen gör rekordöverskott. Bara
trygghetslarmet kan bli 3 000 kronor dyrare.
Eftersom de styrande lovade att inte höja avgifterna – och nu ändå
gör det så tycker vi att det är rimligt att Tyresös väljare får säga sitt
om trygghet och omsorg ska bli dyrare.
Därför samlar vi (tillsammans med andra partier och organisationer) in namn för att tvinga fram en folkomröstning. Om 10
procent av Tyresös röstberättigade skriver på blir det verklighet.
Skriv på du också och skicka in talongen redan idag.

Martin Nilsson, oppositionsråd (S)

Omsorg efter behov
– inte efter plånbok
www.socialdemokraterna.se/tyreso

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Socialdemokraterna i Tyresö
SVARSPOST 20113704
135 20 Tyresö
Jag stöder förslaget att Tyresös befolkning i en folkomröstning får
pröva om beslutet (kommunfullmäktige 2011-04-14 – § 53)
att kraftigt höja avgifterna har folkligt stöd.
Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

Personnummer (10 siffror)

Detta är de uppgifter som krävs (enligt kommunallagen) för att din namnunderskrift
ska räknas. Dina uppgifter kommer inte användas på något annat sätt än som inlaga
till Tyresö kommunfullmäktige.

Beslut är nu taget om hastighetsbegränsningarna i Tyresö.

foto: Gunnar Frisell

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 händeri ditt närområde.
Adress:
Byggnation:
Maria Sofias väg 1–5 6 stycken flerbostadshus med cirka 60 lägenheter
Breviksvägen 188 B Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus
Skarvstigen 5 B
Nybyggnad av enbostadshus
Skolvägen 26 B

Nybyggnad av enbostadshus

Ekstigen 17
Stimmet
Långsjövägen 60
Slånbacken
Hällstigen 11
Skandiavägen 6
Spiggvägen 4
Bockvägen 9
Vendelsövägen 59 A
Vintervägen 4
Körsbärsvägen 25
Grepvägen 19
Marsvägen 6
Näsbyvägen 7 A
Vårliden 17 C

Nybyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av skola
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av nätstation
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av carport
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av bibliotek
Tillbyggnad av industribyggnad
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Påbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus

Foto: Gunnar Frisell

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
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Brist på hyresrätter och svårt sälja bostadsrätter:

Ny brygga vid Brevik skola

Tyresö vill bygga
fler bostadsrätter
Bryggan ligger klar.

Foto: Gunnar Frisell

Bad En ny brygga finns för den
som är sugen på ett dopp.

Som en del i arbetet med det nya
promenadstråket mellan Tyresö
slott och Tegelbruket har kommunen byggt en ny brygga vid
Brevik skola. Ännu återstår delar

av arbetet med att anlägga nya
gång- och cykelbanor som skapar
en av Tyresös finaste strandpromenader.
Men redan nu kan man alltså
njuta av den nya bryggan. Kanske
läge för ett sensommarbad?
ooo

Bilbältesstol
Vinstmaximerad markförsäljning kan leda till att ingen mark bebyggs och därmed förvärras bostadsbristen i Tyresö.
foto: Gunnar Frisell

Bostad När hösten kommer
är det mer regel än undantag
att tidningarna skriver om svårigheter för studenter att få en
bostad. Så också i år. Men det är
inte bara studenter som har svårigheter att finna en bostad som
de har råd att efterfråga.

Yngre som vill flytta hemifrån får
stå åratal i kö. Äldre som vill ha
ett tryggt boende får ställa sig i
kön till trygghetsboendet som
kanske bara kortas av hyror på
upp till 12 000 kronor i månaden.

Nya bostadsområden
Samtidigt finns det nu i Tyresö
planer på många nya bostadsområden. Centrum ska förtätas och
flera bostadsområden i Strand
ska byggas. Men så gott som
allt är planerat som exklusiva
bostadsrätter. Bostadsrätter som
nu visar sig allt svårare att sälja.

När det gäller ett av Tyresös
mest attraktiva bostadsområden Strandudden (gamla Varvstomten) har det gått så långt att
kommunen nu förbereder sig för
att man måste försöka hitta en
ny byggfirma eftersom den nuvarande inte lyckats sälja tillräckligt
många bostäder för att kunna få
lån på banken.

Dålig efterfrågan
Skyskrapan som var tänkt att bli
upp till 23 våningar hög är försedd
med en klausul där byggherren
kan minska till 17 våningar om
det inte säljs tillräckligt. HSB har
ännu inte lyckats bygga allt det
man har byggrätt för på Siklöjevägen – på grund av för dålig efterfrågan. Seniorboendet Porträttet
vid Strandtorget är inte heller
uppstartat och lägenheterna är
enligt vad Tyresö Nyheter erfar
långt ifrån slut.

Byggprojekt kan stanna upp
Samtidigt som det nu alltså finns
ett skriande underskott på hyresrätter och ett tilltagande överskott på bostadsrätter planerar
nu Tyresö kommun för – fler
bostadsrätter. Bollmora allé,
Bäverbäcken och Tegvägen är
bara några områden som nu planeras för bostadsrätter. Något
som väcker kritik:
– Resultatet kan bli att byggprojekt stannar upp och att
bostadsbristen förvärras. Allt för
att kommunens moderata majoritet försöker vinstmaximera
markförsäljningen. Men om ingen
mark bebyggs och försäljs blir det
noll i inkomst.
– Och om ingen bygger så tvingas Tyresös ungdomar flytta från
kommunen, säger Martin Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd.
ooo

Pedagogiska måltiderna bort
– oro för stök i skolbespisningarna
Skolmat Från höstterminen
försvinner de fria pedagogiska
måltiderna i Tyresös skolor.

Tidigare har personal kunnat äta
gratis om de åt tillsammans med
barnen. Det har setts som ett sätt
att få lugn och ro i skolmatsalarna
och samtidigt skapa trygghet för
alla barn.
När skolorna nu startat har
kommunen bestämt sig för att
spara bort detta och personal som
äter med barnen får nu betala 15
kronor per måltid.
Detta har på flera skolor inne-

burit att många lärare avstått från
att äta med barnen vilket nu fått
flera föräldrar, som hört av sig till
Tyresö Nyheter, att vara oroade.
I ett brev till elever vid Strandskolan skriver exempelvis rektor
Magnus Duvnäs som reaktion på
oron:
– Jag vill understryka att jag
tillsammans med medarbetarna
kommer att se till att matsituationen för era barn ska vara bra.
Han lovar att återkomma med
besked senare om hur skolan
ska kunna säkerställa detta och
ber samtidigt föräldrarna att rap-

BeSafe iZi Up X2
15-36 kg, svart

1.499:Ord. pris 1.799:Nu på bio och som spel

Bilar å2
sp el p

köp59e9:-t
Värde

© Disney Interactive Studios

Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 30/9 2011, eller så långt lagret
räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Tyresö
Industrivägen 8
Tel. 08-79 88 000

foto: Gunnar Frisell

portera in problem och framföra
eventuell kritik mot beslutet.
ooo

© Disney/Pixar

Öppettider
Vardagar 8.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 14.00
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Tyresö FF i cupfinal

Fotboll 31 augusti vann Tyresö
FFs damlag ännu en viktig seger,
denna gång i Svenska Cupen.
Tyresö vann med 2–1 mot KIF
Örebro och slog därmed ut fjolårets cupsegrare. För första gången
i klubbens historia är ett seniorlag från Tyresö FF i final i Svenska
Cupen. Finalen spelas på bortaplan den 29 eller 30 oktober mot
Kopparbergs/Göteborg FC.
ooo

Banor bordlagda
Tennis Planerna på att bygga
tennisbanor utmed Petterboda
gångstråk kan ha stött på patrull.
Frågan som avhandlades i kommunen i veckan sköts på framtiden då det fanns betydande
invändningar – inte minst från
Naturskyddsföreningen. Föreningen anser att anläggandet av
tennisbanorna hotar såväl Tyresös gröna stråk som tillgången till
natur för de många skolorna och
förskolorna i närområdet.

Innebandyn byter arena
Innebandy Förra gången
Tyresö Trollbäckens innebandyklubb var uppe i superligan
fick hemmamatcherna spelas i
Eriksdalshallen. Nu gäller en ny
”hemmaarena”.

När klubben nu gör comeback
är det istället mot Haninge som
fansen får bege sig. Hemmamatcherna kommer i år att spelas i
Torvallahallen. Första matchen
går av stapeln den 21 september
då klubben spelar derby mot AIK.

Hoppas kunna spela hemma
Till nästa säsong hoppas TTIBK
kunna spela hemmamatcher
på riktigt – då i den upprustade
Nybodahallen.
Inför premiären i superligan
har också kommunen beslutat
att sponsra verksamheten med
100 000 kronor.

ooo

oo o

Rocket Robin liggertvåa

TTIBKs hemmamatcher kommer att spelas i Haninge.

Ny slagkraftig förening för handbollen i Tyresö:

Tre föreningar blir en
Handboll Handbollen i Tyresö
är på väg att göra samma resa
som innebandyn gjorde 2004.
Då gick Tyresö IBK och BK
Trollbäcken samman i TyresöTrollbäcken IBK. Den resan blev
framgångsrik och TTIBK startar
nu sin andra säsong på elitnivå i
Superligan.

Det går bra för Rocket Robin.
Racing Det blev en hyfsat bra
helg i Knutstorp för Pejer racing
med två femteplatser och en tredjeplats i Pro Superbike STCC privatcup. Nu ligger Rocket Robin
tvåa i privattotalen.

Foto: Pejer racing

Närmast blir det att tampas
med Roger Hansson, Christian
Åkerlund och Robin Ericsson på
Mantorp för att behålla den placeringen.
oo o

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00

Foto: Gunnar Frisell

De tre handbollsklubbarna Tyresö IF, Tyresö HF och HK Tyrold
jobbar nu på att till säsongen
2012–2013 slå samman föreningarna till en ny slagkraftig förening
för handbollen i Tyresö. Målet är
att bli en av landets bästa handbollsföreningar men också att
ge alla ungdomar i Tyresö en bra
miljö, att utvecklas socialt och bli
riktigt duktiga handbollsspelare.
Tyresö har historiskt en stark
handbollskultur med tre SMguld på damsidan och dessutom
många junior- och ungdomstit-

lar för både flick- och pojklagen.
Tyresöhandbollen har under
åren fostrat en lång rad talanger
som hämtat hem SM-titlar som
seniorer och som också spelat på
landslagsnivå.

Fördelar med samgående
Alla tre klubbarna ser tydliga fördelar med en stor förening, både
när det gäller organisation och
marknadsföring. Den nuvarande
uppdelningen på tre klubbar har
ifrågasatts och många har sett
det som positivt om man går samman för att bli slagkraftigare. Nu
ser det ut som om tiden är mogen
för en sammanslagning. Ingen av
klubbarna dominerar och alla verkar inställda på att jobba för en ny
gemensam förening.
Den nya föreningen kommer
med sina drygt 700 medlemmar
bli en av de större idrottsföreningarna i Tyresö. Klubbarna hop-

Bild: alltomhandboll.nu

pas också att den nya föreningen
ska locka till sig sponsorstöd från
tyresöföretagen.

Nybodahallen blir hemmahall
Tidsplanen är att spela också
2011–2012 var för sig och att
under säsongen arbeta fram en ny
organisation och nytt klubbnamn.
Samtidigt startar ett samarbete
med träning inom åldersgrupper,
med cafeterian vid matcher och
en del annat.
I och med att Nybodahallen
beräknas stå klar för återinvigning hösten 2012 så kommer
den nya föreningen också kunna
starta sin verksamhet i en helt ny
hemmahall.
ooo

Tyresö IF

Tyresö HF

HK Tyrold

Bildades 1958
Cirka 210 medlemmar
Herr- och pojklag
Herrlaget spelar i div 1

Bildades 1970
Cirka 200 medlemmar
Dam- och flicklag
Damlaget spelar i allsvenskan

Bildades 1966
Cirka 300 medlemmar
Främst barn- och ungdomsförening
(både pojk- och flicklag)
Herrlaget spelar i div 1

Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

ABF Södertörn anordnar Författarkvällar i Tyresö

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

www.ncc.se
www.ncc.se

Tyresö i Kulturcaféet, Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 C.
Entré 50 kronor, inklusive kaffe.
Författarkväll med Bror Perjus
Tisdag 27 september kl 19.00
Ett annat ord för mord. En fackförening
bildades vid Coke-fabriken i Guatemala
City. Men ena ledaren efter den
andra mördades i försök att krossa
fackföreningen. Efter tre mordförsök
får Isreal Marquez order att gå i exil för
att utveckla internationellt stöd.

Författarkväll med Åsa Lindeborg
Tisdag 11 oktober kl. 19.00
Åsa Lindeborg, historiker och
kulturjournalist. Här berättar
hon om sin kritikerrosade bok,
Barndomsskildringen ”Mig äger ingen”.
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Tyresö FFs damlag på guldjakt

Många är de som hoppas på att guldet tas hem till Tyresö.
Fotboll Med fyra omgångar kvar i damallsvenskan har Tyresö FF
häng på ledarlaget LdB FC Malmö. Malmö leder med tre poäng, och
båda lagen har samma målskillnad. Frågan är om Tyresö efter 5–3
segern nere i Malmö klarar av att passera Malmö i spurten.

Hur stor är möjligheten att komma
ikapp och förbi Malmö? Vad talar
egentligen i Tyresös favör?
Tyresö möter närmast Jitex
hemma den 24 september, därefter Piteå och Örebro borta och
avslutar med att ta emot Kopparbergs/Göteborg hemma i höstens
sista match.
LdB FC Malmö i sin tur möter
Linköping borta den 25 septem-

ber, därefter Kristianstad hemma,
Hammarby borta för att avsluta
säsongen med match hemma mot
KIF Örebro.
Två ganska lika resor fram till
avslutningen den 15 oktober kan
det tyckas. Vad kommer då att
avgöra var guldet ska hamna?

Statistik kring serien
Tyresö FF har tagit fram en del

foto: Slottstudion

intressant statistik kring serien
fram till idag. Den visar att Tyresö är formstarkaste laget under
de senaste 10 matcherna. Tyresö
har spelat in 26 poäng under den
perioden medan LdB FC Malmö
skrapat ihop 18 poäng.
Tyresö har inte förlorat en
match sedan den 24 maj, när man
förlorade hemma mot Umeå. Förutom förlusten mot Tyresö har
Malmö efter sommaren också
förlorat mot Göteborg den 14
augusti.
Offensivt är båda lagen i topp
med 2,33 mål/match för Tyresö

och 2,39 för Malmö. Också defensivt är lagen lika med 0,83 insläppta mål/match för Tyresö och 0,89
för Malmö. Här är Göteborg i topp
med 0,50 insläppta mål/match.

Avstängningar avgör?
En skillnad som kan spela in är
att Malmö fick tre utvisningar i
matchen mot Tyresö och därmed
spelar utan tre av sina starkaste
spelare i bortamatchen mot Linköping. En tabbe som kan visa
sig bli avgörande i slutstriden om
guldet.
Men om Malmö trots allt hål-

Långa köer till kulturskolan
Musik 2009 höjdes avgifterna
till kulturskolan. En av förväntningarna var att köerna skulle
minskas genom att fler skulle
avstå. Fortfarande är dock köerna långa.

Kötiderna är varierande. Vill du
börja i rockskola finns det platser direkt men vill du gå i gitarr-,
piano- eller sångundervisning så
är det upp till två års väntetid.
Däremellan hittar man undervisning i exempelvis blåsinstrument, fiol och slagverk där väntetiden kan vara upp till ett halvt år.

Risk för ännu längre köer
Att det är många som vill gå i
kulturskolan är förstås något
positivt men frågan är vad kommunen tänker göra för att minska

kötiderna. Kulturskolan var en
av de områden inom kommunen
som inte fick någon uppräckning i
senaste budgeten. Det finns alltså
en risk att verksamheten tvingas
spara vilket skulle kunna innebära längre köer.
En som är kritisk mot detta är
socialdemokraten Anders Linder:
– Vi hade 750 000 kronor i vår
budget för att öka utbudet så
att köerna minskar. Men just nu
tycks det vara mest passivitet i
kommunen.

Inga nya besked
Kultur och fritidsnämnden håller
just på att planera nästa års budget. Innan den är tagen finns inga
klara besked om eventuellt ytterligare sparbeting på kulturskolan.
ooo

ler undan och vinner serien, var
avgjordes serien? Kan det vara
så att Tyresö förlorade guldet i
vårens hemmamatch mot Malmö,
en 6-poängsmatch där man förlorade med 1–2?
TN håller självklart tummarna
för Tyresö FF. Om det ändå inte
räcker så är vi helt övertygade om
att guldet 2012 hamnar i Tyresö,
allt enligt den planering som laget
hela tiden arbetat efter och som
kommer att hålla och föra laget ut
i Europa!
ooo

Trådlöst på IP
IT Trollbäckens idrottsplats är
numera utrustat med ett öppet
trådlöst nätverk. Det är Hanvikens SK som bjuder besökarna
på denna tjänst. Nätverket som
heter HSK_Guest är tillgängligt
inom idrottsplatsen.
ooo

TTIBK förstärks
med hemvändare

Räkna med att vänta två år om du vill börja spela gitarr på kulturskolan.
Foto: Gunnar Frisell

Fotboll Viktor Ferraresi är klar
som spelare för TTIBK och förväntas delta redan i seriepremiären mot AIK den 21 september!
Som planen ser ut går den
mycket motivarade Ville direkt
in i förstalinan tillsammans med
Kevin Björkström och Fredrik
Cederborg. Viktor har tidigare
spelat ibland annat Fornudden
och TTIBK.
ooo
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pågång
det händer I Tyresö

Gratis naturguidningar
Tyresö har en rik och varierad natur,
nu har chans att gå med på en gratis
guidad tur för att uppleva och lära
dig mer om vår fascinerande natur.
Välj mellan flera olika guidningar.
Ingen föranmälan krävs. Läs mer:
www.tyreso.se/Se-och-gora/
Dressyrtävling för häst
Lokaltävling med många externa ekipage. Cafeteria, dryck och korv.
Söndag 2 oktober, kl 8–17, Tyresö
Ridskola, Fårdala gård, ridskolevägen 2. Arr: Tyresö Ryttarförening.
Siv sover vilse
Om äventyret att sova över! En
skräckblandad upplevelse, för hos
kompisen finns både marsvin och
hund. För barn 5–9 år av Teater Tre.
Söndag 2 oktober, kl 14.30, Tyresö
bygdegård, Kyrkv 7.
Alla biljetter kostar 30 kr, barn som
vuxen, och bokas per e-post:
info@tyresobygdegard.se från 26/9.
Konsten, publiken och dialogen
Åsa Mårtensson, intendent vid
Haninge konsthall, berättar om
konstprojekt som undersökt hur
publik och konst kan mötas. Gratis.
Tisdag 11 oktober, kl 18.30–20, biblioteket i Tyresö C.
Arr: Tyresö Konstförening/Tyresö
kommun.
SeniorSurf
Att gå med i SeniorNet är ett bra sätt
att få 55-plussare att lära sig mer
om datorns användning i vardagslivet. Torsdag 13 oktober, kl 14–16
på biblioteket i Tyresö C berättar vi
om vår verksamhet och bibliotekschefen berättar om alla datortjänster
biblioteket har.

Fullt ös på Tyresöradion 91,4. Varierat, hörvärt!
Närradion  Tyresöradion fort
sätter på 91,4 MHz och numera
också på webben www.tyreso
radion.se med fyra–fem nya program varje vecka. Som vanligt
hörs på radion 12 program dygnet
runt och när som helst på webben.

Det är stor variation i utbudet:
Både gammalt och ungt, alltså
hörs SeniorNets Gunnel Agrell
Lundgren och Sven Lundberg just
före en halvtimme med 19-årige
Andreas Wern. Lisa Gustavsson
intervjuas, alldeles innan hennes
far Rune Gustafsson i en repris
berättar om sin kända åkerirörelse i Tyresö. Musiken får sitt
genom Mia Karlsson i tjejbandet
Crucified Barbara men också teater uppmärksammas i en halvtimme med Christina Allinger.
Ebbe Björkman fortsätter i
repriser med sina litteraturkrönikor, nu om sin skånska landsmaninna Victoria Benedictsson.
Och kommunpolitiken bevakas
av Christina Melzén (FP) och Ann
Sandin-Lindgren (S) genom deras
beundransvärda sammanfattningar av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff tuffar vidare på
det 27:e(!) året med ett nytt program varannan söndag. Fullmäktigemötena direktsänds, nästa
gång torsdag den 13 oktober från
klockan 18.

Programmen i största korthet de närmaste veckorna:
4/9–25/9
Mia Karlsson (Cold Heart): Tjejbandet Crucified Barbara, gymnasiet,
rock, turnéer, ridning, mat
Helena Örnberg: Iran, Tumba, Krusboda, gymnastik, basket, ekonomi,
småbarn, pyramidbyggen
Lena & Peter Kroos: I bil genom
Europa, Ludvig II, Mosel, Venedig,
IKEA, Kroatien och Slovenien
Terje Engh på surströmmingskalas.
För och emot denna delikatess.
Håkan, Jenny, Barbro med flera.

11/9–2/10
Lisa Gustavsson: Hanviken > USA >
Orminge, 70-talets Trollbäcken, S:t
Göran, sjuka barn, far och farfar.
Rune Gustafsson: Känd åkerisläkt,
pojkår, långlöpning, Bansjön, lastbilar, fru Solveig, repris 1999.
Christina Melzén (FP), Ann SandinLindgren (S): Fullmäktigemötet om
budget, olika förslag, resumé Christina Melzén (FP), Ann Sandin-L. (S):
Partiskillnader i fullmäktige (juni)
om budgeten, glimtar.

18/9–9/10
Gunnel Agrell-L., Sven Lundberg:
SeniorNet, att lära sig datorer, träffar, C3L, biblioteket 13 oktober.
Andreas Wern, 19: Student i somras, estetlinjen, geografi, fotboll,
sång, musikfavoriter, framtid.
Christina Allinger: Vissvass > Sikvägen, flickskola, ung mor, bankjobb,
teaterframträdanden, Garbo.
Tyresö Ulands- och FredsFörenings

Peter Kroos och Lena Sandin hörs på radion tills den 25 september.
Radio Tuff (1298-99): ”Rosor”, krönikor, intervjuer, fred, solidaritet.

25/9–16/10

Anna Walberg Nyström: Lidingö >
Tyresö gymnasium, Sopis, journalistik, radio, TV, film, lärarjobb.

Anders Gullberg och Terje Engh:
släpps lösa med historier och limerickar, P-biljetter, Nytorpsrondellen.
Ebbe Björkman: Victoria Benedictsson (del 2): Barn, samvetskval,
böcker, kär i Georg Brandes.
Domaren Kenneth Nordlander: Järfälla > Krusboda > Svea hovrätt >
Kanslihuset > Bryssel, idrott m.m.

2/10–23/10

Lena Gustavsson hörs på 91,4 tills
den 2 oktober.

Domaren och Krusbodabon Kenneth
Nordlander hörs 25/9–16/10.

Daniel Nyström, Siklöjevägen:
Ishockey, hårdträning, dataskoj &
säkerhet, hackers och crackers.
Curt Allerberg: Barndom i Älvsjö,
primalskriksterapi, Ericssons,
Havanna 1958, musik, två låtar.
Repriser med Tyra Persson och
Roland Schütt.

Kom med i

Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med. Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300
kronoreller 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!

Christina Allinger hörs på Tyresöradion tills den 9 oktober.

Konstnärsblogg från Tyresö
konst Konstnären Göran Nordfjell har startat en blogg där han
visar sina alster och berättar om
kommande aktiviteter.

Nordfjell som bor i Trollbäcken
har haft fyra separatutställningar,
deltagit i samlingsutställningar
och illustrerat boken ”Leka kontor”.
– Mina tavlor brukar beskrivas
som naivistiska, menar Göran.
Varje tavla berättar en egen historia med en humoristisk krumelur
och en hund någonstans.

Veckans inköp.

– Tidigare arbetade jag med
akvarell, säger Göran, men de
senaste tio åren är det nästan bara
oljemålningar.
– För tillfället arbetar jag med
projektet F40. Idén är att folk
fått köpa ”tomma” dukar i formatet F40, 100*81 cm, som jag
sedan fyller efter eget huvud. 20
oljemålningar kommer ställas ut
under våren 2012, berättar Göran
Nordfjell.
Bloggen kan följas på www.
gorannordfjell.se.

Göran Nordfjell.

Verktygslåda.

oo o

Tandläkarbesöket.

Yatzy på bryggan.

Foto: Gunnar Frisell
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Vårdrömmar i september

S

eptember, höstens första månad och dags att skörda
jordens gåvor. Min vän Kerstin bjuder på egenskördade grönsaker till grillat och det är en fest varje
gång jag får sitta i hennes egenhändigt gjorda inglasade
balkong och inmundiga alla goda smaker. Kerstin har
grävt upp hela sin framsida, den som vetter ut mot gatan,
till en plats för ett magnifikt köksland. Trädgårdens bästa
södersida där alla förbipasserande kan betrakta de fantasifulla pilkstaket som hon gjort för att om möjligt få ha
mangolden ifred från rådjur och harar. I hennes förortsträdgård finns både rabatter för lyst och fruktträd, päronträdet väcker avund hos mig! Där finns ett egendesignat
växthus för tomaterna och gurkorna. Kerstin är en hejare
på att odla olika goda sorter. I en liten pergola byggd av
armeringsjärn sitter vi och dricker gott i glasen tittar på
alla fuchsior som blommar över krukornas kanter. När
solen dyker ner bakom grannens tak så förflyttar sig de
pärlande skratten till värmen inne på balkongen.
För inte så länge sedan var Sverige ett bondesamhälle,
där de flesta arbetade med självhushållning, på gott och
ont kanske. I Sverige är vi cirka 64 % som bor i villa eller
i radhus med en liten plätt jord runt oss. Det är många
fler än hälften av befolkningen, i princip så skulle cirka
4 miljoner människor kunna odla sina egna grönsaker
bär och frukt. Många gör det redan men vi kan bli många
fler. Att odla sina grönsaker, frukt och bär är ett gammalt

Bildgåtan

sätt att leva, som börjar få renässans och nu bland den
yngre befolkningen. Människor har idag fullt upp med att
arbeta och konsumera. Att odla i trädgården och ordna
lite nyttigheter är något vi flesta prioriterar bort, ser det
som arbete och inte fritid då man rekreerar sig och skapar
något åt sig själv. Du kanske inte vinner så mycket i rena
pengar på att ha liten skala av självhushållning, men du
vinner desto mer ur ett miljöperspektiv och får ökad livskvalité, gratis motion och du vet vad du äter och godare
finns inte!
Så här i början på hösten börjar vi som arbetar i trädgården att tänka på våren. Vårens lökar skall ner i jorden,
nästa säsongs växtsortiment skall ses över och det funderas över hur vi skall förbättra trädgården inför nästa
år. Vårdrömmarna tecknas ner i form av små skisser på
randat papper blandat med ord och pilar. Vi samlar på
funderingar, önskemål och trädgårdsströmmar som vi
kan uppleva varje dag från våra besökare, i tidskrifter, i
böcker och på mässor. Vi vill slå ett stort slag för nyttoträdgården, en köksträdgård i liten eller stor skala, spelar
ingen roll. Det enkla skall råda. Trädgården skall leva och
vi i den, ett enkelt utekök med grill och sköna begagnade
möbler, återbruk, sparsmakat men gemytligt. Kompost
och stora rabatter med perenner och blomsterlök som
avlöser varandra i blomning, underbara ställen för bin och
fjärilar som pollinerar våra frukter och bär och tillhåll för
andra nyttodjur som håller reda på alla oönskade insekter
i en vild ordning. Vi lever en grön livsstil helt och enkelt!
Har du också vårdrömmar? Då kan du redan under hösten så vissa grönsaker. Det är ett gammalt men bortglömt
sätt för att få tidig skörd. Under oktober eller så sent som
möjligt, men innan tjälen trängt ner i jorden, kan du så
morot, palsternacka, persilja, svartrot, rättika, rädisa och
spenat. Skörden blir tidigare och större. Du kan även så
ringblomma, dill och sallat. Tänk på att ta bort allt ogräs
innan sådd, eftersom du inte kan bearbeta jorden på
våren.

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

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

Foto: Gunnar Frisell

Märk svaret ”Bildgåta nr 5” och skicka senast den 6 september.
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@tyresonyheter.nu

Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com

Vinnare bildgåta nr 4, 2011
Barbro Nordlöf, Sandvägen.

Kryss nr 5
Första pris är tre ”Femmanlotter” där
du kan vinna upp till 500 000 kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
4 oktober 2011 till:
B 877 © PROPRES / info@propres.se
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1:a pris: Greta Johansson, Bollmorav.
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Henry Ekstrand, Sikvägen.
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Sagan om
biblioteket som var för stort
D

För detta fick han också stöd
av folket i trakten. Ropen nådde
ända fram till kungen och hans
rådgivare för böcker och blad.

Föreståndaren lät anställa medhjälpare som kände på samma
sätt och låntagarna möttes med
ett leende och en öppen blick. Allt
fler i trakten sökte sig till biblioteket och det gladde kungen.

Dessa två förstod att lyssna till
folkets trängtan och byggde därför ett nytt och större bibliotek.
De förstod också att tillsammans med en ny bibliotekarie
– den gamle föreståndaren hade
nu med ålders rätt nöjd dragit sig
tillbaka – fylla biblioteket med
mer än böcker. Dit kom folket i
trakten för möten och sammankomster, men också barder och
lekare och inte minst kvinnor och
män vars berättelser blivit böcker. Biblioteket blev mångomtalat
och utsågs till det främsta i riket.

Men föreståndaren var inte nöjd.
Han ville att biblioteket skulle
vara något mer än en utlåningsstation. Biblioteket skulle också
vara en plats för möten och
gemenskap, lek och upplevelser.
Därför utropade föreståndaren:
BIBLIOTEKET ÄR FÖR LITET!

Tiden gick och snart utsågs en
ny rådgivare för böcker och blad.
Hans håg låg mera åt knappar och
platta skärmar än människors
möten. Det kom därför att eka
alltmer tomt i bibliotekets lokaler till människornas sorg. En ny
kung hade också kommit till. Om

et var en gång ett bibliotek
som låg i en källare. Det
sköttes av en föreståndare. Eftersom han inte hade skolning nog, så fick han inte kalla
sig bibliotekarie. Men kungen
var vidsynt och lät föreståndaren utveckla biblioteket i källaren. Han visste att föreståndaren
var besjälad av uppgiften att låta
många få tal del av böckernas
fantastiska värld, och det var viktigare än titlar.

honom sades det att han var både
ung och rask.
Och kungen hade mycket att
bestyra. Han hade bland annat
bekymmer med det uppväxande
släktets fostran. Människorna
hade i allt större utsträckning
överlåtit detta till kungen och
hans många rådgivare. För detta
krävdes lokaler och kungens kastade i sin nöd blickarna på biblioteket och lät schvungfullt utropa:
BIBLIOTEKET ÄR FÖR STORT!
I detta fick han till mångas förvåning stöd av sin rådgivare för
böcker och blad. Dessa bestämde
nu att biblioteket skulle minskas
med häften. Många av kungens
andra rådgivare blev förvånade
och menade att kungen nog borde
höra vad folket tyckte. Men kungen sa: Det behövs inte, det räcker
med att jag och min rådgivare
för böcker och blad tycker så!

oteket. Kungens invigningstalade
och sade: Se så litet och fint biblioteket har blivit!
Och allt folket såg hur litet det
blivit. När nu kungen, som inte
bara var ung och rask utan också
en stor humorist, såg hur besvikna människorna blivit så sa han:
Detta har vi bara gjort på skoj!
Nu ska vi omedelbart flytta biblioteket till en annan plats.
Kungen hade ånyo kastat blickar,
nu till det ett centrum för handel
och lekamlig spis.
Där var man dock inte så hågad
att släppa in biblioteket eftersom
man höll sig till så gammalmodiga
principer som manuell betjäning
och personlig service. Så kungen
fick fortsätta att leta. Och har han
inte hitta någon lokal så letar han
nog än.
S Dufva

Så satte man igång att riva och
bygga om. En dag blev det dags
att inviga det lilla ombyggda bibli-
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