
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.

Tyresös lägsta priser enligt PRO

NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Vanvård och höjda avgifter
n Ingenstans är det skandalomsusa-
de vårdbolaget Carema lika domi-
nerande som i Tyresö. I detta num-
mer granskas bolagets verksamhet 
i Tyresö. Vi kan berätta om ett nytt 
fall av vanvård. Bolaget som vun-
nit alla upphandlingar har anställt 
en av kommunens tidigare ledande 

moderata politiker till ett topp-
jobb. Efterträdaren – socialnämn-
dens ordförande Andreas Jonsson 
(M) – vill nu privatisera ytterligare 
ett äldreboende och Carema ligger 
sannolikt bäst till.

Samtidigt höjs avgifterna i äldre-
omsorgen. Syftet sägs vara att stär-

ka kvaliteten – men de 1,5 miljoner 
som avgiftshöjningen ger är en liten 
del jämfört med de drygt 4 miljo-
ner som Tyresö varje år skickar till 
Caremas vinst. Sedan mer än 4 000 
personer krävt folkomröstning kan 
dock avgiftschocken komma att 
stoppas.  Sid 3, 7 och 9

… vill skåda 
ljuset.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 7 H november 2011 H 1972–2011

Kerstin Hallgren från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Sune Linder från Pensionärernas Riksorganisation (PRO) lämnar över drygt 4 000 tyresöbors 
begäran om folkomröstning om avgifter i bland annat äldreomsorgen till kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson, Folkpartiet. Foto: Gunnar Frisell

Hellre bilar än pensionärer
n Folkomröstning om höjda avgifter är nära. Moderaterna är 
inte positiva till initiativet. Annat var det när trängselskatterna 
skulle införas i Stockholm. Då stöddes folkomröstningen och 
tyresöborna fick säga sitt. Moderaternas hjärta klappar tydli-
gen varmare för bilar än för pensionärer. Ledare, sid 2

Höj beredskapen!
n En modern storstadsregion kan inte stäng ned kollektivtrafi-
ken vid ett snöfall. Stockholms län måste fungera även vinter-
tid. De senaste vintrarna har gett alltför omfattande konsekven-
ser för SL-trafiken. Socialdemokraterna har konkreta åtgärds-
förslag som kan genomföras i närtid. Debatt, sid 4

”Till slut hittade vi 
lösningen genom 
en ut byggnad  
av Dalhallen.”
Anders Swalander, 
sid 12

Barnfattigdom
n Fler än två barn i varje 
klass i Tyresö växer upp i fat-
tigdom, enligt Rädda Barnen. 
Och antalet ökar. Sid 5

För stor skola
n För stor och för dyr blir 
Nyboda skola efter ombygg-
naden, anser oppositionen. 
Den ändrade stadieindelning-
en kan göra skolbygget 30 
miljoner för dyrt. Sid 6

tavlor plockas ned
n Kommunens anslagstavlor 
som föreningarna kunnat 
annonsera på under många 
år kommer att tas bort. De 
kommer att ersättas med 
en evenemangskalender för 
mobiltelefoner. Sid 8

Matkorg undersökt
n PROs matprisundersök-
ning är klar. Coop billigast 
men två butiker vägrar att 
delta. Sid 8

Återvinning i tiden
n Det går att handla begag-
nat på många olika sätt i 
Tyresö. Tyresö Nyheter 
presenterar tre olika alterna-
tiv. Sid 10–11

isfritt
n Trasig kylmaskin i Tyresö 
ishall ställde till problem för 
föreningarna. Det är dyrt att 
hyra istid utanför kommunen. 
Omkring 1 000 kronor i tim-
men kostar det. Sid 13



Noterat

År 1977 blev möjligt att genomföra kom-
munala folkomröstningar. 2003 fick tyre-
söborna säga sitt om trängselavgifterna. 

Initiativet togs av socialdemokraterna som före-
slog att tyresöbornas åsikt skulle finnas med när 
beslut om dessa skulle fattas. Beslutet skulle ju 
påverka tyresöbornas vardag i allra högsta grad. 
Moderaterna stödde folkomröstningsinitiativet. 
De tyckte att det var viktigt att tyresöborna fick 
säga sitt. Då rörde det bilar.

Sedan den 1 januari 2011 har kommunallagen 
ändrats så att också ett folkinitiativ kan väckas i 
kommuner och landsting. Det gäller att tillräck-
ligt många tyresöbor, minst tio procent av de 
röstberättigade, går samman och säger att den 
här frågan tycker vi att folket ska var med att 
avgöra.

Genom ett nytt socialdemokratiskt initiativ 
har några organisationer gått samman för en 
ny folkomröstning. Tre politiska partier Social-
demokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
tillsammans med de två pensionärsorganisatio-
nerna PRO och SPF vill att folket ska få säga sitt 
om de höjda taxorna i äldreomsorgen och för 
människor med funktionshinder.

Över 4 000 namn har samlats in vilket med 
råge överstiger de nödvändiga tio procenten av 
väljarna. Men denna gång tycker moderaterna 

inte att det är nödvändigt med en folkomröst-
ning.

Enligt moderaterna höjs taxorna för att 
det ska finnas en bra äldreomsorg i fram-
tiden. Den grupp i samhället som fått 
minst av skattesänkningar de senaste 
åren ska alltså inte bara stå för dagens 
omsorg. De ska också betala för framti-
dens välfärd! Moderaterna i Tyresö dub-
belbeskattar alltså de som inte kan avstå 
vård och omsorg. Det är ovärdigt.

Vi kom på en idé för länge sedan i detta land. 
Den kallas för den gemensamma välfärden, där 
var och bidrar efter ekonomisk bärkraft. Men när 
man behöver vård eller annat stöd från samhäl-
let får man det, utan att någon tittar på storleken 
på den behövandes plånbok. Den solidariska 
idén är genialisk och den har burit i över hundra 
år och blir allt viktigare att bevara för framtiden.

Folkomröstningen 2003 handlade om bilar, 
då var Moderaterna för. Nu handlar det om 
äldre människor, då är de emot och säger att det 
kostar för mycket pengar. Demokratin behöver 
erövras varje dag. När över 4 000 tyresöbor krä-
ver folkomröstning, då är budskapet glasklart. 
Låt folket säga sitt.

ooo

Med över 4 000 insamlade namnunderskrifter kräver flera organisationer i 
Tyresö att en folkomröstning genomförs om de höjda avgifterna inom äldre- och 
handikappomsorgerna. Avgifterna har redan höjts och vårdtagare har avstått 
trygghetslarm som nu avgiftsbelagts. Detta riskerar att öka behovet av fler 
platser på särskilda boenden vilket snabbt skulle äta upp de ökade intäkterna. 
Avgiftshöjningarna behövs enligt Moderaterna, för att klara en bra äldreom-
sorg i framtiden. Koncentrera er i stället på att säkerställa kvaliteten i dagens 
omsorg.

Folkomröstning är den yttersta formen för demokrati. En 
ståndpunkt som säkerligen delas av många. Men inte av en 
av Tyresös ledande Moderater Dick Bengtsson. På sin blogg 
skriver han att det är odemokratiskt att Socialdemokrater, 
Vänsterpartister och Miljöpartister deltar i en folkomröst-
ningskampanj mot beslutade taxehöjningar inom äldre-
omsorgen. Att det är pensionärsorganisationerna PRO och 
SPF som lämnat in begäran folkomröstning glömmer han 
gärna bort. Dick Bengtsson raljerar också över att frågan 
är så komplicerad och därmed svårformulerad. Det handlar 
ju inte ”om att bygga eller inte bygga en motorväg eller en 
flygplats.” Nej Dick, det handlar om vård och omsorg och 
inte stål och betong. Det är mycket svårare men en väldigt 
nödvändig del i välfärden. Att sedan Dick Bengtsson har 
svårt att acceptera den rena demokratin är något han får 
leva med.

ooo
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Låt folket
säga sitt

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Ske pris och ära, åh vilken fröjd
när Tyresöskrapan når himmelens höjd
se vilka under, man har svårt finna orden.
tänk, direkthiss till bilen i underjorden.
Vår Herre ser dock med bävan
på denna höga strävan.
I skuggan hamnar det egna huset
när andra ska skåda ljuset.

S.
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Nyheternyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

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

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Ny mötesplats
MöTe En ny mötesplats, ”Tyresö-
träffen med polarna”, för alla i 
Östra Tyresö har startats. Det är 
Tyresö Bygdegård som öppnat 
sina dörrar varje torsdagskväll 
klockan 18.30 för alla som vill 
komma. Meningen är att man ska 
träffas, ta en fika, kanske spela 
spel och helt enkelt bara umgås.

ooo

Nytt naturreservat 
inrättas i Tyresö
MiLjö Kommunen planerar att 
skapa ytterligare ett naturre-
servat i Tyresö. Avsikten är att 
bevara ett värdefullt område med 
skärgårdsnatur samt att utveck-
la löv- och slåtterängarna vid 
Dyviksmaren samt skydda dess 
växt- och djurliv därav en del röd-
listade arter.

Området ligger i nära anslut-
ning till Dyvik och Sandholmarna 
och kommer att få namnet Dyviks 
lövängars naturreservat.

ooo

Konsument
rådgivare i P1
eKoNoMi Tyresös konsument-
sekreterare, Björn Persson med-
verkade i programmet Plånboken 
som sändes i P1 den 2 november. 
Radioprogrammet Plånboken tar 
varje vecka upp frågor som påver-
kar hushållsekonomin och oss 
som konsumenter.  Du kan lyssna 
på programmet i efterhand, gå in 
på www.sr.se.

ooo

ÄLdReVåRd de senaste 
veckorna har dagens Nyheter, 
Svenska dagbladet och Sveriges 
Television uppmärksammat det 
skandalomsusade vårdföretaget 
Carema. 150 anmälningar gran
skas nu runt om i Sverige. Löften 
om kvalitet och värdighet verkar 
i många fall ha ersatts med 
vinstmaximering. Även boendet 
Trollängen i Tyresö har uppmärk
sammats i rapporteringen. Nu 
kan Tyresö Nyheter berätta att 
det finns minst ytterligare en 
anmälning i Tyresö om vanvård 
mot företaget.

Ingenstans i Sverige är Carema 
lika dominerande på den privata 
äldreboendemarknaden som i 
Tyresö. Här är alla privata boen-
den drivna av Carema. Nu vill de 
lokala moderaterna att ytterligare 
ett äldreboende ska läggas ut på 
entreprenad för att effektiviseras. 

Många tror att Carema kommer 
att vinna även den upphandlingen.

Kritik på vårdens kvalitet
Allt började med att förhållande-
na vid Koppargården i Vällingby 
avslöjades. Sedan verkar raden 
av kritiska avslöjanden aldrig ta 
slut. Rapporter från ansvariga 
sjuksköterskor som tystas, kom-
petensutveckling som utlovas 
men aldrig genomförs, vanvård 
som leder till stora skador, blöjor 
som inte byts i tid för att spara 
pengar samt bonussystem base-
rat på vinstnivåer är bara några 
av exemplen.

I SVTs granskning Dokument 
inifrån visas ett fall upp där de 
anhöriga är mycket kritiska till 
vårdens kvalitet. Bland annat 
framkom att de äldre periodvis 
inte fick gå upp förrän 11-tiden 
på förmiddagen och att personal-
styrkan minskats för att öka lön-
samheten.

Kritik på upphandlingen
I reportaget framför den anhörige 
Jannis Avramidis stark kritik mot 
Tyresö kommuns upphandling:

– Vilka kvalitetsmål, vilka vites-
klausuler eller vilka servicenivåer 
bolaget ska tillhandahålla finns 
knappt uttryckta och när de är det 
så är de så allmänt hållna.

Men Tyresö kommun har fort-
satt förtroende för verksamheten:

– Den samlade bedömningen är 
att Trollängen bedriver en verk-
samhet med god kvalitet. Vi sät-
ter stort avseende vid den natio-
nella brukarundersökningen som 
redogör för hur nöjda de boende 
själva är, säger Andreas Jonsson 
(M), socialnämndens ordförande 
i en kommentar.

Ytterligare fall av vanvård
Idag kan Tyresö Nyheter emeller-
tid berätta om ytterligare ett fall 
av vanvård (se artikel nedan) och 
samtidigt tar diskussionen fart 
om Carema ska få driva fler verk-
samheter i Tyresö.

90 meter från Trollängen lig-
ger det kommunala äldreboendet 
Ängsgården. Boendet som idag 
har de högsta betygen vad gäller 
kvalitet (i den nationella brukar-
undersökningen) är specialise-
rat på demensvård. Detta vill nu 
Moderaterna i Tyresö lägga ut på 
entreprenad. Ett skäl är att det är 
svårt att få ekonomi i en så liten 
verksamhet. Nu oroas kritikerna 
till beslutet att för att ska man 
kunna få högre avkastning på 

verksamheten krävs sannolikt 
att man kan samordna verksam-
heten med närliggande verksam-
het – det vill säga Trollängen och 
Carema.

”Absurt att fortsätta”
Detta har fått Socialdemokra-
terna i kommunen att kräva att 
frågan behandlas på nästa kom-
munstyrelsesammanträde:

– Vi var redan från början emot 
att man skulle experimentera med 
kommunens bästa äldreboende. 
Men nu när man fått återkomman-
de rapporter om vanvård känns 
det absurt att fortsätta privatise-
ringen, säger Susann Ronström, 
vice ordförande i socialnämnden.

ooo

Susann Ronström (S), vice ordförande i socialnämnden, tycker det är 
absurt att fortsätta privatiseringen. Foto: Gunnar Frisell

Välkommen till 
Carema-land

Tyresö Nyheter avslöjar vanvård vid Krusmyntan:

Benet gick inte att rädda
VANVåRd Utöver de anmälning
ar och kritiska synpunkter som 
framfördes i dokument inifrån 
kan Tyresö Nyheter avslöja att 
ytterligare anmälningar nu kom
mer mot Carema.

Det är döttrarna till Sofie Wenan-
der som anmält omsorgen på 
Krusmyntan. Sofie Wenander flyt-
tade in på Krusmyntan i december 
2010 efter en demensutredning. 
Tidigare hade hon under flera år 
bott på Björkbackens äldrecen-
trum som drivs i kommunal regi.

Varningssignaler
Hon trivdes till en början bra på 
Krusmyntan. De anhöriga tyckte 
också initialt att Sofie fick mer sti-
mulans där.

Därefter kommer dock alltfler 
varningssignaler. Personalom-

sättningen är stor och de anhöriga 
märker att de inte kontaktas när 
Sofie blir sämre.

Och hon blir sämre. Det ben-
sår som först verkade litet växer 
under sommaren till ett stort 
svart illaluktande sår (nekros). 
Många gånger när de anhöriga 
kommer på besök är såret inte 
ordentligt omlagt. Benet går nu 
inte att rädda och i veckan ampu-
terades det.

De anhöriga pekar på att läkare 
på Södersjukhuset undrat vem 
som tagit hand om såret eftersom 
det bara varit lite gasbinda runt 
och att det fastnat material i såret 
som varit mycket smärtsamt att 
ta bort.

Stor personalomsättning
I anmälningen påpekas också att 
det varit stor personalomsättning 

och att de många timanställda 
och vikarier som arbetar inte ver-
kar känna till varje patients behov 
av vård och omsorg.

Vill tillbaka till Björkbacken
De anhöriga som nu vill flytta 
Sofie tillbaka till Björkbacken 
hävdar också att avdelningen 

ibland varit obemannad, att hon 
fått ligga utan underlakan ibland, 
att det saknats tvål och schampo, 
att det är dåligt städat samt att 
det ibland även saknats blöjor. De 
riktar också stark kritik mot att 
de inte blivit informerade så att 
de själva kunde åtgärda bristerna.

ooo

Krusmyntan har anmälts för vanvård av anhöriga. Foto: Gunnar Frisell

Andreas Jonsson (M), socialnämn-
dens ordförande, vill privatisera 
mer. Foto: Gunnar Frisell
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Kollektivtrafiken är grunden för ett klimatsmart 
resande och ska göra det möjligt att pendla mellan 
jobb och bostad i hela länet. Att resa kollektivt och 

komma i tid till jobb och skola måste fungera året om. I 
Tyresö är busstrafiken speciellt viktig eftersom det är det 
enda kollektiva färdmelet. Därför gäller det att ha en bered-
skap nu när vintern står för dörren.

De senaste årens vintrar har gett allför omfattande kon-
sekvenser för SL-trafiken. Stockholms län har inte klarat 
av att upprätthålla en välfungerande kollektivtrafik vinter-
tid. Det är inte rimligt. En modern storstadsregion kan inte 
stänga ned trafiken vid ett snöfall. Stockholms län måste 
fungera även vintertid.

Ingen inbillar sig att det finns en enda enkel lösning på 
problemen. Tvärtom behövs åtgärder på både kort och lång 
och kort sikt. SL har nu vidtagit en rad bra åtgärder men pro-
blemet är att de riskerar att vara otillräckliga om vi får ytter-
ligare en snörik vinter. Vi Socialdemokrater har ytterligare 
förslag på konkreta åtgärder som kan genomföras i närtid.

1. Upprätta en beredskapsplan
När det gäller pandemier, terrorangrepp och andra hot 
finns beredskapsplaner. Självklart ska SL ha en bered-
skapsplan för kraftig påverkan på trafiken beroende på 
väderlek.

2. Byt till vinterdäck
Bussarna i SL-trafiken kör på så kallade all-round däck. Det 
finns skäl att överväga att man under snörika vintrar byter 
till vinterdäck.

3. Ge Trafikverket tillräckliga resurser
Huvuddelen av problemen i pendeltågstrafiken härrör från 
fel på den spåranläggning som Trafikverket ansvarar för. 
Regeringen har föreslagit utökade resurser till Trafikverket 
men utökningen svarar inte upp mot de omfattande beho-
ven.

4. intensifiera förarutbildningen
Det är svårt att köra i halka och modd. Alla bussförare 
borde ges utbildning i halkkörning och möjligheter att 
regelbundet uppdatera sina kunskaper.

5. ”Rasta” pendeltågsfordon på natten
Ett återkommande problem i pendeltågstrafiken är nedi-

sade tåg. Tidigare entreprenörer har med framgång prövat 
att ”rasta” fordonen genom att köra dem nattetid.

6. identifiera besvärliga hållplatser
Vissa busshållplatser har återkommande problem med 
halka och kan behöva byggas om. Sandningen bör intensi-
fieras på besvärliga platser.

7. Förbättra snöröjningen och dialogen med väg
hållarna
Snörröjningen varierar på olika håll i länet. Dialogen mel-
lan SL, entreprenörer och väghållare måste förbättras.

8. Se till att trafikvärdarna har rätt information
Trafikvärdarna bör utrustas med sådan teknik att alltid har 
tillgång till aktuell information om alla trafikslag, alterna-
tiva resvägar och ersättningstrafik.

9. Modernisera störningsinformationen
Informationen som nås via mobilen eller webben är tyvärr 
inte alltid tillförlitlig. Vi Socialdemokrater vill inrätta en 
sammanhållen störningsinformation som kan informera 
via hemsidan och mobiltjänster. SL behöver också moder-
nisera sitt sätt att kommunicera och nyttja sociala medier 
som Facebook och Twitter.

Hur morgondagens trafik kommer ser ut avgörs dock i hög 
grad av vilka investeringar vi gör idag. Det är en enorm 
utmaning för vårt län att klara de omfattande ny- och 
reinvesteringar i SL-trafiken som behövs om vårt län ska 
utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Då krävs dock att 
den styrande borgerliga majoriteten tar problemen på all-
var och visar lite politisk vilja!
Helene Hellmark Knutsson erika Ullberg
(S), oppositionslandstingsråd (S), oppositionslandstingsråd

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
debatt

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64

Möjligt att vara klimatsmart även på vintern

Ingen inbillar sig att 
det finns en enda enkel 
lösning  på problemen.

Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson. Foto: linda HÅkansson

I åtminstone tio år har Lindbloms-
vägen i Lindalens egnahemsom-
råde, Tyresö, i vardera änden av 
vägen en förbudsskylt för trafik 
med större fordonsvikt än 3,5 
ton. Detta har sedan dess igno-
rerats av genomfartstrafik bestå-
ende av lastbilar, traktorgrävare, 
dumpers samt långtradare och 
tankbilar med och utan släp. 
Busstrafiken, linje 816 och 821, 
genom vårt bostadsområde har 
troligen dispens med bland annat 
ledbussar, som väger 22 ton utan 
passagerare.

Till detta kommer sedan ett 
par år tung trafik genom last-
bilsförarskolan, som är förlagd 
till före detta Trollbäckens Träs 
gamla tomt på Stockholms mark 
i Lindalen.

De senaste veckorna har ideli-
ga grustransporter på Lindbloms-
vägen från vägbygget söder om 
Ältabergsvägens vägtunnel under 
Tyresö motorväg tillkommit; den 
väg som våren 2012 blir en för-
längning av Skrubba Malmväg 
och förbinder denna med motor-
vägen.

Lindblomsvägen har inte kapa-
citet för denna våldsamma tra-
fikökning. Dels är den för smal, 
så att cyklister – inte minst alla 
skolbarn – tvingas anlita den 
meterbreda trottoaren, och två 
mötande bussar tvingas köra ut 

på vägrenen. Viktigt är att påpeka, 
att under ena kanten av vägen lig-
ger vatten- och avloppsledningar 
plus en fjärrvärmekulvert ned-
grävda och i den andra kanten är 
en bredbandskabel nedgrävd.

Vid hämtning av nytt lass körs 
lastbilarna så våldsamt över Lin-
blomsvägens enda ”vägbula” att 
dunket lika mycket känns som 
vibration i husen, som det hörs.

Den ena polisbilen efter den 
andra har under dessa år, om man 
velat, kunnat iaktta trafiköverträ-
delserna, men polisen har aldrig 
reagerat. Och lastbilsförarskolan 
lär fortsätta lära sina elever hur 
man ska ignorera förbudsskyltar. 
Men för Tyresö kommun blir det 
en dyrköpt erfarenhet, när läck-
ande vatten- och avloppsledning-
ar, orsakade av för tung trafik, 
måste repareras.

Här har Tyresö kommun det 
största ansvaret, som under 
många år låtit denna utveckling 
fortgå. Kommunen har ju i Linda-
len lyckats ordna genomfartsför-
bud på en bredare väg, som dess-
utom till större delen är försedd 
med dubbla trottoarer. Detta efter 
ett patetiskt gnäll, trots att man 
där inte tillnärmelsevis tvingats 
leva med ovanstående Vilda Väs-
tern-förhållanden.
Allan Blomkvist
boende vid Linblomsvägen sedan 1956

”Trafikanarkin på  
Linblomsvägen”

En liten blänkare

– Se till att synas, uppmanar insändarskribenten. Foto: Gunnar Frisell

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

Du är välkommen!

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

Du är välkommen!

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

Du är välkommen!

Nu när höstmörkret är här gäller 
det se till att man syns då man 
går på våra gator. Även om belys-
ningen verkar bra när man går 
kan det vara svårt för bilisterna 
att se oss som ibland har mörka 

kläder. Själv brukar jag använda 
den lilla reflexen som sitter fast i 
jackan. Det finns så mycket trev-
ligt att göra så se till att du inte 
blir påkörd.
Klas Gustavsson

Jag har valt att bo i Tyresö för när-
heten till Stockholm och närheten 
till naturen. Det känns tyvärr som 
om att de styrande i Tyresö mer 
ser kommunen som något som 
ska vara så likt Stockholm som 
möjligt. Jag känner mig tveksam 
till skyskrapor och dylikt.

Men mest störande av allt är de 
neonskyltar som finns i fler och fler 
offentliga miljöer. I Trollbäcken 
skyltar Holmgrens ut varierande 
kommersiella budskap och från 
Tyresövallen vräker man ut än det 
ena än det andra med en ljusstyrka 
som ingen kan missa. Det stör och 
gör Tyresö mindre naturnära.
Vissa saker var bättre förr
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Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

– Tror du på allt som står i Bibeln?
Frågan ställdes nyligen av en konfirmand på konfirmandlä-

ger. Konfirmanden inser att kristna tror på Bibeln. Men tror vi 
verkligen på allt som står? Frågan gör mig lite obekväm. Kära 
nån! I mer än hundra år har historisk-kritisk bibelforskning varit 
en självklar metod för alla universitetsutbildade teologer. Vi har 

malt varenda bibelvers genom 
vetenskapens kvarnar. Dess-
utom tillhör vi i Svenska kyrkan 
den lutherska traditionen där 
det aldrig funnits utrymme för 
några fundamentalistiska ten-
denser, i varje fall inte i huvud-
fåran.

Ändå ställer konfirmanden 
frågan. Hon borde veta bättre 
kan man tycka. Det är väl ändå 
lite märkligt att en stor majori-
tetskyrka inte lyckats förklara 
för sina medlemmar hur det lig-
ger till med vår bibelsyn? För 
konfirmanden som är femton år 

är inte ensam om sin fråga. Många ställer den och undrar vad 
vi kristna egentligen står för, tror och bekänner när det gäller 
bibelns sanning och auktoritet.

Och inte undra på! För starka krafter är i rörelse som har en 
annan bibelsyn än vad vi i Svenska kyrkan har. Nästa år är det 
presidentval i USA och frågan om bibelns sanning och auktoritet 
står högt på agendan.

Nyligen publicerade Michelle Goldberg, ung New York-base-
rad journalist, en insiktsfull artikel på ”The Daily Best”, som 
är en del av Newsweek. (http://www.thedailybeast.com/artic-
les/2011/08/14/dominionism-michele-bachmann-and-rick-perry-

s-dangerous-religious-bond.html).
Artikeln visar att de två repu-

blikanska presidentkandidaterna 
Michele Bachmann och Rick 
Perry står bakom idén att döpta 
människor kan ta sig samma rätt 
som Adam fick av Gud, och härska 
över världen. Det kallas för kristen 
”dominionism”.

Michelle Goldberg skrev redan 
under Bushåren om vilka kontak-
ter som fanns mellan presidenten 
och den yttersta kristna högern. 
Jag kallades paranoid på den 
tiden, skriver Goldberg.

– Nu visar det sig att jag inte var 
tillräckligt paranoid.

2012 försöker kandidater bli 
USAs president som vill införa 
Gamla testamentet som lag, avrät-
ta homosexuella, förbjuda abor-

ter, försvarar slaveriet och beskriver det amerikanska inbördes-
kriget som ett krig mellan den gudfruktiga Södern och avfälling-
arna i Nordstaterna. Kandidater som hatar demokratin försöker 
bli valda i demokratiska val. Den här gången kan vi inte avfärda 
den yttersta kristna högern som en samling religiösa galningar.

– Vi måste ta deras tro på allvar, avslutar Goldberg sin artikel, 
för det gör de själva.

Tillbaka till konfirmanden! Jag tror att vi som företräder Svens-
ka kyrkan i tid och otid måste klargöra vår ståndpunkt vad gäl-
ler bibelns sanning och auktoritet. I varje sammanhang måste vi 
enkelt och tydligt förklara var vi står i bibelsynsfrågan. Det gäl-
ler i predikan, i undervisningen och i mötet med människor. Nej, 
vi har inte en fundamentalistisk uppfattning om bibeln, vi står 
för något annat. Vi står för en levande tro på Herren Jesus Kris-
tus. Vi står inte för en blind bokstavstro på en bok. Det måste 
inte minst sägas när vi i predikan ger den teologiska bakgrunden 
till det amerikanska presidentvalet 2012.
Michael öjermo
Kyrkoherde i Tyresö

USA väljer – och 
Svenska kyrkan blir 
ifrågasatt!
– hur hanterar vi det 
amerikanska  presidentvalet?

Foto: tyresö FörsaMlinG

”2012 försöker kandi-
dater bli USAs presi-
dent som vill införa 
Gamla testamentet 
som lag, avrätta 
homosexuella, förbju-
da aborter, försvarar 
slaveriet och beskri-
ver det amerikanska 
inbördeskriget som 
ett krig mellan den 
gudfruktiga Södern 
och avfällingarna i 
Nordstaterna.”

eKoNoMi det närmsta året 
är det barnfattigdom som står 
i centrum för Rädda Barnen i 
Tyresö. Fler än 700 barn (mer 
än två i varje klass) växer upp i 
fattigdom. Något som nu Rädda 
Barnen vill göra något åt.

Nyligen var Lena Hallberg, ord-
förande i Rädda Barnen i Tyresö 
gäst hos ett öppet möte arrange-
rat av Socialdemokraterna. Dess-
förinnan hade föreningen träffat 
de styrande borgerliga partierna. 
Allt med syfte att få upp frågan 
om barnfattigdomen.

Klyftorna har ökat
De senaste åren har klyftorna 
ökat och mycket tyder (även om 
statistiken släpar efter ett par år) 
att antalet barn som växer upp 
under knappa omständigheter 
ökar.

Fina ord räcker inte
Men nu har lokalföreningen av 
Rädda Barnen tröttnat. Nu räcker 
det inte med fina ord. Därför vill 
föreningen sätta igång ett projekt 
tillsammans med alla berörda 
aktörer – där kommunen och de 

politiska partierna blir de mest 
centrala aktörerna.

Föreningen ställer krav
Bland föreningens krav finns att 
kommunen borde ha särskilda 
indikatorer som visar hur barn i 
Tyresö har det.

Det handlar om hur man pla-
nerar, genomför och följer upp 
verksamhet. Särskilt fokus borde 
enligt Rädda Barnen läggas på 
arbetsro och tolerans i skolan/för-

skolan, barn och ungas inflytande 
samt hur kommunen arbetar för 
att stödja barn som lever i fattiga 
familjer eller har en funktions-
nedsättning.

Konkret kommer man att jobba 
med hearings med politiker, enkä-
ter bland ungdomar, samla befint-
lig statistik och bjuda in till inspi-
rationsseminarier. Tanken är att 
arbetet ska vara klart mot slutet 
på 2012.

ooo

Rädda Barnen jobbar 
mot barnfattigdom

– Kommunen borde ha bättre kontroll på hur barn i Tyresö har det, säger 
Lena Hallberg, ordförande i Rädda Barnen i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

ReSA För få resenärer får Casa 
Solsken att lägga ned verksam
heten.

Tyresö Nyheter rapporterade i 
förra numret, att kommunen har 
avtalat om köp av platser för kort-
tidsvård utomlands. Planerna för 
resa till Teneriffa var långt fram-
skridna, när reseentreprenören 
Casa Solsken informerade kom-
munen, att man lägger ner sin 
verksamhet.

Orsaken är, att de inte fått till-
räckligt många resenärer för att få 
det att gå ihop. Det är framförallt 
Stockholms kommun, som inte 

fått tillräckligt många intresse-
rade pensionärer för resan. Kost-
naden för korttidsvård utomlands 
skulle ha blivit billigare än på 
hemmaplan.

Tyresö kommun kommer fort-
sättningsvis att tillsammans med 
andra kommuner delta i upphand-
ling av korttidsvård utomlands.

ooo

Inställd resa till Teneriffa 
för korttidsvård

Det blev inget av med korttidsvårdsresor den här gången. Foto: JoHn Foxx
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SKoLeKoNoMi 30 miljoner kro
nor. Så mycket kan ha investe
rats i onödan i Nyboda skola. Nu 
tycker oppositionen att Modera
terna antingen varit oansvariga 
med kommunens pengar eller 
okunniga om sitt eget partis 
skolpolitik.

När Nyboda skola skulle byggas 
om var det efter en turbulent tid 
där sjunkande elevantal och åter-
kommande ledarskiften hade 
gjort att ekonomin var dålig. Med 
nybyggnationen ville den poli-
tiska majoriteten göra en nystart 
för skolan.

Det var uppenbart att den 
moderata nämndsordföranden 
Hans Lindberg var stolt när han 
helt överraskande presenterade 
projektet med en PowerPoint-
presentation strax innan valet 

2010. I rekordfart skulle nu en ny 
skola byggas.

Men lika dåliga som förberedel-
serna var visade sig snart de eko-
nomiska kalkylerna vara. Från 
ursprungliga 140 miljoner kronor 
så hade räkningen snart stigit 
uppemot 230 miljoner kronor vil-
ket Moderaterna fick kritik för.

– De har dålig kontroll på kost-
nader i investeringar, hävdade 
oppositionsrådet Martin Nilsson 
(S) då.

Planeringen ifrågasätts
Nu ifrågasätts planeringen av pro-
jektet än en gång. Skolan är byggd 
för att rymma 4 årskullar om 180 
elever var. Men trots att regering-
en sedan 2007 pratat om att de vill 
ändra stadieindelningen (och att 
det då skulle innebära bara tre års-
kullar på Nyboda) valde majorite-

ten i maj 2010 att fatta beslutet om 
den rekordstora investeringen och 
nu riskerar alltså kommunen att 
stå med tomma och dyra lokaler.

– Minst 30 miljoner kronor 
borde den onödiga investeringen 
uppgå till. Det är rekord antingen 
i att inte veta sin egen regerings 
politik eller i oansvarighet om 
skattebetalarnas pengar, säger 
Martin Nilsson (S) nu.

efterlyser bättre kontroll
Socialdemokraterna har tidigare 
föreslagit insatser för att ha bättre 
kontroll på stora investeringspro-
jekt.

– Men nu kommer vi be reviso-
rerna titta på denna process. Så 
här oansvarigt får inte skattebe-
talarnas pengar användas, säger 
Martin Nilsson.

ooo

SKoLLoKAL efter omfattande 
föräldraprotester från föräldrar 
vid Fårdala, Njupkärr, Stimmets 
och Bergfotens skolor kommer 
beskedet till slut. ingen skola 
kommer att läggas ned för att 
säkra elevunderlaget vid Nyboda 
skola.

Tyresö Nyheter kan dock avslöja 
att det var ett av huvudalternati-
ven fortfarande långt in i oktober. 
I ett mail till ledamöter i barn- 
och utbildningsnämnden berättar 
nämndens ordförande Ann-Chris-
tin Svensson (M) att ett av de två 
alternativ som alliansen överväg-
de på en ordförandeberedning 
den 17 oktober var att ”en skola 
i centrumområdet läggs ner och 
eleverna i årskurs 4–6 flyttas till 
Nya Nyboda”.

Protester gav resultat
Den 19 oktober hade nämnden 
sammanträde men då kunde inget 
beslut fattas utan frågan skulle 
fortsatt utredas vidare. Först den 

26 oktober blåstes alternativet 
med nedläggning av vid ett möte 
med kommunens rektorer. Innan 
dess vägrade nämndens ledning 
att ge besked:

– Det är utan tvekan föräldra-
protesterna som gett resultat. Alla 
som var på mötet med Fårdalas 
föräldraförening vet hur nämn-
dens ordförande då vägrade ge 
besked om skolans framtid. Pro-
testerna blev då så stora att majori-
teten nu tvingats backa. Det är bra 
och öppnar för en mer konstruk-
tiv diskussion om hur skolan ska 
organiseras, säger Jerry Svensson, 
socialdemokratisk ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.

Profilklasser i Nyboda
Nu ska istället Nyboda fyllas med 
nya profilklasser. Ett beslut där 
Moderaterna sannolikt kan vara 
säkra på att få socialdemokrater-
nas stöd för eftersom (S) föreslog 
just det i en motion till fullmäk-
tige redan år 2008.

oooI Nyboda skola ges plats för nya profilklasser. Foto: Gunnar Frisell

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

Boka jul- och nyårs- 
maten hos oss

– Alltid lågpris –
Hälsokost

Naturkosmetika

Hildes
Hälsokost

Myggdalsvägen 30
Tel. 08-742 10 19

www.hildeshalsokost.se

Mån–fred 14–18
Lördag 10–14

Nya öppettider

Martin Nilsson vill att Moderaterna tar ansvar. Foto: Gunnar Frisell

Kommunledningen backar angående centrumområdet:

Ingen skola läggs ner 2012

Nyboda blev onödigt stor – oppositionen undrar:

Oansvarigt eller okunnigt?

Miljögaranterat el
GiFTFRiTT Under hela 2011 och 
för 2012 så har Tyresö kommun 
köpt in el i form av Guarantees 
of Origin (ursprungsgarantier) 
vilket är ett bevis på vilken typ av 
produktionskälla som använts att 
producera elen.

Tyresö har valt vattenkraft som 
produktionskälla. Köpet grun-
das på kommunens och Tyresö 
bostäders årsförbrukning på 39 
GWh 100-procentigt hydro per år. 
Certifikatet innebär att utsläppen 
koldioxid är 0 gram vilket kan 
jämföras med utsläppen från fos-
sil produktion som är cirka 320 g 
per kWh.

ooo

Tyresö övar om 
oljeutsläppet 
skulle  komma
SANeRiNG Tyresö kommun har 
tillsammans med våra grannkom-
muner nyligen deltagit i en inter-
nationell strandnära olje skydds-
övning i Nynäshamn.

Över 350 personer från svenska 
kommuner, länsstyrelser, kust-
bevakning, räddningstjänst och 
frivilligorganisationer deltog i 
övningen.

ooo
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erika Moberg
– Ja, absolut, varför inte? Det lig-
ger centralt, nära kommunikatio-
ner, dagis, skola och naturen.

jarl Torbacke
– Nej, absolut inte! Skyskrapan 
hör inte hemma i Tyresö. Jag 
bor medvetet i ett villaområde 
i Trollbäcken. Det säger en del 
om mitt val av bostad.

erika Källgren med sonen 
Adrian
– Nej, jag vill inte bo i lägenhet. 
Men det är både negativt och 
positivt. Jag vill gärna behålla 
det gamla, men tycker att det är 
bra att det byggs för framtidens 
Tyresö.

Camilla ohlsson
– Nej, jag är inte så förtjust i 
höga skrapor och det ligger för 
nära centrum. Jag bor hellre i 
lägre hus.

Kei Yama
– No way! Jag gillar lägre villa-
bebyggelser som här vid Tyresö 
Bygdegård.

?Kan du tänka  
dig att bo i  
skyskrapan  
i centrum ?

Foto: kaiJsa keuscH

Nu avgörs det om det 
blir folkomröstning…
TAxA 4 414 tyresöbor skrev på 
mot avgiftschocken inom äldre
omsorgen under den tid som 
flera organisationer samlade in 
namn. det är med god marginal 
fler än de tio procent som krävs 
för att en lokal folkomröstning 
ska komma till stånd.

Nu ligger bollen hos de lokala 
Moderaterna. Om de är beredda 
att backa från sin kraftiga avgifts-
höjning kommer de lokala Social-
demokraterna avstå från kravet 
på folkomröstning.

– Det stämmer, säger Anita 
Mattsson socialdemokratiskt 
oppositionsråd. För oss är det 
inte något självändamål med en 
folkomröstning. Vi vill stoppa den 
avgiftshöjning som gör att äldre 
och personer med funktionsned-
sättning avstår från omsorg de 
behöver för att de inte har råd. 
Eftersom Moderaterna medvetet 
förde Tyresös väljare bakom lju-
set i valet förra året har vi tyckt att 
de om de insisterar på en avgifts-
höjning som kommer öka antalet 
fattiga ska de åtminstone tvingas 
förklara sig inför och söka stöd 
hos väljarna.

– Men är de beredda att avstå 
från avgiftschocken kommer vi 
avstå från kravet på folkomröst-
ning.

Moderaterna vill höja taxan
Samtidigt som Socialdemokrater-
na öppnar dörrar för samförstånd 
i fråga om hur avgifterna i omsor-
gen ska hanteras är flera av de 
ledande lokala Moderaterna tvek-
samma till att förändra sin politik.

På sin blogg försvarar social-
nämndens ordförande Andreas 
Jonsson de höjda taxorna med att 
de är nödvändiga:

– Tidigare var relationen 
avgiftsfinansiering/skattefinan-
siering cirka 4/96. Idag är den 
cirka 5/95.

– Nu driver de [Socialdemo-
kraterna red. anm.] en kampanj 
om att avgifterna ska återställas. 
Var socialdemokraterna skulle få 
resurser till ovanstående behov 
står skrivet i stjärnorna.

Tyresö har råd
Något som får Anita Mattsson att 
reagera.

– Kommunen har i femton 

års tid haft överskott på över 30 
miljoner kronor per år. Nu gör vi 
rekordöverskott på uppemot 100 
miljoner kronor. Vi har därutöver 
varje år föreslagit effektivisering-
ar om drygt 20 miljoner kronor. 
Gör man det har man inga pro-
blem att låta 1,5 miljoner kronor 
finansiera en omsorg som alla har 
råd med.

– Om tre pensionärer nu tidi-

gare behöver plats på särskilt 
boende för att de inte haft råd 
med omsorg i hemmet eller trygg-
hetslarm så äts hela besparingen 
upp.

FP beredda att ompröva
Kommunfullmäktige kommer 
enligt kommunfullmäktiges 
ordförande Jan Larsson (FP) 
behandla frågan om folkomröst-

ning efter att kommunstyrelsen 
berett frågan – sannolikt i början 
på 2012. Han signalerade vid mot-
tagandet av namninsamlingen, 
till skillnad från Moderaterna, en 
beredskap att ompröva beslutet. 
Om utvärderingen visar att fler 
har avstått trygghetslarmet är 
partiet beredda att riva upp den 
avgiftshöjningen.

ooo

Representanter från PRO, SPF, Socialdemokraterna och Miljöpartiet var med när tyresöbornas namnunderskrifter 
lämnades över till kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson, Folkpartiet. Foto: Gunnar Frisell

deMoKRATi det kan bli folkom
röstning om den kraftiga avgifts
höjningen i omsorgen. Något 
som nu får flera tunga moderater 
att gå i taket och argumentera 
emot att folket ska få tycka till.

Kultur- och fritidsnämndens ord-
förande Dick Bengtson (M) säger 
exempelvis på sin blogg att frågan 
är för komplicerad för väljarna att 
ta ställning i.

– Hur ska frågan formuleras – 
det är ju knappast som att vara 
för eller emot ett vägbygge, säger 
Bengtson, som föreslår att fråge-
ställningen istället för den som 
folk skrivit på för ska vara om 
man vill att kommunens ledning 
ska ta ansvar för kommunens 
ekonomi.

Dessutom anser han att de som 
skrivit på inte vet vad de skrivit 
på eftersom att de som samlat in 
namnen inte informerat om alla 
delar av avgiftssystemet utan 
bara de som de har invändningar 
mot.

Förlorare ska tiga
Eftersom Socialdemokraterna 
förlorat valet borde de inte ha 

synpunkter på den politik som 
förs i kommunen argumenterar 
han vidare. Något som fått Mil-
jöpartisten Johan Rydén att rea-
gera:

– Ditt parti gick till val på att allt 
ska bli bättre för alla, precis som 
alla andra politiska partier. Du 
nämnde inget om att du vill höja 
avgiften för äldrevården. När ditt 
parti sedan gör denna opopulära 
avgiftshöjning blir många invåna-
re i kommunen upprörda – detta 
var ju inget de ville när de röstade 
fram ditt parti. Han avslutar med 
den retoriska frågan:

– Men… tänker du, har inte 
mitt parti vunnit valet? Kan inte vi 
göra som vi vill då?

Folket stör demokratin
Men trots att Moderaterna natio-
nellt var med om att driva fram 
förändringen där det blev lättare 
att initiera folkomröstningar får 
nu Dick Bengtson stöd av flera 
ledande moderater:

Moderaternas politiske sekre-
terare i kommunen Maria Hag-
bom tycker exempelvis att det är 
att undergräva den representativa 
demokratin.

Skulle deras uppfattning bli 
partiets uppfattning innebär det 
en omsvängning. Såväl 2003 som 
2006 drev Moderaterna fram folk-
omröstningar i Tyresö kommun 
om trängselskatten. En fråga som 
inte ens kommunen hade rätt att 
besluta om.

ooo

… men moderater vill 
inte låta folket avgöra

På sin blogg ifrågasätter Dick 
Bengtsson (M) om demokratiska 
rättigheter är något för en opposi-
tion och om tyresöbor är kapabla 
att förstå politiska frågor.

4 414 tyresöbor har begärt en folk-
omröstning. Foto: Gunnar Frisell

noveMBer 2011 7



Medicin: vecka 17 vecka 45
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171,00 172,00
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
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Sjöviksbacken 17
08-915030

TYRESÖ
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Solvalla Däck
Ulvsundavägen

08-292029

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

UTBiLdNiNG Från och med höst
terminen 2012 ska 80 procent 
av eleverna i årskurs 1 som läser 
på ett nationellt program på 
Tyresö gymnasium ha en egen 
bärbar dator eller läsplatta med 
tangentbord, ett arbetsredskap 
som eleven ska arbeta med 
under sina tre år på gymnasiet.

Gymnasiet vill erbjuda eleverna 
en utbildning där tillgång till dato-
rer och internetuppkoppling är en 
självklar och naturlig del av hel-
heten. Inför det pågående läsåret 
har gymnasiet leasat in 120 bär-
bara datorer som eleverna i års-
kurs 2 och 3 kommer att använda 
kommande läsår. På så sätt fasas 
IT-satsningen in på gymnasiet och 
kommer att vara fullt genomförd 
under 2014/2015.

Utöver datorer och läsplattor 
kommer det att finnas datorsa-
lar med stationära datorer för 
undervisning som kräver mer 
avancerade programvaror eller 
stor lagrings kapacitet. Gymna-
siets äldre datorer klarar inte 
övergången till den nya IT-platt-
form som kommunen skall införa 
nu vid årsskiftet 2011/2012 och 
måste därför bytas ut.

Virtuella klassrum
– Vi planerar så långt som möjligt 

att arbeta direkt mot internet och 
olika molntjänster, säger rektor 
Helene Bergström. Vi vill också 
starta arbetet med att utveckla 
en fungerande och genomtänkt 
lärplattform för virtuella klass-
rum där elever och lärare samlas i 
olika kurser.

Nya läromedel
– En uppenbar fördel med en 
dator för varje elev är att alla kan 
studera på egen hand hemma med 
egen dator, utan att behöva vara 
beroende av att det finns en dator 
i hemmet, konstaterar Helene 
Bergström. Det ger också lärarna 
en stor möjlighet att använda sig 
av IT-baserade läromedel.

– En av skolans uppgifter är 
att utveckla elevernas digitala 
kompetens, understryker Helene 
Bergström, något som inom EU 
definieras som en nyckelkompe-
tens för det livslånga lärandet.

ökad flexibilitet
Satsningen på en dator för varje 
elev ger också ökad flexibilitet i 
undervisningen och större möjlig-
het att anpassa utbildningen indi-
viduellt för eleverna.

– Elever som behöver mer stöd 
kan få det riktat via datorn och 
elever som kommit längre får nya 
utmaningar, säger Helene Berg-

ström. Vi ser att satsningen på 
egen dator kan skapa nya möjlig-
heter för alla eleverna.

Hanterings och nyttjande
plan
I samband med att gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden beslu-
tade om satsningen på datorer 
för eleverna aktualiserades också 
från oppositionen frågan om reg-
ler kring hur datorerna får använ-
das.

– Vi ser ett behov att markera 
mot till exempel nätmobbning, 
säger Kristjan Vaigur, grupple-
dare för nämndens s-grupp, och 
nämnden följde vårt förslag att 
i nästa steg återkomma med ett 
förslag till hanterings- och nytt-
jandeplan för datorerna.

ooo

IT-satsningar på gymnasiet

KoNSUMeNT PRo har återigen 
genomfört en prisundersökning i 
Tyresö. Undersökningen genom
fördes den 8 till 9 november.

Förra undersökningen utfördes 
under vecka 17 i år. Undersök-
ningen omfattar en varukorg med 
75 varav 15 ekologiska. Dessutom 
finns 4 stycken receptfria läkeme-
del medtagna. Undersökningen 
har pågått sedan 1991.  Samman-
fattningsvis kan konstateras att 
Coop Extra har lägsta priset med 
1 378,95, vilket är 1,65 högre än 
vecka 17, därefter kommer Tyre-
söstrands livs med 1 538,00 vilket 
innebär en höjning med 79,20 kro-
nor. Vad gäller receptfria medi-
ciner så är Coop Extra billigast 
även här med 157,80 för de fyra 

medicinerna och Tyresöstrands 
livs kommer tvåa med 165,80.

Två av butikerna i Tyresö, 
ICA Nära Ringen och ICA Nära 
Krusboda, har vägrat skriva på 

undersökningen. De anser inte 
att undersökningen ger en rättvi-
sande bild. Resultatet från dessa 
butiker kan därför inte redovisas.

ooo

Delar av PROs konsumentkommitté, från vänster: Max-Ivan Hultgren, Eva-
Maria Bergdahl, Birgitta Jonsson och Inger Larnö. Foto: inGvar karlsson

PROs matkorg fortfarande billigast på Coop

Livsmedel: Vecka 17 vecka 45 Skillnad
Tyresöstrands livs 1 458,90 1 538,10 + 79,20
Vivo Arno Livs HemköpArno 1 698,00 1 613,30 – 84,70
Coop extra Bollmora 1 377,30 1 378,95 + 1,65
iCA Supemarket Trollbäcken 1 402,30 1 545,85 + 143,55
iCA Kvantum Bollmora 1 583,80 1 583,00 – 0,80

Nu ska anslags-
tavlorna ned
iNFoRMATioN Beslut har tagits 
i kommunstyrelsen att ta ner 
kommunens anslagstavlor.

I Tyresö finns bortåt tio stycken 
anslagstavlor uppställda på olika 
ställen i kommunen. Tavlorna 
används framför allt av förening-
arna i Tyresö för att få ut informa-
tion om olika kommande arrang-
emang.

Ny teknik tar över
Nu vill  kommunen ersätta 
anslagstavlorna med evene-
mangskalender som kan ses via 
mobiltelefoner och därmed kan 
befintliga anslagstavlor tas ner. 
En förklaring är, att de bara miss-
pryder vår utemiljö, eftersom det 
inte finns någon person som hål-
ler de i bra skick. Tekniska konto-
ret har aldrig fått pengar för detta.

Man gör bedömningen, att den 
nya tekniken används i allt högre 
grad, framför allt av ungdomar. 
I övrigt finns information via 
månatliga månadsblad i lokal-
pressen.

oenigt beslut
Föreningsrådet i Tyresö vill däre-
mot att anslagstavlorna behålls 
och till och med utöka antalet i 
kommunens centrum. Kommun-
styrelsen var inte enig i beslutet. 
Oppositionen röstade emot, och 
menade, att det borde gå att finna 
sätt att hålla tavlorna i gott skick, 
antingen genom att de blir färre 
eller skyddas från väder och vind. 
Man befarar också, att affische-
ringen kommer att göras på andra 
mindre bra ställen, trädstammar, 
elskåp med mera.

ooo

I stället för att skötas tas anslagstavlorna bort. Foto: Gunnar Frisell
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Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

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

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

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

Innehar F-skattesedel

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

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

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

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här?

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Nyheter

Populärt datum för 
giftaslystna
NUMMeR Nyligen var det ett spe-
ciellt datum – 111111 – och många 
par passade på att gifta sig den 
dagen. Så även i Tyresö där fyra 
par valde en borgerlig vigsel.

ooo

Tummetott  
– rim och ramsor
KUL Torsdagen den 24 novem-
ber, klockan 10.00 på Bibliotektet 
i Tyresö Strand blir det rim och 
ramsor för barn 0–12 månader. 
Ingen föranmälan.

ooo

Bostadspolitiskt 
samtal
BoSTAd Hyresgästföreningen i 
Tyresö bjöd på måndagskvällen 
in de politiska partierna till ett 
bostadspolitiskt samtal. Mötet 
samlade ett 20-tal personer. En 
av frågorna som ställdes var om 
det skulle monteras in mätare 
för individuell mätning av vatten 
i Tyresö bostäders äldre lägen-
heter. Möjligen en bra idé men 
teknisk svår att genomföra i vissa 
områden var svaret.

Anita Mattsson (S) vill se fler hyres-
rätter i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Anita Mattsson (S) menade att 
det behövs fler hyresrätter och 
att många utförsäljningar redan 
genomförts i Tyresö. Över 1 000 
hyresrätter har ombildats till 
bostadsrätter och det har gjort 
det svårare för de unga att skaffa 
bostad. Sin vana trogen avvek 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Sawesthål från mötet 
innan det var slut.

ooo

Moderat toppolitiker fick 
toppjobb hos Carema
KARRiÄR Christina Hinnas (M) 
var gruppledare i socialnämnden, 
var med och tog beslut om bud
geten och gick direkt över till ett 
toppjobb på Carema.

Carema fick avtalet att driva Krus-
myntan i början på 2007. Beslutet 
var omtvistat när det genomför-
des och samtliga oppositions-
partier motsatte sig att Carema 
skulle få såväl bygga som driva 
verksamheten vid Krusmyntan. 
De som var emot förslaget häv-
dade att kommunen avsade sig 
möjligheten att påverka och få 
bästa kvalitet till en rimlig kost-
nad. Den borgerliga majoriteten 
hävdade att det skulle bli billigare 
för kommunen genom att kom-
munen inte skulle behöva stå för 
investeringskostnaden.

När beslutet fattades efter valet 
2006 hade Moderaterna en ny 
ansvarig i äldrefrågor. Christina 

Hinnas valdes efter valet 2006 in 
som gruppledare i socialnämnden 
och ersättare i kommunstyrelsen.

Högste ansvarige
Därmed blev hon högste ansva-
rige för att driva igenom den 
moderata äldrepolitiken i Tyresö 
kommun.

Som gruppledare i socialnämn-
den deltog hon i beredningar där 
majoriteten tillsammans med 
socialförvaltningens ledande 
tjänstemän tog fram förslag till 
beslut i äldreomsorgsfrågor.

Hon blev dock inte så långva-
rig på posten. Redan i mars 2008 
avgick hon från socialnämnden 
för att hon hade blivit chef i det 
bolag som bara ett år tidigare 
tilldelats driften av Krusmyntan – 
Carema. Initialt var hon chef vid 
just Krusmyntan, men senare blev 
hon verksamhetschef för Carema 
i Haninge.

– Den här typen av övergångar 
kan auktualisera en karenstid 
för toppolitiker vid övergångar 
till det privata näringslivet, säger 
Martin Nilsson (S).

Hann besluta om budgeten
Det dröjde dock ytterligare ett 

halvår innan hon lämnade kom-
munstyrelsen och ett drygt år 
innan hon lämnade kommunfull-
mäktige.

Däremellan hann kommunfull-
mäktige besluta om budgeten för 
år 2009.

ooo

Christina Hinnas gick från politiken till Carema. Foto: Gunnar Frisell

Caremas vinst på Tyresös äldreomsorg – tre gånger 
så hög som avgiftschocken ger kommunen

eKoNoMi Många har frågat 
sig varför avgiftschocken inom 
äldreomsorgen är nödvändig när 
kommunens ekonomi står stark. 
en förklaring kan vara att en allt 
större del går till vinstutdelning i 
Carema.

Den omdebatterade avgiftshöj-
ningen i äldreomsorgen beräknas 
ge kommunen 1,5 miljoner kronor 
i ökade intäkter. Samtidigt har 
överskottet i det senaste bokslu-
tet hamnat på dryga 100 miljoner 
kronor. Även om det blir fler äldre 
i kommunen så verkar avgifts-
chocken svår att förklara.

En förklaring kan dock vara 
att en allt större andel av det som 
Tyresö kommun betalar för äld-

reomsorg faktiskt inte går till äld-
reomsorg utan till vinstutdelning 
till de riskkapitalbolag som äger 
Carema.

Vinstdrivande vård
Tittar man på Caremas (och dess 
ägarbolags) bokslut framgår 
att vinsten utgör 6,9 procent av 
omsättningen. I verkligheten är 
vinsten större eftersom bolaget 
skatteplanerar bort en del av vin-
sten genom ett internlånesystem. 
Ett förfarande som hårt kritise-
rats av Anders Borg och som lett 
till en översyn av skattelagstift-
ningen.

Kritiker av Carema har hävdat 
att vinstuttaget snarare handlar 
om 30 procent. Genom riksrevi-

sionens rapport från 2007 vet vi 
att bemanningen i privata äldre-
boenden är cirka 10 procent lägre 
än motsvarande kommunala och 
att fler går på lågt avlönade tim-
anställningar.

Förklara avgiftshöjning
Räknar man lågt med 10 procent 
vinst på det som Tyresö kommun 
betalat så framgår det att Care-
mas vinst motsvarar 4,5 miljoner 
kronor (under 2010). Detta uttag 
har ökat varje år sedan Krusmyn-
tan upphandlades – vilket ökat 
kravet på nya intäkter – det vill 
säga avgiftshöjningar.

Därmed kan också kraven på 
ökade avgifter bli mer begripliga.

ooo

Finansminister Anders Borg är kri-
tisk till Caremas skatteplanering. 
 Foto: carl-JoHan FriMan
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Adress: Byggnation:
Sparvvägen 9 Nybyggnad av enbostadshus samt garage
Stjärnvägen 11 Tillbyggnad av enbostadshus
Rynings gränd 21 Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

Gärdesvägen 4 B Nybyggnad av enbostadshus

Tjärnstigen 52 A Nybyggnad av enbostadshus
Krusbodavägen 4 Påbyggnad skolbyggnad, fasad

ändring (Tyresö kommun)
önskegången 26 Tillbyggnad enbostadshus
Näsbyvägen 24 A Tillbyggnad enbostadshus, fasad

ändring
Thulevägen 14 A Nybyggnad enbostadshus
dyvikslänken 7 Tillbyggnad enbostadshus
Strandvägen 95 A Nybyggnad av garage
Strandvägen 95 A Utvändig ändring
Kryddvägen 10 Nybyggnad av garage

Här ska inte byggas
Slumnäsvägen 33 Nybyggnad av enbostadshus om 345 m2 avslag.

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

 Lima Städ Service
och Transport

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

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

Foto: lennart Jönsson

Återvinning

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

Så får vi kvalitet i  
vård och omsorg  
oavsett utförare

oppositionslandstingsrådet  
Helene Hellmark knutsson

Socialdemokraterna i Tyresö bjuder in till

(S)amtalScafé
– öppet för alla, politik, samhällsfrågor och fika
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Torsdagen den 8 december, klockan 19.00  
på kulturcaféet, kvarnhjulet, Hus c

Det går att handla begagnat på många olika sätt i Tyresö. För inbitna loppisfans är Pingst-
kyrkans Second Hand vid Masten och Röda korsets secondhand försäljning på Sikvägen 
ingen nyhet. Men det finns fler att räkna med. Tyresö Nyheter har besökt Loppis på Tyresö 
Bygdegård, Barnklädes- och leksaksauktionen i Krusboda, samt kontaktat den nya begag-
natsajten Tyresö Köp och sälj via Facebook. Det står klart att det finns många olika orsa-
ker till att man väljer att köpa och sälja begagnat. Men ett är säkert. Det är inne!

Ny lokal begagnat-sajt på Facebook
Många är det som någon gång 
handlat något på Blocket och 
Tradera. Säljaren får betala för 
annonsen på nätet och köparen 
får allt som oftast åka en lång 
väg för att göra upp affären och 
hämta den begagnade varan. 
Men nu har de stora ”begag
natjättarna” fått konkurrens av 
den lokala Facebookgruppen 
Tyresö Köp och sälj.

– Fördelen i Tyresö-gruppen är att 
alla finns nära, och på Facebook 
är det dessutom gratis att annon-
sera! säger Jeanette Magnusson, 
initiativtagare till den nya begag-
natsajten via nätet.

Startade i augusti
Det var i slutet av augusti som 
Facebookgruppen Tyresö Köp 

och sälj startades. Jeanette Mag-
nusson hade redan tidigare stött 
på liknande grupper på nätet för 
andra småorter och letade efter 
en för Tyresö. När hon inte hit-
tade det hon sökte startade Jea-
nette en grupp själv.

– Det är ganska olikt mig för jag 
är inte alls någon ”entreprenör-
typ”, men som hemma-mamma 
har jag en del tid över och tänkte 
att det inte kunde vara så ”farligt” 
att bara starta gruppen.

700 medlemmar
På två månader har Tyresö Köp 
och sälj fått drygt 700 medlemmar 
och det tillkommer några nya näs-
tan varje dag.

– Till en början var det för att 
jag själv skulle kunna köpa och 
sälja begagnat på ett smidigt sätt. 

Men nu har det blivit ett litet roligt 
projekt som jag gärna ägnar mig 
åt när jag har tid över, säger Jea-
nette som tillsammans med Jill 
Dahlström, en ny facebookvän, 
administrerar gruppen.

enkelt
Det är enkelt att lägga upp en 
annons i gruppen. Jeanette har 
skapat regler för att annonserna 
ska baseras på bilder, som sorte-
ras in i album, så att innehållet kan 
organiseras på ett lätt sätt. Sälja-
ren laddar upp sin bild, skriver en 
bildtext och kommenterar precis 
som på övriga Facebook. Man 
kan svara på annonser genom att 
kommentera bilden, eller inboxa 
annonsören (Inboxa är att skicka 
meddelande till en annan per-
sons inkorg på Facebook, som att 

mejla, men allt inom Facebooks 
väggar). Det finns också de som 
skriver ut sina mobilnummer, och 
vill ha telefonkontakt.

Känns bra i hjärtat
– Jag gör det helt ideellt. Det 
finns inga pengar att tjäna, säger 
Jeanette Magnusson som tror att 
hon alltid kommer att fortsätta 
att driva gruppen, så länge den 
används och behövs.

Det finns flera anledningar till 
att många väljer att köpa saker på 
begagnatsajterna.

– Jag tycker att det bästa med 
begagnat-shopping är att det 
känns bra i hjärtat, för man värnar 
på en och samma gång om mil-
jön, plånboken, sig själv och sina 
barn, säger Jeanette Magnusson.

ooo

Foto: kaiJsa keuscH
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Barnklädesauktion i Krusboda – ett trevligt sätt att träffas på!
– Galonisar, storlek 130, 10 
kronor?
 – Tshirt, storlek 170, 5 kro
nor?
 Utropen på barnklädesauktio
nen vid Krusboda fritidsgård, går 
i rask takt.

En stor hög kläder ska under 
några få kvällstimmar auktione-
ras ut.

– Jag vill titta, ropar en hugad 
köpare och klädesplaggen flyger 
genom luften. Budgivning blir det 
om flera är intresserad av att köpa 
samma plagg.

ett sorl av förväntan
Det är torsdagskväll och klockan 
är halv sju. I fritidsgårdslokalen 
sprids ett sorl av förväntansfulla 
röster då ett femtiotal kvinnor, två 

män och några barn samlats för att 
sälja och köpa begagnade barn-
kläder, skor och leksaker. För 
en liten inträdesavgift ingår även 
kvällsfika med hembakat bröd.

Det är Anethe Benandex, till 
vardags barnskötare i en klass vid 
Krusboda skola, som i drygt tio år 
drivit auktionerna.

– Jag tog över från några andra 
som startade hela konceptet och 

tyckte att det var ett trevligt sätt 
att träffas på.

Fina fynd
Tillsammans med Kina Aller-
strand sköter Anethe utropen och 
auktionen medan köparen och 
säljaren gör upp om affären.

– Det här är istället för syjunta 
och så kommer man hem med fina 
fynd, säger Annica Klint en av de 
hängivna auktionsbesökarna.

Kombinerade auktioner
Två gånger om året har det varit 
kombinerade barnkläder/leksaker 
och damkläder/inredningsauktio-
ner. I år har Anethe delat upp auk-
tionerna och kör dem var för sig.

– Nästa tillfälle är den 24 novem-
ber. Då blir det inredning-, smyck-
es- och ”dam”-klädesauktion. Alla 
är välkomna! säger Anethe, som 
sprider information om auktio-
nerna via lappar på offentliga stäl-
len, mejl till tidigare besökare och 
som en inbjudan via Facebook, 
allt för att få nya människor att 
upptäcka hur roligt det är.

Då Anethes och Kinas röster 
behöver vila tar auktionen ett 
avbrott för kvällsfika, men sätter 
snart igång igen. Många är ivriga 
på att göra fynd och att sälja det 
de själva tagit med sig. Tyresö 
Nyheter lämnar auktionen vid 
22-tiden och då sitter fortfarande 
nästan alla besökare kvar, väl 
medvetna om att det dröjer ett tag 
till innan alla plagg och leksaker 
är utropade.

ooo

Loppis i bygdegården lockar tyresöborna
– det är inne med Loppis! utbris
ter AnaMarija Källgren glatt när 
hon ser att så många hittat ut 
till Tyresö Bygdegårds loppis 
en gråmulen söndag i slutet av 
oktober.

Den sista söndagen i varje månad 
förutom i juli och december är 
det Loppis i Tyresö Bygdegårds 
regi. Det är AnaMarija Källgren, 
ordförande för föreningen sedan 
2007, som tagit initiativet och som 
arrangerar det hela tillsammans 
med några medarbetare.

– När jag tog över som ordfö-
rande hade vi ont om medlem-
mar. Syftet med verksamheten 
i Bygdegården är ju att skapa 

mötesplatser och locka hit folk 
som inte enbart kommer hit ut till 
Östra Tyresö för att gå på bröllop, 
dop eller begravning. Efter snart 
tre år ser vi att det börjar ge resul-
tat. Folk hittar hit!

inte en pplats kvar
Klockan är strax efter ett på 
eftermiddagen. På Tyresö kyr-
kas parkering finns inte en plats 
kvar. Bilarna trängs istället med 
gående vid uppfarten till Tyresö 
Bygdegård. Vid entrén står Ana-
Marija Källgren och hälsar alla 
välkomna till dagens loppis. Inne 
i bygdegården väntar fynd på sina 
köpare vid 23 överfyllda bord och 
ett tiotal klädställningar.

Snabbt fylls lokalen med intres-
serade köpare och det blir trång 
och varmt. Det immar på föns-
terrutorna och några väljer att 
avvakta med sina inköp. Istäl-
let tar de en fika med hembakat 
bröd, i väntan på att rusningen 
ska lägga sig.

Barn och vuxna fyndar
En våning upp har man varit 
tvungna att öppna fönstren för att 
så många köpare kommit på en 
och samma gång.

Borden dignar av leksaker som 
barnen köper för en billig pen-
ning. Några vuxna fyndar bland 
sidenscarfs och kopparkaffepan-
nor på fot.

Bord går att hyra
För den som själv vill sälja kan 
man hyra bord till centimeterpris. 
Ett 120 centimeter brett bord kos-
tar alltså 120 kronor att hyra. Det 
är golvytan man betalar för. På 
nedervåningen har ”Sticktanten” 
Birgitta Lööf, sin givna plats. Hon 
är en av de som varit med i stort 
sett sedan loppiset startades.

– Det bästa med att sälja på lop-
pis, är att jag får uppskattning för 
det jag gör, eftersom jag stickar 
allt själv, säger Birgitta, som strax 
därpå säljer sina mönsterstickade 
vantar

Framåt tretiden börjar det 
avklinga något, men ännu är det 
öppet en timma till. Ut ur bygde-
gården kommer Annelie Ekroth 
med famnen full av lilafärgade 

kuddar och på axeln hänger en 
väska med en kruka i:

– Jag kommer hit varje gång det 
är loppis. Oftast hittar jag något 
att köpa med mig hem, men i dag 
var det väldigt varmt där inne. Jag 
gillar när man sprider ut borden 
så att det står säljare även utanför 
bygdegården och inne i Lillstugan.

Kanske uppfylls Annelie Ekroths 
önskan vid nästa loppistillfälle, 
sista söndagen i november.

ooo

Auktionerna i Krusboda ger möjlighet att fynda bland barnkläder, leksaker, damkläder och inredningsprylar. Och 
utbudet är stort – en auktion håller på i flera timmar. … driver auktionerna i Krusboda.

Imman lägger sig snart på fönsterrutorna när köparns trängs kring borden för att göra sina fynd. 
Med famnen full av kuddar och en kruka i väskan på axeln, känner sig 
Annelie Ekroth nöjd med dagens fynd.

Anethe Benandex …

AnaMarija Källgren.
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Det finns hopp för Dalhallen
– Mycket bra, säger Anders Swa-
lander, chefstränare i Tyresögym-
nastiken och eldsjäl i hela proces-
sen att få till en gymnastikhall 
i Tyresö. Vi har fått väldigt bra 
förutsättningar för gymnastiken 
med en hall som är anpassad för 
oss. Vi fick till bra lösningar tack 
vare dialog och positivt samarbe-
te med kommunens företrädare 
under hela byggprocessen.

13 projekt genom åren
Dagens lösning med Dalhallen 
föregicks av många olika projekt 
och förslag för att hitta en hall 
som skulle kunna fungera för 
gymnastiken.

– Vi har under årens lopp haft 
13 mer eller mindre konkreta 
förslag på en hall i Tyresö, kon-
staterar Anders, men alla stötte 
på problem och invändningar av 
olika slag. Till slut hittade vi lös-
ningen genom en utbyggnad av 
Dalhallen.

Mer tid för träning
På dagtid utnyttjas hallen av 
skolorna och kvällstid av gym-

nastiken. Halltiderna delas mel-
lan Tyresögymnastiken och GK 
Trollbäcken, varav Tyresögym-
nastiken utnyttjar tre fjärdedelar 
av halltiderna och Trollbäcken 
resterande fjärdedel.

– Vi har vunnit mycket trä-
ningstid genom att redskapen nu 
kan göras klara på bråkdelen av 
den tid som förr gick åt till att stäl-
la i ordning i vår förra hall, Boll-
morahallen, konstaterar Anders 
Swalander. Vi sparar både ledare 
och redskap genom att ledarna 
slipper släpa och slita med tunga 
redskap, något som i sin tur också 
slet på redskapen.

– Det som förr kunde ta 20–30 
minuter går nu på en minut med 
några knapptryck, säger Anders 
och visar hur redskapen hissas 
ned från taket eller lyfts fram ur 
golvet, bland annat en trampolin-
bana som är unik och den enda i 
sitt slag i Sverige.

Föreningarna betalar
Nya Dalhallen kostade 6,5 miljo-
ner extra för att få en bredare hall 
som gjorde det möjligt att inreda 

hallen efter gymnastikens behov. 
Merkostnaden betalar gymnastik-
föreningarna genom årliga avgif-
ter till kommunen.

– Vi klarar det genom ett anslag 
från Arvsfonden och genom att 
kommunen har nolltaxa för ung-
domsidrottens halltider, förklarar 
Anders Swalander.

Gymnastikskola och 
trampolingrupp 
– Vi har nu också igång vår gym-
nastikskola för de yngsta, dels 
130 i gruppen 5–6-åringar och 
cirka 160 i gruppen 7–9 år. Tack 
vare de nedsänkta trampolinerna 
har det också utvecklats en tram-
polingrupp med specialtränare.

– Nu har vi en så gott som kom-
plett hall för gymnastiken, kon-
staterar Anders Swalander. Det 
vi saknar här är läktare. Tävlingar 
och arrangemang med publik räk-
nar vi att kunna lägga i den kom-
mande nya Nybodahallen, med en 
kapacitet på cirka 800 åskådare.

ooo

Nu är det full fart på gymnastikverksamheten i nya Dalhallen. Foto: lennart Jönsson

GYMNASTiK den 16 april i år invigdes nya dalhallen och gymnastiken 
i Tyresö hade till slut fått en hall som till stor del var anpassad för 
gymnastik. Men blev det som man hade drömt om i nästan 30 år? Hur 
känns det nu, efter första halvåret i nya hallen?

Redskap som tidigare tog 20–30 minuter att få fram kommer numera …
Anders Swalander är nöjd. 
 Foto: lennart Jönsson … fram på någon minut med några knapptryck. Foto: lennart Jönsson

Lisa Dahlkvist till Tyresö FF
FoTBoLL Tyresö FF har värvat 
ännu ett toppnamn till damlaget. 
Lisa dahlkvist, med 36 lands
kamper inklusive spel i oS, eM 
och VM (brons) har skrivit ett 
tvåårsavtal med Tyresö FF.

Lisa Dahlkvist har de två senaste 
säsongerna spelat i Kopparbergs/
Göreborg FC och var senast med 
om att besegra Tyresö FF i cupfi-
nalen den 29 oktober. Innan Göte-
borg spelade Lisa i Umeå IK och 
KIF Örebro.

diger meritlista
På meritlistan finns förutom cup-
guldet också tre SM-guld, spel i 
Champions League och 181 All-
svenska matcher. Efter debuten 
2008 i landslaget har Lisa hunnit 
delta i OS 2008, EM 2009 och VM i 
Tyskland i somras, där hon bland 
annat gjorde tre viktiga mål för 
Sverige.

– Att då få chansen att knyta 
Sveriges bästa defensiva mittfäl-

tare till Tyresö FF känns fantas-
tiskt bra och något både Tyresö 
FF och landslaget kan ha nytta 
av, kommenterar Hans Löfgren, 
sportchef i Tyresö FF. Som sport-
chef är jag mycket nöjd med att 
Lisa valde Tyresö FF och våra 
möjligheter att slåss om guldet 
har ökat ytterligare.

Sveriges bästa innermittfält?
Även Tyresö FFs huvudtränare 
Stefan Fredriksson är mycket 
nöjd med värvningen.

– Med Lisa har vi fått en sten-
hårt arbetande mittfältare som 
dessutom är en riktigt bra pass-
ningsspelare med målsinne, kon-
staterar Stefan Fredriksson. Att 
Lisa endast missat två Allsvenska 
matcher på fyra år är ljuv musik 
för mig som tränare. I kombinatio-
nen med Caroline Seger i en mer 
uttalad offensiv roll och Lisa som 
lagets balansspelare har vi säkert 
Sveriges bästa innermittfält.

ooo

Lisa Dahlkvist. 
 Foto: Jenny Puronne/slottstudion.se
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Tyresö
Industrivägen 8
Tel. 08-798 80 00

Öppettider
Vardagar 8.00 – 18.00 
Lördagar 10.00 – 14.00

Byt in ditt gamla takräcke och få 

500:- rabatt
vid köp av nytt Thule-räcke

Passa på!
Kupévärmare
Calix SlimLine 1400

499:-
Ord. pris 895:-

En provisorisk lösning med en inhyrd kylmaskin ger nu is i ishallen. Foto: Gunnar Frisell

JULFEST  KALAS  BRÖLLOP
DOP  MINNESSTUND  

BOKA HÄLLBERGA! 
Kontakta Catharina Jacobson

0708-181758

www.hallberga.com

Vi frågade Tyresö Hockey hur 
tiden utan is i Tyresö ishall varit 
för ishockeyn. Det måste ha med-
fört en del problem och omställ-
ningar?

ingen information om olyckan
– Vi är mycket kritiska till att vi 
till att börja med överhuvudtaget 
inte fick någon information från 
kommunen om vad som hänt, 
säger Per Kristiansen, ordföran-
de för Tyresö Hockey. Vi fick inga 
livstecken från kommunen utan 
måste själv börja söka efter infor-
mation.

Per Kristiansen är mycket kri-
tisk i sin bedömning av hante-
ringen. Han konstaterar att det 
inte kan vara rimligt att behöva 
leta på kommunens hemsida efter 
svar på varför ishallen plötsligt är 
stängd för hela deras verksamhet.

jakt på lediga istider
– Glädjande är att Fritidskontoret 
med Stefan Fridén och Sanna Svi-
dén var till stor hjälp för oss när 
vi försökte reda upp situationen, 

konstaterar Per Kristiansen De 
försökte hitta lösningar för att vi 
skulle kunna fortsätta vår verk-
samhet via lediga tider i andra 
hallar. Vissa lag sökte på egen 
hand träningstider och andra fick 
erbjudande om lediga strötider.

– Det var tur i oturen att avbrot-
tet inte varade en eller två veckor 
till, säger Per Kristiansen. Vi är nu 
inne i en intensiv period och ett 
fortsatt avbrott hade betytt ännu 
många fler matcher att leta istider 
till i andra hallar.

Samträning en lösning
Höstlovsveckan lättade också på 
trycket eftersom många av lagen 
då hade träningsuppehåll.

– Vissa åldersgrupper har 
också ett samarbete med Älta och 
kunde genom samträning hitta 
lösningar för sig, konstaterar Per 
Kristiansen.

ingen hjälp med kostnader
Avbrottet har också medfört klart 
ökade kostnader för föreningar-
na. Att hyra träningstider i hallar 

utanför kommunen kostar cirka 
1 000 kronor per timme.

Finns det några löften om hjälp 
från kommunens sida? Både 
Tyresö Hockey och Hanvikens 
SK Ishockey har ställt frågan till 
kommunen, men inte fått några 
svar.

– Vi har inte fått några som 
helst löften om stöd för de extra 
kostnader som vi har haft genom 
avbrottet i ishallen, säger Per Kris-
tiansen. Man hänvisar under hand 
till force majeure och förklarar att 
kommunen inte kan ta ansvar för 
de kostnader vi drabbats av. Vi har 
ännu inte räknat ihop vad avbrot-
tet kostat oss men det är helt klart 
att vi kommer att drabbas.

Ny kylmaskin på gång
Ishallen har nu en provisorisk 
lösning genom att en kylmaskin 
hyrts in men det kommer att bli 
ett kortare avbrott till i slutet av 
november då den nya permanenta 
lösningen ska sättas på plats.

– Vi har fått höra att installatio-
nen av det nya permanenta aggre-
gatet ska göras nattetid över en 
natt, säger Per Kristiansen, och 
vi hoppas att detta stämmer så 
att det inte kommer nya problem 
som vi tvingas hantera.

ooo

Ishallen utan is 
– hur gick det?

iS Tyresö ishall drabbades den 7 oktober av ett ovälkommet avbrott. 
Kylmaskinen gick sönder och hallen blev oväntat isfri. olyckan ställde 
naturligtvis till det för både hockeyn och konståkningen. Säsongen 
var i full gång och krävde att man helt hastigt fick ställa om sig till 
att leta efter träningsmöjligheter i andra hallar.

Uppförsbacke för TTIBK
iNNeBANdY TTIBKs båda elitlag 
har haft det lite motigt under de 
senaste matcherna. Efter tre raka 
vinster blev det i helgen en rejäl 
förlust för herrlaget i Superligan 
med 11–3 mot FC Helsingborg 
på bortaplan och dessförinnan 

två raka förluster 7–11 mot Falun 
hemma och 9–4 borta mot seriele-
darna CaperioTäby.

Den 19 november möter TTIBK 
Umeå City hemma. Dags för hem-
maseger?

ooo

Dramatik för TTIBKs damer
iNNeBANdY Också damlaget har 
känt på motvind de senaste match-
erna. I helgen förlorade laget borta 
i Mariestad med 6–2 mot Lockerud 
och helgen före blev det förlust 
hemma med 3–4 mot Telge SIBK.

Matchen blev riktigt dramatisk 
Redan i den första perioden stop-
pades matchen på grund av att en 
åskådare på domarnas order blev 
utvisad från hallen.

I den tredje perioden fick en 
Telgespelare en skada i samband 
med en incident nära sargen som 
bedömdes så allvarlig från TTs 

sjukgymnast som tillsammans 
med TTs herrlags sjukgymnast 
fanns i hallen att ambulans var 
tvungen att tillkallas.

Man befarade nack- och huvud-
skada på spelaren i fråga. Det blev 
då ett uppehåll på cirka 45 minu-
ter innan spelet kom i gång.

TT ledde då med 2–1 men ett 
idogt kämpande Telge lyckades 
vinna sista perioden med 3–1 var-
för Telge till slut vann matchen 
med 4–3 och därmed tillfogade TT 
den första förlusten i Division 1.

ooo
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pågång
deT HÄNdeR i TYReSö

Kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far med radio som tema. avgiften 
sätts in på postgiro 491 57 21-7. 
Glöm inte skriva namn och adress.

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

Förbättring av infrastruktur i Tyresö

Från Brakmarsvägen till Slottsvillan gräver man nu ner optisk fiberkabel. Foto: Gunnar Frisell Nu rullar trafiken i rondellen även om en del arbete återstår. Foto: Gunnar Frisell

Våld mot kvinnor, äldrevård, kyrkan m m på 91,4
NÄRRAdioN i snart 17 år har 
åke Sandin gjort 4–5 nya halv
timmesprogram i veckan (cirka 
3 300 totalt) på 91,4 MHz och 
numera också på webben www.
tyresoradion.se. Men efter en 
hjärtoperation går han nu på halv 
maskin mellan medicinintagen.

-- Jag har varit tvungen att lägga 
in några repriser, säger Åke, men 
tack och lov har andra ryckt 
in mer och mer. Från den duk-
tiga närradiostyrelsen har inte 
bara Christina Melzén och Ann 
Sandin-Lindgren gjort hörvärda 
sammanfattningar av kommun-
fullmäktigemötena utan också 
Peter Dicke, Terje Engh, Björn 
Spångberg och Stephan Lindstein 
har presterat egna program.

Dessutom har Tyresö kvinno- 
och Tjejjour gjort en egen halv-
timme med sin ordförande Sylvia 
Ljungdahl i spetsen. Jouren fyller 
nämligen 30 år och det ska firas 
på Kvarnhjulet den 26 november. 
Och prästen Dan Bekking har 
gjort en halvtimme, främst om 
Trollbäcken kyrkas retreat, ”en 
andhämtning och vila i november-
diset”, som han kallar det.

Så har två kända radioröster, 
välbyggda historieberättarna 
Terje Engh och Peter Dicke, utlyst 
en tävling om hur många kilo de 
kan gå ned. Terje väger faktiskt 
dubbelt så mycket som Åke San-

Sylvia Ljungdahl och andra jourkvinnor hörs på radion tills den 27 november.
Läkaren och Lindalenbon Lena 
Hjelmerus  hörs 20/11–11/12.

Centrumprofilen Kjell Andersson hörs 
på 91,4 till 4 december.

syn på strindberg, kvinnor, utlands-
resor; ”karolinerna”, alienus.

13/11–4/12
kjell andersson: Bodyshop, sociala 
kontakter, centrumaffärer, stölder, 
solidaritet, samtalsgrupp.

Bror Perjus: ”casino Jorden”, spe-
kulationer, skatteflykt, global demo-
krati, kriser, ökande klyftor.

Prästen dan Bekking om kyrkans 
retreat den 19 november, andhämt-
ning och vila i novembermörkret.

terje engh och Peter dicke: Histo-

din. Det ryktas nu om att den duon 
därför har tagit sig artistnamnet 
Helan och Halvan eller varför inte 
Biffen och Bananen?

Fullmäktigemötena direkt-
sänds torsdagarna den 17 novem-
ber och 15 december klockan 18. 
Radio Tuff kommer med ett nytt 
program varannan vecka, första 
gången den 20 november och 4 
december klockan 17.

Programmen i största kort
het de närmaste veckorna:

rier, ”Helan och Halvan”, grann(o)
sämja, ”kultur”, clintons gylf, vikt.

20/11–11/12
läkaren lena Hjelmerus: 
västerås>lindalen, biodling, Fichte-
lius, äldrevård, gamlas sjukdomar.

Åke sandin och Monica schelin: 
kretas långa historia, knossos och 
andra häftiga grekiska myter.

tyresö ulands- och FredsFörenings 
radio tuff (1302-03):”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred,solidaritet.

Författaren Bror Perjus hörs på radion tills den 4 december.

30/10–20/11
Åke sandin. Polsk historia: sigrid 
storråda, sigismund, sobieski, les-
zczynskis, Maria Walewska.

Åke sandin, Monica schelin: att bila 
i Polen. språk, stölder. tyresös 
polska vänort Wejherowo.

Björn spångberg om Magnus nord-
ström, industriklättrare, fjällguide i 
kebnekajse, oljeplattform.

tyresö ulands- och FredsFörenings 
radio tuff (1300-01): ”rosor”, krö-
nikor, intervjuer, fred, bistånd.

6/11–27/11
christina Melzén och ann sandin-
lindgren: sammanfattar tyresö 
kommunfullmäktigemöte i oktober.

sylvia ljungdahl, kerstin liedström, 
Maude Prawirodarmo, seta shukri: 
tyresö kvinno- och tjejjour.

tyskfödda tyresökvinnors otäcka 
öden under andra världskriget. seg-
rarnas brott nedtystade.

ebbe Björkman om Heidenstams 

FrÅn vaGGan till Granen
Julshow med tyresökören, eva Hans-
son, dirigent; kina sellergren, piano; 
och sven-erik Johansson, bas 
torsdag 8/12 kl 19.00 samt söndag 
11/12 kl 16.00 och 19.00 
kulturcentrum, kvarnhjulet, hus B, 
sal nyfors, Pluggvägen 6 B 
Biljetter finns att köpa i Body shop 
tyresö centrum samt Hemköp, 
alléplan 
100:- samt barn under 15 år gratis.

JulMarknad vid BÅtsMans-
torPet aHlstorP
söndag 4/12 kl. 11.00–14.00 
Försäljning av hemslöjd, hantverk, 
korv, glögg, kaffe i stugan. 
kl 12.00 tyresö Musikklasser. 
arrangör: tyresö Hembygdsförening.

adventskonsert
sångsolisten och Jenny lind stipen-
diaten rebecca rasmussen, tyresö 
ungdomskör under ledning av anne 
aaltonen-samuelsson, cellisten i 
hovkapellet tyresöbon Per-ola claes-
son, Bo ohlgren sång och Mattias 
kjellgren piano. 
Biljetter à 150 kr finns att köpa hos 
Body shop samt tyresö direkten 
i tyresö centrum, arno livs samt 
tyresö strand livs. överskottet går 
till vår hjälpverksamhet. välkomna. 
4/12, kl 19.00 i tyresö kyrka. 
arrangör: lions club tyresö.

JulGranar
lions club tyresö säljer julgranar 
utanför kapp-ahl i tyresö centrum 
och i krusboda, i hörnet av Mygg-
dalsvägen och krusbodavägen. 
Försäljningen börjar den 10/12 kl. 
11.00 och pågår till den 23/12 eller 
så länge som det finns julgranar. 
öppettider se anslag på platsen.

VÄG Arbetet med att förlänga Skrubba 
Malmväg fortgår. Rondellen vid Bollmora-
vägen är öppnad men inte klar.

Vägen är nu förlängd nästan till motor-
vägen. Att göra till- och avfarter åt alla håll 
har påbörjats.

NÄT Utmed Tyresövägen håller man nu på 
att gräva ner en optisk fiberkabel. Kabeln 
har sju fibrer och stor kapacitet. Man gräver 

ett smalt dike, fyller i tio centimeter sand, 
lägger ner kabeln och fyller ytterligare 20 
centimeter sand innan man lägger igen diket.

14  noveMBer 2011



Rätta lösningen på kryss nr 6, 2011.
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Kryss nr 7  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
22 november 2011 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2011
1:a pris: Ann-Mari Karner, Borevägen.
2–5: Birgit Winroth, Bandhagen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
Hans Felldin, Bollmoravägen.

KuLtur/NöJe

Bildgåtan
en vinnare får tre ”Glädjelotter” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

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

Märk svaret 
”Bildgåta nr 7” 
och skicka 
senast den 22 
november 2011 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu

vinnare bildgåta nr 6, 2011
Birger Faith-Ell, Breviksvägen.

”Bilden föreställer det fina stockankaret i svartek som 
finns i rondellen invid Tyresö strand/Lagergrensväg. 
Ankaret tillhörde Gröna Jägaren som år 1676 låg invid 
Kycklingarna vid Dalarö för att bärga kanoner från Riks-
äpplet som hade förlist där ett tag innan. Personalen slar-
vade med elden vilket medförde att den tog sig till krut-
durken och fartyget exploderade. Troligtvis bärgades 
detta ankare tillsammans med Anders Franzen och ett 
antal andra dykare i början av 1960 talet, därefter är jag 
osäker var det stod fram till det hamnade i rondellen.”

Foto: Gunnar Frisell

Ett batteri av drömmar
Jag skär i trädgårdsdrömmar. 

Sakta tar jag mig igenom lager 
för lager, stannar upp och 

funderar:
– Hur tänkte jag? Vattenfall, 

porlande och mjukt virvlande vat-
tenfall från en punkt till en annan 
punkt.

Gräver mig igenom jorden, 
stöter på berget och skär bort 
dammduken och kånkar och bär, 
bär bort allt stök i hinkar. Nu gör 
jag rabatt av allt sammans, har 
inte bestämt mig för vad som ska 
planteras, kanske massor av den 
fina Potentillan med grågröna blad 
och vaniljgula blommor? Blommor 
som blommar hela sommaren, 
kanske lite väl svulstigt med blommor hela sommaren? Är 
lite emot den tanken, faktiskt.

Med spaden och grepen blandar jag ihop en mix av 
barkmull och kogödsel, lägger det omsorgsfullt på jorden 
runt alla växter. Det är alldeles stilla, vinden finns inte 
idag och solen gömmer sig bakom ridåer av moln. Stilla 
och alldeles lagom varmt för att rota runt i trädgården. 
Känns skönt att bädda in trädgården inför vintern och 
ännu mer skön är tanken på att få se växterna sticka upp 
där i myllan någon gång i april. Superglada för att jag var 
så duktig där någon gång i november.

Med ett nöjt leende på läpparna tar jag räfsan och gör 
grusgångarna fria från den stora ekens hårda torra löv. 
Låter räfsan gå över den nyanlagda grusgången, hänger en 
stund på räfsan och undrar vart guldfiskarna tog vägen? 
Dammen är alldeles stilla och bladen på näckrosorna har 
börjat vissna ner, men vart tog fiskarna vägen? Har inte 
sett en enda på hela sommaren. När jag köpte dem i bör-
jan på juni så fanns en idé om en liten grupp av gulorange-
glittrande fiskar som simmade runt och blev kompisar 
med salamandrar och grodor. Men jag har inte sett till 
dem. Äter grodor guldfiskar?

Försjunker i trädgårdslitteraturen och skapar inre träd-
gårdsdrömmar. Det bara går igång, lika outtröttlig som 
det alltid har gjort och jag undrar:

– När ska de sina alla dessa trädgårdsdrömmar? När 

slutar min hjärna att se dessa fan-
tastiska inre bilder som målas upp 
och idéer som föds och skapas?

Trodde att hjärnan var säsong-
strött men jag misstar mig, och 
ofta så, som man lätt gör i pas-
sionens ridåer. Kommer osökt att 
tänka på en liten rosa ”duracell-
kanin”, det kanske är så att jag har 
ett trädgårdsbatteri i min hjärna, 
ett batteri som aldrig kan ta slut?

Det är vackert i min lilla träd-
gård. Rost, guld och gröna toner 
liksom flyter ovanför den mörka 
jorden av kogödsel och barkmylla. 
Det vackraste prydnadsgräset, 
tuvröret Calamagrostis ’Karl Foer-
ster’ står givakt, böjer sig inte en 

millimeter, rakryggad och ståtligt som en vakt utanför 
kungliga slottet inne i staden. Bakom mig har jag den 
stora skogen, lungan som gör att allt här känns friskt och 
rent. Skänker ofta en tanke av tacksamhet till den stora 
skogen bakom mig, känns tryggt att ha en sådan rygg. 
Trädgården är alltid i förändring, det flyttas växter och 
nya tillkommer, det görs murar, gångar och rabatter blir 
till. Men skogen där i ryggen är solid, liksom dammen, 
med eller utan fiskar.

”Det är något mycket angenämt med stiglösa 
skogar. Det finns i tjusning i den ensliga 
stranden. En gemenskap där ingen tränger sig 
in. Jag älskar inte människan mindre men 
naturen mer.”

Lord Byron 1788–1824

Annelie Källberg
Trädgårdskreatör
norrbytradgard.se
norrbytradgard.blogspot.com
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Höst i Tyresö
Foto: Gunnar Frisell
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