n När dagens äldre tyresöbor för femtio år sedan såg behov för
de yngre byggdes förskolor och skolor. När dagens borgerliga
majoritet ser behov för de äldre verkar handlingsförlamningen
slå till. Tyvärr drabbar det de äldre med vårdbehov. En del till
och med genom förvisning från Tyresö. Ledare, sid 2
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Ättestupan nära

”Jag arbetar med
det jag älskar och
att vinna det här
priset känns helt
fantastiskt.”
Jenny Ivarsson, sid 13

Uppluckrad blockpolitik
n Blockpolitiken gynnar inte medborgarna. Den har varit väldigt
fast i snart 18 år när de borgerliga partierna styrt Tyresö. Men när
budgeten klubbades i våras hände det. En uppgörelse om bland
annat avgiftsfria trygghetslarm träffades över blockgränsen. Var
det starten på något nytt? Debatt, sid 4

NR NR
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2016
H 1972–2016
H april 2008
H 1972–2008

Vikariestopp hotar
n Fyra av kommunens skolor
hotas av både vikarie- och
inköpsstopp. Detsamma
gäller fem förskolor. Nedskärningar är troligen att
vänta. Sid 5

Park i fara
n Kritiken mot en jätteskola
i Fornuddsparken är massiv.
Trots att det ännu inte finns
någon detaljplan antagen för
den nya skolan har beslutet
om tidplanen för bygget
redan fattats. Sid 6

Myndighet till Tyresö
n När regeringen i förra
veckan presenterade att man
tänker inrätta en Jämställdhetsmyndighet var Socialdemokraternas oppositionsråd
Anita Mattsson snabb med att
föreslå Tyresö som lokalisering. Sid 7

Tyresöspelet
n För nionde gången sätter
Tyresö teaterförening upp
hembygsteatern Tyresöspelet. Den här gången blir det
inomhus i Bollmoradalens
kyrka. Sid 12

Damerna skrällde

Hasse Leis och Ines Vergura Rodrigues briljerar i äppelprodukter.

Engagemang och glädje
n Trots

heltidsjobb startade Hasse
Leis och Ines Vergura Rodrigues
sitt företag som tar det mesta av
deras fritid. Och de brinner verkligen för sin idé att ta vara på äpplen
från Tyresö och med ett ekologiskt
hållbart perspektiv få fram olika
produkter.

– Vi vill verka för närodlat, vi
vill tänka ekologiskt men vi vill
också jobba socialt hållbart, säger
Hasse. Förutom must görs det fjorton andra produkter med äpplen
som bas. De erbjuder äppelsenap,
äppelcidervinäger med olika lagringstid, grillsås, äppelsirap som

FOTO: KLARA LINDER

kan användas till efterrätt eller en
god lagrad ost, marmelad och chutney.
– Till jul kommer vi också att
sälja en äppelglögg och den kommer vi ha klar till Prinsvillans julmarknad, berättar Ines.
Sid 8–9

n Innebandydamerna från
Tyresö Trollbäcken skrällde
rejält på hemmaplan när man
besegrade gästerna från Karlstad. Sid 13

Störningar befaras
n Sorteringsanläggning i
Lindalen kan störa. Sid 16

Bollmoran …
… tänker på
framtiden
– och det
som varit.
    Sid 2

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort.
Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen.
LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.
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Det moderna Tyresö växte fram på sextiotalet. Då fanns stora behov för
de yngre tyresöborna. Genom en handfast politik kunde också kommunala
reformer levereras. Nu är det istället de äldres behov som måste
tillgodoses. Många av de som var med förr behöver vård och omsorg. Det
är dags för pay back time, skulle man kunna säga. Men nu verkar det vara
stora leveransproblem för det borgerliga styret. Istället för omsorgsplatser
i Tyresö förvisas många till andra kommuner.

Planeringen för de
äldre verkar bortglömd
U

nder sextio- och sjuttiotalen var det
många som flyttade till Tyresö. Den största invandringen till vår kommun kom då
från andra delar av landet. Senare årtionden har
flyttlassen gått från många av världens hörn. Det
moderna Tyresö tog sin form för ett halvsekel
sedan. De hitflyttande var med och byggde upp
kommunen. Tyresö var då Sveriges barnrikaste.
Förskolor och skolor växte av nödvändighet
upp som svampar ur jorden. Stora satsningar
gjordes på barn- och ungdomsidrotten.
Nu står Tyresö inför helt andra utmaningar.
Många av de som var med och skapade ett
modernt samhälle är nu gamla. Från att ha varit
en kommun med kanske den lägsta medelåldern
och få pensionärer närmar sig Tyresö idag
rikssnittet för andelen pensionärer. Med detta
ökar behoven av vård och omsorg. Tyvärr
verkar inte politiken hänga med.
Det har varit borgerligt styre i Tyresö de
senaste 18 åren. Alltså vilar ansvaret för äldreomsorgen helt och hållet på de fyra allianspartierna. Senaste platstillskottet i äldreomsorgen
var Krusmyntan på Farmarstigen. Det var för ett
tiotal år sedan. Socialförvaltningens siffror ger
vid handen att pensionärerna i Tyresö kommer
att öka med 16 procent fram till 2020. I åldersgruppen 80 till 89 år är siffran 24 och för de som
är 90 år och äldre 30 procent. Det är alltså bland

de allra äldsta som ökningen är som störst. Med
detta kommer platsbehovet inom äldreomsorgen och andra insatser att öka dramatiskt.
Men planeringen hänger inte med. Det
tar tid att bygg upp nya verksamheter.
Ansvarigt kommunalråd för
socialnämnden är moderaten Andreas
Jonsson. Därför finns det säkert en
betydande oro hos Tyresös pensionärer.
Inom andra av hans ansvarsområden har
misslyckandena varit så stora att han dragit på
kommunen skadestånd i mångmiljonklassen.
När det moderna Tyresös pionjärer blivit
gamla, borde de ha rätt till en god äldreomsorg.
Det borde vara en skyldighet att tillgodose
deras behov omsorg här i Tyresö. För det
krävs ekonomiska prioriteringar för en
fungerande hemtjänst, för byggandet av fler
äldreboendeplatser och för att många fler ska
kunna erbjudas en fungerande avlastningsvård.
Det är ovärdigt att förvisa våra äldre till andra
kommuner men tyvärr har det blivit nödvändigt
därför att platser här hemma saknas. Platser
som saknas på grund av att de borgerliga inte
klarat planeringen eller kanske ett ointresse av
frågan. Våra äldre tyresöbor är värda bättre.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat
För ett år sedan dömdes kommunen att betala vite för att
man misslyckats med att ordna plats på ett särskilt boende
för en person som av socialtjänsten bedömts behöva det.
Det var ett vite i miljonklassen. Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) är högst ansvarig för det inträffade. Men inte verkade misslyckandet bekomma honom
något speciellt. Nu har det hänt igen och åter får kommun
punga ut med si sådär en miljon. Det kostar mycket att
hålla Jonssons lekstuga igång. Men mest kostsamt är det
för de människor som förvägras den service de har rätt till.
ooo

ooo

Kommunfakta: Vi blir allt äldre i Tyresö
Antalet tyresöbor som är 90 år och äldre ökar kraftigt. Mellan åren 2014 och 2020
beräknas ökningen till 60 procent.

Källa: Tyresö kommun
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Har du tyckt till om vår översiktsplan
har du gläntat på framtidens dörr
ska Tyresö bli som innerstan
inte alls som det var förr?
Nu gäller att bara växa
den konkava staden, blev den konvexa.
Det visionärerna tänkte och drömt
är nu gammalt och glömt.
S.

Tyresö Nyheter utkommer med 8
nummerunder 2016 och delas ut
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter
ekonomiska förening. Ordförande är
Lars Hjalmarson.
Tryck:
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med
socialdemokratiska förtecken. Tidningen har en lång tradition i kommunen,
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 18–23 okt 2016
Manusstopp 9 oktober 2016
Vid utebliven tidning kontakta redaktionen och meddela var du bor.

MILJONCHANSER

DIREKT HEM I BREVLÅDAN!
Nu kan du äntligen prenumerera på skraplotter!

HALVA
PRISET
på första paketet!

SPARA

100:Med skraplottspaket får du:

Nu kan du äntligen prenumerera på vårt populära skraplottspaket. Du får 16 av våra
vinstrika lotter hemskickade varje månad med massor av spänning och skrapglädje.

8 st Glädjelotter
8 st Femmanlotter
Vinst på mer än var 4:e lott

SKICKA IN DET PORTOFRIA SVARSKORTET ELLER ANMÄL DIG PÅ www.kombispel.se/skrap

JA TACK! Jag vill prenumerera på skraplottspaket som skickas hem till mig

Frankeras ej.
Kombispel
betalar portot.

en gång i månaden. Jag får första paketet för halva priset (ord. pris 200 kr)*

Namn
Adress
Postnr

Ort

Telefon
E-post
Fakturaavgift på 25 kr tillkommer.

*

1609SATYR

Erbjudandet gäller längst till
2016-10-31 och dig som är fyllda
18 år och bor i Sverige. Du får
en beställningsbekräftelse inom
7 dagar.Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL). Kombispel lagrar
kunduppgifter elektroniskt i upp
till tre år efter ditt senaste köp för
att kunna fullgöra kundåtaganden
och ge dig erbjudanden från oss
och våra partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill
avsluta din beställning genom att
kontakta Kombispels kundservice.

KOMBISPEL
SVARSPOST
Kundnummer 20409149
110 06 Stockholm
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Halvtid i mandatperioden

N

u har halva mandatperioden gått. Om man summerar
vad som har hänt de senaste två åren är det lätt att
som kommunmedborgare och skattebetalare känna
sig lätt nedslagen för att uttrycka saken milt. Men det finns
ett ljus tunneln.
I Tyresö har den moderatledda alliansen allt mer tydligt
abdikerat från sin uppgift att ta politiskt ledarskap, utan
överlåter till en odefinierad marknad att ta styra över all
samhällsplanering. Exemplen är många.
Det byggs inte nya förskolor. Under de senaste
mandatperioderna har inte en enda ny förskoleavdelning
öppnat netto. För varje avdelning som öppnats har lika
många stängts, trots att kommunen växer och vi fått allt
fler barn. I Bollmora kommer en förskola till och med att
rivas för när de nya bostäderna i centrum växer fram. Detta
utan att det byggs några nya, varken för att ersätta den som
rivs eller för att möta inflyttningen i de nya bostäderna.
Samma sak med äldreboenden. Inte en enda ny plats
under de senaste mandatperioderna, trots att vi blir
alltfler äldre. Tvärtom håller platser på Björkbacken på
att avvecklas. Under tiden är det många äldre som tvingas
flytta från kommunen när de har behov av särskilt boende.
I Södergården låter den politiska majoriteten byggherrar
staka ut hur området ska utvecklas, utifrån hur de kan

Vad händer
på Koriandergränd?
Vi hyresgäster som bor här vet i
varje fall inte.
En som undrar

Blockpolitiken
är skadlig för
Tyresö.

tjäna så mycket pengar som möjligt. Vad nuvarande
trollbäckenbor anser verkar inte spela någon roll
Det finns dock ett undantag, där den moderatledda
alliansen försöker sig på samhällsplanering, men landar
helt fel. I Fornuddsparken tänker man bygga en alldeles
för stor skola som blir kommunens dyraste genom tiderna.
Vi har sett det förut när Nyboda byggdes om och som
dessutom blev ett par hundra miljoner kronor dyrare
än beräknat. Skolan i Fornuddsparken behövs inte. Den
kommer bara att ytterligare förvärra kommunens ekonomi.
I flera år har verksamheterna i gått med underskott. Det

Livsviktigt men inte till för alla!
På sommaren är det härligt att
kunna åka och bada. En förut
sättning för ett trevligt och tryggt
besök på någon av våra badstränder är att man kan simma. Dessutom är simkunnighet det ett krav
för godkänt betyg i idrott i årskurs
sex. Men som vanligt förlitar sig
den moderatledda alliansen i
Tyresö sig på marknaden, i detta
fall ordna så att alla ungar i kommunen kan lära sig simma.
Självklart kostar det en rejäl
slant när moderaterna överlåter
till marknaden att ordna simsko-

la. För ett barn kostar det närmare
5 000 kronor att lära sig simma.
Moderata företrädare för då och då
fram förslag om att begränsa allemansrätten, men det är väl till och
med för dem lite väl hårt att göra
det genom att försvåra för barn
från ekonomiskt utsatta familjer
att ta del av naturen genom att åka
och bada. Det är samma familjer
som moderaterna vill sänka stödet
till. Har inte barn till föräldrar som
är arbetslösa eller sjukskrivna rätt
att lära sig simma?
Simkunnig!

Ogenomtänkt och respektlös
exploatering av Södergården

Vad händer?

FOTO: PRIVAT

Det brukar hävdas att förslag till
nybyggnation i ett område alltid
möts av motstånd som, om det
skulle beaktas, leder till att inga
förändringar skulle ske. Vad det
gäller utvecklingen av Södergården i Trollbäcken gäller inte
detta. Tvärtom!
Merparten av berörda troll
bäckenbor är positiva till att
Shellmacken försvinner och
ersätts med flerfamiljshus. Förut
sättningarna för att göra något bra
av Södergården är mycket goda.
Problemet som uppstått är att
den politiska majoriteten i Tyresö
kommun, med Fredrik Saweståhl
i spetsen, vill gå betydligt längre i
exploateringen av Södergården än
vad trollbäckenborna vill. Istället
för att bygga 3-vånings flerfamiljshus där Shellmacken ligger idag,
med anpassning till intilliggande

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

enda som får ekonomin att hålla näsan över vattenytan är
engångsintäkter, exempelvis i form av markförsäljningar.
I våras klubbades Tyresös budget igenom för 2017.
Oftast är den en förutsägbar process. Den moderatledda
alliansen röstar igenom sina förslag och oppositionen får
sina förslag nerröstade, oavsett vad det gäller. I år var det
annorlunda, i år skrällde det till rejält. Vi Socialdemokrater
sydde ihop en överenskommelse med Liberalerna om
att trygghetslarmen ska vara avgiftsfria. Det är ett riktigt
bra beslut, eftersom det finns äldre som avstår från
larmet på grund av kostnaden, och för kommunens del
är intäkten obetydlig. Det är också att ta hänsyn till vad
tyresöborna vill, eftersom 86 procent sa nej till nya avgifter
i en folkomröstning. Jag hoppas att det kan bli fler kloka
överenskommelser framöver.
Har vi härmed ett nytt politiskt läge i Tyresö? Det får
framtiden utvisa, men jag är glad för att det nu finns
politiska företrädare i andra partier som vågar lyfta blicken
och värdera förslag utifrån innehållet snarare än vem som
är avsändaren. Blockpolitiken är skadlig för Tyresö, och
efter nästa val hoppas jag att den här i Tyresö, liksom i
många andra kommuner, är död.
Anita Mattsson (S)
Oppositionsråd

”Nya Strandbadet” är det
”Ofärdiga Strandbadet”!
Få kan klaga på vädret i sommar
och många har nog sökt sig i alla
fall en gång till ”Nya Strandbadet”.
Tyvärr var besöket på ”Nya
Strandbadet” en stor besvikelse
och vi kommer välja andra
badstränder för framtida dopp!
Parkeringsplatsen kan endast
benämnas som kaosartad där
bilarna stod huller och buller kring
de stora träd som upptar större
delen av den yta som är avsedd till
parkering. Minst en bil hade fått
punktering av den grova sten som
utgör underlag för parkeringen.
Omklädningsrum fanns endast
för herrar om än i uruselt skick.
Vad jag kan förstå ska nya
omklädningsrum uppföras, får
hoppas att de borgerliga partiernas
könssegregering då upphör.
Dessutom är inte bajamajor okej

villaområde, väljer styrande politiker att låta byggbolagen leda
utvecklingen. Genom uppköp av
flertalet villor runt Shellmacken
har byggbolagen på kort tid mer
än fördubblat exploateringsområdet. Innan samrådet i maj 2015
föreslogs att över 200 lägenheter
Överallt skrivs det om äldre
i 5-våningskomplex skulle bygboomen som kommer. Politikergas. För att lugna förbannade
na oroas för vårdkostnader. Vilka
trollbäckenb or har nu antalet
ska ta hand om alla? Fast vi blir
våningar reducerats till fyra. Hela
ju friskare också. Och mycket
förfarandet är anmärkningsvärt!
forskning finns som visar vad
Man kan ställa sig frågan vad
man kan göra för att skjuta upp
det är som driver Tyresö komeller minska vårdbehov. Så vad
gör man för att vi pensionärer ska
muns styrande politiker att tillåta
hålla oss friska och inte hamna i
en ogenomtänkt och respektlös
depression när vi kanske förlorar
exploatering av Södergården.
vår livspartner eller våra vänner?
Varför inte lyssna på de massiva
Det finns kommuner som med
protesterna från samr ådet och
framgång satsar på träffpunkter
istället göra något bra för Trollför äldre, friskvård med samvaro,
bäcken?
Peter Segle
Nöd-kitrejält stöd till pensionärsorganisationer och andra frivilligorgatill kvinnor
i Syriennisationer. Se till exempel på vår
grannkommun Haninge. Av deras
äldreplan framgår att de satsar på
Nöd-kit
kr
till kvinnor
förebyggande
insatser. De stöder
i Syrien
frivilligorganisationer rejält. De
har en särskild äldrenämnd. Det
kr
Nöd-kit
finns kunskap.
till kvinnor
i Syrien
Andreas Johnsson, social
nämndens ordförande i Tyresö,
kr
har svarat på en fråga om friskvård att det finns tre utegym att
Sms:a
NÖDKIT
till 72 900 till 72 900
tillgå. Ja, det är bra med utegym
Sms:a
NÖDKIT
och bidra med 100 kr eller köp
och bidra
med 100 kr eller köp
men för 80+ är det gräsligt tungt
ett nöd-kit
på redcross.se
ett nöd-kit på redcross.se
att lyfta stockarna. Det finns
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
instruktioner men också varningSms:a
NÖDKIT
till 72 900
Mina
personuppgifter
behandlas enligt PUL.
och bidra med 100 kr eller köp
ar att man lätt kan skada sig om
ett nöd-kit på redcross.se
man gör fel. Och var ska man sitta
mellan varven? Ganska kallt på

för en ny och modern badplats.
Sandstranden var inget annat än
grusstrand. Ett tips om ni mot
förmodan åker till ”Ofärdiga
Strandbadet” är att ta med
badskor. Botten vid badstranden
är där det finns underlag grusig
med stor nivåvariation. Ungefär
tio meter ut var vattendjupet cirka
1 meter och när man kommer ännu
ett par meter ut blir vattendjupet
bara 50 centimeter. Dessutom
är den största delen är botten
mycket dyig.
Att ”Ofärdiga” Strandbadet
skulle stärka Tyresös identitet
som skärgårdskommun som det
moderata kommunalrådet Fredrik Saweståhl påstår, får betecknas som ännu en floskel från hans
sida!
Tyresöbadaren!

Bilda en äldrenämnd i Tyresö

240

240

240

Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

Är man 80 år och äldre kan redskapen på utegym bli i tyngsta laget.
FOTO: PRIVAT

vintern och halt också. Inte så bra
för gamla kanske.
Finns det några politiker som
är intresserad av de här frågorna?
Som har kunskap om åldrande,
som inser de ekonomiska vinsterna med förebyggande arbete, som
kan se till att samordna frivilliginsatser med kommunen? Socialnämnden verkar ha fullt upp med
annat så därför vore nog det bästa
att börja med att bilda en äldrenämnd för att möta de ökande
utmaningarna för att klara äldreboomen i vår kommun.
Dagmar Holmström
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Ytterligare nedskärningar
– vikarie- och inköpsstopp hotar
SKOLA 2015 och 2016 har
inneburit effektiviseringskrav
på samtliga verksamheter. Nu
ska Krusboda, Dalskolan, Kumla
skola och Nyboda skola effektivisera ytterligare för att inte hotas
av vikarie- och inköpsstopp. Fem
av de tio förskolor som visar
underskott, ska även de effektivisera ytterligare.

5

Cykelvägar döps
NAMN Efter en bifallen motion
från Miljöpartiet kommer byggnadsnämnden att få i uppdrag att
bestämma namn på våra cykelvägar, främst huvudcykelstråken.
Det innebär, menar kommunen,
en förbättring av väganvisningarna inte bara för cyklister utan
även för gångtrafikanterna. En
del vägar är redan namnsatta, till
exempel Wättingestråket, men nu
kommer merparten av de anlagda
GC-vägarna att få namn.
ooo

Tyresö i framkant
när det gäller bredband

Redan 2014 gick Tyresös förskolor och skolor med underskott.
Till följd av detta gjorde förskolorna nedskärningar under 2015.
Verksamheterna hämtade in en
del av underskottet under 2015
men gick ändå minus vid årets
slut och totalt innebar effektiviseringarna att verksamheterna
inom förskola och skola skar ned
motsvarade 18 helårstjänster.

IT Tyresö är en av de sju kommuner i Stockholms län som uppnått
de nationella mål som regeringen
uppställt när det gäller uppbyggnad av 100 Mbit/s bredband. Nära
92 procent av hushållen har denna
möjlighet. Arbetet fortsätter med
målet att nå 100 procent vid nästa
kartläggning.
ooo

Ingen kompensation
I budgeten för 2016 kompenserade inte den borgerliga majoriteten för pedagogernas löneökningar. Detta får till följd att varje
löneökning måste balanseras
med besparingar i verksamheten.
Genomförda effektiviseringar
räcker dock inte då flera av skolenheterna visar underskott i sina
budgetar.
Nu tvingas fem förskolor och
fyra grundskolor effektivisera än
mer annars hotas de av vikarieoch inköpsstopp. Underskottet
inom grundskola beror enligt förvaltningen på för höga personalkostnader. Dock menar barn- och
utbildningsförvaltningen att det
är svårt att skära ned inom Tyre-

Efterlängtad hundrastgård är på
gång

Kumla skola kan drabbas av lärarlösa lektioner om vikariestoppet slår till.

sös förskolor utan att dra ned på
kvalitén, då Tyresö generellt har
en låg personaltäthet.

Konsekvensanalys
– Vi socialdemokrater begärde en
konsekvensanalys av besparingarna och en redogörelse för vilka

åtgärder som vidtagits och var.
Det röstades ned av den borgerliga majoriteten. Utan regeringens statsbidrag hade inga lärarlönesatsningar eller arbetet för
minskade barngrupper varit möjliga i år. När var tionde pedagog
inom grundskolan och förskolan

FOTO: JANNICE ROCKSTROH

är sjukskriven är inte ett vikarieoch inköpsstopp rätt väg att gå
för att behålla och rekrytera fler
pedagoger, säger Jannice Rockstroh, gruppledare för socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Den första startade i augusti
månad vid Bollmora vårdcentral
och från och med 1 september
har nu också en sådan öppnats på
Trollbäckens vårdcentral. De vänder sig till äldre över 75 år som är
listade vid respektive vårdcentral.
Här kan man få en fast sköterskekontakt, som hjälper en med individuell vårdplanering och kon-

troll av de mediciner man tar med
mera. Det finns också möjligheter
att få kontakt med olika specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietister.
Äldremottagningens uppgift
är också att vara tillgänglig för
alla äldre, oavsett om man är
van datoranvändare eller van vid
knappvalstelefoner. Ett direktnummer för rådgivning och tidsbokning för hälsokontroller kan
användas. Vårdcentralen är också
behjälplig vid demensutredningar
och samtal om levnadsvanor.
ooo

Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Ingång från baksidan till Bollmora vårdcentral.

ÄLDRE Strax före sommaren beslutade socialnämnden att Vitsippans lokaler ska avvecklas som vård- och omsorgsboende för äldre.
Kommunstyrelsen beslutade en vecka senare att lokalerna ska få ett
annat användningsområde från och med i höst.

Carl Johan Karlson (S).
FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Vitsippan avvecklas för äldre
– Vi socialdemokrater yrkade på
att frågan borde beredas på ett
seriöst sätt i socialnämnden. Så
har inte skett. Den moderatledda
kommunledningen har under en
lång följd av år försummat att
planera för och vidta nödvändiga
underhållsarbeten och renoveringar beträffande Björkbacken
(i vilket Vitsippan ingår). Det här
är det enda kvarvarande kommu-

ooo

ooo

Äldremottagningar i Trollbäcken och Bollmora
MOTTAGNING I Stockholms län
finns ett femtiotal öppnade äldremottagningar. Även i Tyresö har
det öppnats mottagningar, som
specifikt vänder sig till äldre.

DJUR Till många hundägares
glädje kommer snart en hundrastgård att färdigställas. Den kommer att ligga vid Dalhallen längs
Örtstigen och förses med ett par
sop- och hundlatriner. Underlaget kommer att bestå av grus
och stenmjöl, som är mjukt för
hundens tassar. Hundrastgården
beräknas stå klar i oktober.

nala äldreboendet i kommunen
och denna brist på beredning och
framförhållning urholkar i förlängningen demokratin då Tyresöborna över tid får allt mindre
att säga till om vad gäller viktiga
kommunala verksamheter konstaterar Carl Johan Karlson, Socialdemokraternas gruppledare i
socialnämnden.
– Att hela frågan präglas av tyst-

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen

nad framgår också av att de äldre
som berörs av aktuell flytt fick
veta detta, det vill säga att de skulle flytta från sina hem, genom att
läsa lokaltidningen. På min direkta fråga i kommunfullmäktige om
hur ärendet hanterats i fråga om
detta så svarade tillförordnade
ordföranden i socialnämnden
Anna Lund (KD) att frågan hanterats på gängse sätt. Ju mer jag
begrundar hennes information
i den här delen så känns det ju
faktiskt som ett rent förskräckligt
svar, säger Carl Johan Karlson.
ooo

Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17
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Tyresös röst i Riksdagen

Vad händer nu med
Fornuddsparken?

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som accountingmanager där han bland annat var delaktig
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare
i ishockey på fritiden.

Ska Fornuddsparken bevaras eller inte bevaras?

N

är jag var liten brukade vi ofta åka husvagn på
somrarna. Jag kommer så väl ihåg hur pappa och
mamma baxade upp den vita-bruna husvagnen
av märket Hobby på gårdsplanen framför det rosa
radhuset i Öringe för att sätta igång och packa den full
med saker som vi skulle nyttja under sommaren, innan
det bar av söderut. När vi väl åkte, styrde vi ofta kosan
mot Mellbystrand i Halland, eftersom farmor brukade
hyra ett hus där på somrarna. En av höjdpunkterna på
resan var alltid Gränna, inte bara för att vi brukade köpa
polkagrisar där, utan också för att vi då kommit halvvägs
på resan. I mitt tycke är det något speciellt med att ha
kommit halvvägs. På något sätt känns det som att en
nästan är framme, även om mycket kvarstår.
Nu när sommaren 2016 definitivt
är slut har vi nått halvvägs igenom
”Ett tag var jag
mandatperioden 2014–2018 och
faktiskt lite åksjuk.”
ingen kan väl hävda att det inte har
varit en turbulent tid. Det första året
präglades mycket av politiskt spel och av att regeringens
budget inte gick igenom. Istället fortsatte de borgerligas
ekonomiska politik, med hjälp av Sverigedemokraterna.
Under den andra halvan av 2015 präglades nästan all
diskussion av migration och flyktingkrisen.
Nu när vi har nått halvvägs på den här mandatperiodens
politiska resa hoppas jag att det är den roliga delen av
resan som är kvar, för den första delen har varit ganska
skumpig och rätt ryckig. Ett tag var jag faktiskt lite åksjuk.
Min förhoppning är att de två kommande åren kommer
präglas av en positiv och framtidsinriktad politik. Jag
tänker bland annat på jobb, skola och miljö, områden
som många tyresöbor jag har träffat, nämnt som extra
viktiga. Samtidigt råder ingen tvekan om att mycket redan
är gjort under dessa två turbulenta år, också inom dessa
områden. Vi är dock långt ifrån färdiga. När det gäller
jobben har satsningarna på exportfrämjande åtgärder,
matchning, yrkesutbildningar ihop med en god konjunktur
lett till att Sverige för första gången på sju år har en
arbetslöshet under sju procent. Dessutom har vi det högsta
arbetskraftsdeltagandet i Europa. När det gäller skolan har
satsningarna varit stora. Tusentals nya anställda i Sveriges
skolor, rekordsatsningar på lärarlöner och nya platser på
lärarhögskolor är bara några exempel på den rödgröna
skolsatsningen. När det gäller miljö och klimat har den
största klimatsatsningen någonsin precis presenterats.
För några veckor sedan öppnade riksdagen igen. Även
om många av oss, som de flesta andra invånare, har
arbetat sedan mitten av augusti, så är ändå öppningen
något speciellt. Statsministerns regeringsförklaring
tycker jag själv är en av seklets bästa. Inte nog med att
många viktiga reformer står på agendan för året. Vi har
också att se fram emot Sveriges ordförandeskap i FNs
säkerhetsråd i början av 2017.
I mitt tycke har alltså mycket redan uträttats när vi nu
nått mandatperiodens Gränna, men det gör också att jag i
ännu högre utsträckning längtar efter den fortsatta resan.
Mathias Tegnér

UTEMILJÖ Två alternativ står nu tydligt mot varandra när det gäller
framtiden för Fornuddsparken och Trollbäcken, att bevara och utveckla Fornuddsparken som en grön oas – eller att bygga en av kommunens största skolor i parken.

Socialdemokraterna i Tyresö har
motsatt sig byggnation av en ny
stor skola och idrottshall i Fornuddsparken och istället tagit
fram alternativ för att tillgodose
behovet av grundskoleplatser i
Trollbäcken.
– Vårt alternativ skulle utveckla Fornuddsparken, skapa fler
förskoleplatser, ett nytt äldreboende och en ny modern skola för
fler elever, allt detta på kortare
tid och till en lägre kostnad, säger
Anita Mattsson, oppositionsråd
för Socialdemokraterna. En park
som bebyggs går inte att återställa!

Mycket stark kritik
Förslaget om en skola i Fornuddsparken har väckt mycket stark
kritik, både från närboende till
Fornuddsparken och i lika hög
grad från många andra invånare i
Trollbäcken och Tyresö.
I planen ingår nu också att det
ska byggas en fullstor idrottshall
i parken, vilket skulle innebära
kraftigt ökad trafik inte bara

under vardagar utan även under
lördagar och söndagar.

Rekordmånga synpunkter
Detaljplanen för bygget av ny
skola, idrottshall och äldreboende har nu har varit ute på granskning. Planen är ännu inte antagen
och man tycks inte ha tagit något
egentlig hänsyn till de rekordmånga 973 synpunkter som kommit från berörda sakägare och
övriga privatpersoner.
Medborgarförakt
– Att i det perspektivet nu godkänna ett förslag för tidsplanering
av bygget är ett klart exempel på
medborgarförakt, konstaterar
Anita Mattsson. Eleverna kommer
att skjutsas till andra hallar för att
kunna ha idrott och vi är helt övertygade om att detta inte bidrar till
ökad trygghet och kommer att ta
bort viktig tid för barn och lärare
från deras övriga ämnen.
– Därutöver innebär prioriteringsplanen att skolbarnen under
hela byggtiden kommer att få hålla

FOTO: KRISTJAN VAIGUR

tillgodo med en provisorisk matsal med allt vad detta kan innebära i fråga om skolmåltiderna.

Inget barnperspektiv
– Det kan också riktas invändningar mot att vissa kostnader, till
exempel för äldreomsorgen, har
gått att få fram medan merkostnaderna för provisorisk matsal
och för att ha undervisning i idrott
på annan plats i kommunen helt
saknas. Det är dessutom under all
kritik att också konsekvenser ur
ett barnperspektiv saknas, påpekar Anita Mattsson.
Eget förslag
– Vi socialdemokrater är i likhet med många medborgare och
intresseföreningar som till exempel Trollbäckens Egnahemsförening, mot en skola i parken. Vi har
ett eget förslag för att bygga om
och bygga till Fornuddens skola
på nuvarande plats, utifrån de ritningar som funnits färdiga sedan
flera år. Vi anser att det enda riktiga vore att vänta in beslutet om
en ny detaljplan innan man beslutar om en tidsplan för bygget. Det
är den rätta demokratiska vägen
att gå!
ooo

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Anita Mattsson ser fram emot nya myndigheten:

Jämställdhetsmyndigheten
är välkommen till Tyresö
NYETABLERING I förra veckan
presenterade Åsa Regnér att
regeringen inrättar en ny jämställdhetsmyndighet. Syftet är
att effektivisera genomförandet
av jämställdhetspolitiken. Under
hösten kommer regeringen även
att presentera en ny nationell
strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Anita Mattsson (S) ser gärna att den nya myndigheten lokaliseras i Tyresö.

Ska finnas på plats 2018
Exakt vilket uppdrag myndigheten kommer få preciserade inte
ministern. Hon gick inte heller in
på vem som kommer styra myndigheten, men meddelade att myndigheten ska finnas på plats 2018.
Anita Mattsson, (S) oppositionsråd i Tyresö, välkomnar

satsningen som regeringen gör
och föreslår också att den nya
myndigheten lokaliseras i Tyresö:
– Tyresö är en naturskön kommun på Södertörn. Stora delar av
den ekonomiska utvecklingen
sker just på Södertörn, det som
är bra för oss är bra för hela
Stockholmsregionen och Sve-

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Dima Almassri, Granängsringen
– Att vädret är lagom och att
kunna köpa nya höstkläder i fina
färger till mig och barnen.

rige. Många tyresöbor pendlar
långa avstånd och vi behöver fler
arbetsplatser här.

Nära Stockholm en fördel
Närheten till Stockholm ser Anita
Mattsson som en ytterligare fördel, och hon ser inga hinder i att
det är ont om mark att bygga på.

FOTO: JANNICE ROCKSTROH

– Det löser vi. På 70-talet skulle
Utbildningsradion lokalisera sig
här, vi avsatte mark åt dem åt det
men de flyttade aldrig hit.
– I Tyresö finns en vilja till nyetableringar, även om UR-tomten
inte är aktuell så finns andra platser.
ooo

Tyresöbo samlar pengar Framtidens pendling
till flyktingläger i Afrika – räls eller väg?
INSAMLING Tyresöbon och riksdagsledamoten Mathias Tegnér har
tillsammans med kollegan Fredrik Lundh Sammeli startat en insamling till förmån för barnen i flyktinglägret Mahama i Rwanda.

Insamling på Facebook
Nu har Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli startat en
insamling på Facebook för att få
ihop de 30 000 kronor som behövs
för att kunna bygga basketplanen.
– När vi besökte Mahama
framgick det att UNHCR och den
rwandiska staten lyckades till-

?

Hösten står för
dörren. Vad är bäst
med den årstiden?

Annika Björnberg, Krusboda
– Den höga klara luften som inte
riktigt kommit ännu.

– Som feministisk regering måste
man göra skillnad, säger barn-,
äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér. Vi vet att vi behöver ta
ett samlat grepp kring jämställdheten. Mycket bra görs på området men vi får inte ut jämställdhet
utan är kvar i ojämställdhet. Därför behöver vi en myndighet som
ger nationellt samlat grepp.
I budgetpropositionen för 2017
finns 900 miljoner under en fyraårsperiod för att motverka mäns
våld mot kvinnor, och den nya
myndigheten kommer att fokusera på just detta. I satsningen
ingår en kompetenshöjning till
yrkesgrupper som möter kvinnor som utsatts för mäns våld.
400 miljoner kronor ska gå till att
förebygga våldet och fokusera på
förövarna.

I lägret bor 50 000 människor
varav hälften är barn. Nu har de
båda riksdagsledamöterna startat
en insamling för att kunna bygga
en basketplan i lägret.
Bakgrunden till insamlingen är
att Riksdagens Socialförsäkringsutskott gjorde en resa till Rwanda
i september i år, bland annat till
flyktinglägret i Mahama, där flyktingar från konflikten i Burundi
lever sedan början av 2015. På
resan framgick det för Tegnér och
Lundh Sammeli att lägret nästan
helt saknade fritidssysselsättning
för de 25 000 barn och ungdomar
som lever i lägret.
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Barnen behöver något att göra på
fritiden.
FOTO: PRIVAT

handahålla skola för barnen i lägret, vilket är väldigt bra, berättar
Mathias Tegnér. Samtidigt var det
lika tydligt att barnen behöver ha
saker att göra på fritiden, fortsätter Tegnér.

Grupp för alla som vill bidra
För den som vill vara med och
bidra har de skapat Facebookgruppen: ”Vi bygger en Basketplan i Mahama Refugee Camp”.
– Vi är glada för att ha tagit det
här initiativet och har bestämt oss
att lyckas få ihop pengarna, avslutar Mathias Tegnér.
ooo

KOMMUNIKATION Frågan hur
pendlingen ska ske till och från
Tyresö i framtiden är högaktuell. I visionen för Tyresö antas
att det 2030 bor drygt 60 000
innevånare i kommunen. Med
den befolkningsutveckling som
väntas i Tyresö och hela länet,
kan det i framtiden krävas andra
lösningar än de som finns idag.

Idag rullar en tyresöbuss var 40:e
sekund längs Nynäsvägen. Om
resmönstren är detsamma som
idag skulle bussarna behöva gå
tre gånger oftare, vilket bedöms
som en omöjlighet.
En lösning för alla de tyresöbor som pendlar till norra sidan
kan bli BRT – Bus Rapid Transit.

”Tyck om Tyresö”
Kommunens arbete med att
ta fram en ny översiktsplan till
2035 pågår och fram till den
31 oktober finns möjlighet att
lämna synpunkter i granskningsskedet. Information finns hos
kommunen eller på www.tyreso.
se.

Det är en snabb busslösning med
egna körfält och särskilda hållplatser för snabb av- och påstigning. BRT skulle kunna trafikera
från Tyresö/Haninge via Förbifart
Stockholm till Kista och Täby,
med betydligt kortare restider än
idag. Till centrala Stockholm finns
dock inga planer på BRT-lösning.

T-bana delar tyresöborna
Att bygga vidare på tunnelbanelinjen från Skarpnäck via Älta
till Tyresö skulle kunna vara ett
alternativ. Frågan delar tyresöborna. Vissa menar att tunnelbanan kommer att förkorta restiden
betydligt och att busslösningen
på sikt kommer att bli otillräcklig. Andra menar att tunnelbanan
kommer att försämra för tyresöborna, eftersom många kommer
att behöva åka buss till tunnelbanan och därigenom få ett byte till.
Vad tycker du?
Vill du ha tunnelbana till Tyresö?
Gå in på Tyresö Nyheters webbsida och rösta! www.tyresonyheter.nu.
ooo

Birgitta Lagerberg, Bollmora
– Det bästa är att det är lagom
temperatur, höstfärgerna och att
man kan ta sköna promenader.

Niklas Fällström, Strand
– Hög och klar luft är det bästa
med hösten, men jag föredrar
sommaren.

Niklas Steinholtz, Trollbäcken
– Jag tycker om regnet. Det är
skönt när man hör det smattra
mot taket.
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Äpplen i alla möj
FOTO: KLARA LINDER

Septembersolen är varm och sprider ett vackert ljus
över Prinsvillan vid Tyresö slott. Bakom villan är det full
fart på beredningen av äppelmust. Det är en strid ström
av människor som söker sig dit. Några tyresöbor kommer tungt lastade med flera kassar äpplen, andra kommer nyfiket fram och frågar om de kan lämna in äpplen
eller om det finns must att köpa.
Det är det äkta paret Hasse Leis
och Ines Vergura Rodrigues som
på fritiden dragit igång sitt företag. De har båda två heltidsjobb
och två små pojkar men de brinner för sin idé. Deras affärsidé är
att ta vara på äpplen från Tyresö
och med ett ekologiskt hållbart
perspektiv få fram produkter av
äpplen. Men idén stannar inte vid
äpplen utan de vill också skapa
goda möten mellan människor.
Det lilla företaget heter 135äpplen och namnet hänvisar till att
det lokala perspektivet efter som
alla postnummer i Tyresö börjar
på 135.
– Vi har en latinsk devis för
vårt företag och det är ”Congressus per pomes” och devisen säger
det företaget vill spegla, nämligen möten genom äpplen, säger
Hasse. Vi vill verka för närodlat,
vi vill tänka ekologiskt men vi vill
också jobba socialt hållbart.

Uppvuxna i Tyresö
Både Hasse och Ines är uppvuxna
i Tyresö. Ines kom hit 1982
som barn från diktaturens
Chile och hon är uppvuxen på
Granängsringen. I dag arbetar
hon som språklärare på Kumla
Skola. Lika mycket som hon
brinner för sitt företag, brinner
hon för de ungdomar som hon
undervisar. Hasse växte upp på
Farmarstigen. Är utbildad kock
men jobbar i dag som vaktmästare
på Strandskolan. Under många år
spelade han amerikansk fotboll

En strid ström av nyfikna besökare.

och det intresset upptog i stort
sett hela hans vakna tid.
De har känt varandra hela livet
och hade en ungdomsförälskelse.
Men det var långt senare som de
blev ett par.
– Jag tyckte Hasse var en tönt
och gjorde slut, säger Ines och
skrattar. Men senare korsades
våra vägar igen, varm kärlek
uppstod och nu har vi bildat familj
och ett gemensamt företag. Vi är
ett bra team, bollar sinsemellan
och lär oss längs vägen.

Har inga egna äpplen
I dag bor de på Farmarstigen i
en vanlig lägenhet. De har inga
äpplen i sin trädgård utan åker
runt och knackar på och frågar
folk om de får ta vara på deras
äpplen. De återgäldar gärna med
lite must till de som skänkt sin
frukt. Men de plockar också från
äppelträd som finns runt om i
vår kommun. I år har de plockat
över tre ton och räknar med att
ha kommit upp i det dubbla innan
säsongen är slut.
Deras företag har inte funnits
mer än i drygt ett år. Med små
medel, hårt eget arbete och
genom att ta vara på gammalt
material har de nu det lilla
musteriet på plats i en liten bod
bakom Prinsvillan.
De har en hemsida som den
som vill musta äpplen kan boka
sig på och de kommer ha öppet
fredag till söndag 10–16 fram till
sista helgen i oktober.

Förutom must görs det fjorton
andra produkter med äpplen som
bas. De erbjuder äppelsenap,
äppelcidervinäger med olika
lagringstid, grillsås, äppelsirap
som kan användas till efterrätt
eller en god lagrad ost, marmelad
och chutney.
– Till jul kommer vi också
att sälja en äppelglögg och den
kommer vi ha klar till Prinsvillans
julmarknad, berättar Ines

Vågade ta steget
Den person som fick dem att våga
ta steget till företaget är Johanna
Lavett som driver Prinsvillans
verksamhet och de är så glada att
hon både pushade och har stöttat
dem hela tiden. På frågan om
var det kommer vara om fem år,
svarar Ines:
– Jag hoppas att vi utvecklat
företaget också till ett eget café
och att en av oss kan jobba heltid
med detta. Vi vill driva detta som
ett socialt företag och då finnas
med och hjälpa de som flyr till
Sverige, att hitta sin väg in i
Tyresö. Jag blev varmt mottagen
när jag kom 1982 och jag vill att
andra ska känna likadant. Det vill
vi vara med och bidra till.

Hasse Leis matar äppelkvarnen med nya äpplen.

135äpplen.se
Om du vill lämna in äpplen eller
skänka bort äpplen, gå in på
135äpplen.se. Där kan du boka tid
för mustning eller beställa någon
av deras andra produkter.
ooo

Inte bara must.
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jliga former

Tyresöäpplen i massor.

Med 20 tons tryck pressas de malda äpplena.

Äkta paret Hasse Leis och Ines Vergura Rodrigues driver tillsammans företaget 135äpplen.
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Summa summarum
av sommaren

Tyresöborna

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare
med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

H

östluften börjar komma, klar, lite kylig, doftar av vissna
löv och mognande äpplen. Det är ett fantastiskt äppelår
i år. När man tittar sig omkring dignar det i trädgårdarna
och träden släpper generöst sin frukt ända ut på trottoaren. Har
du frukt som du inte vill ha själv eller inte vet vad du ska göra
av, tycker jag att du ska kontakta det nystartade tyresöföretaget
135Äpplen. Jag har gjort ett nytt radioprogram om dem, som du
kan lyssna på i september. Vi hade mycket att prata om och en
hel del kom inte med i radions begränsade minuter. De jobbar till
exempel tillsammans med Grow Tyresö en ekonomisk förening
och ett socialt företag som hjälper människor att arbetsträna och
komma igång. Ett arbetsintegrerande socialt företag. Visst finns
det spännande saker på hemmaplan i vår kommun.
Hur var din sommar? Min var väl ganska bra, mycket jobb
i trädgården under maj och juni. Öppen trädgård med massor
av trevliga gäster. Barnbarn med vattenkoppor på besök i juli
och andningspaus under augusti. En dag minns jag särskilt.
Den trettonde juni, visserligen inte en fredag utan en måndag,
men oj vilken dag. Det gjordes för länge sedan en film med
rådjursögda Audrey Hepburn.
”Det blir aldrig som
”Prinsessa på vift” hette den. Den
här junieftermiddagen träffade
man tänkt sig.”
jag två prinsessor på vift. Två av
mina prinsessor, du förstår genast att det handlar om oparade
unga bidrottningar. De hade inte läst läroboken utan gavs sig iväg
samtidigt med halva bisamhället var. Nästan inga bin stannade
hemma i kupan. Såna damer ska inte ut och flyga, jag hade tänkt
att de enligt läroboken skulle utkämpa en envig inne i kupan och
den starkaste skulle vinna. Oparade ungdrottningar har ingen tung
äggfylld bakkropp, nej de är smala och slanka och kan flyga högt,
högt upp. Satte sig på 8–10 meters höjd utom räckhåll för mig och
maken. Vi jobbade timme efter timme med att försöka få svärmarna
lite längre ner, förlängda krattor, höga stegar, vattenslang. Till slut
satte de vimsiga prinsessorna sig på mer lagom 4 meters höjd i
varsin sälg. Jag har en ”elev” blivande duktig biodlare som trots att
hon är höjdrädd tog över infångandet och sent på kvällen hade hon
från översta stegpinnen och jag på marken förpassat svärmarna
till varsin ny kupa. Dagen efter var den ena tom, de hade flugit hem
till föräldrahemmet, prinsessan sannolikt omkommit. Den andra
ungmön gick omkring oparad tills bina tröttnade på henne och
födde upp en ny. Så går det till. Det blir aldrig som man tänkt sig.
Vad mer att minnas från sommaren? Brexit-dramatiken förstås
och Rio-olympiaden som jag, precis som många andra besvikna
svenskar, inte kunde se i fritidshuset. Och så minns jag torkan i
vårt område samtidigt som det regnade bra i övriga Sverige.
Nu går vi in i höstvilan, vaccinerar oss mot influensa och snyter
näsan i de eviga novemberförkylningarna. Lagom tid att läsa, se
film på Forellen och träna hjärtat och musklerna på gym. Mysig
höst önskar jag dig!
ooo

Publiken till stora scenen strömmar till trots regnskurar.
FESTIVAL Varken mörka regnmoln från väster eller några skurar hindrar Tyresöborna från att komma till Tyresöfestivalen. Föreningslivets
prova-på-aktiviteter och Kulturskolans olika konserter lockar och borgar för en garanterad familjevänlig festival.

Årets konferencier är Yankho
Kamwendo, känd från SVTs
barnprogram Bolibompa. Han
värmer upp publiken med låten
”Hej jag heter Bengt” och lockar
upp barn att dansa med honom
på scenen. Sedan trollar han
enkelt fram kartongkaniner och
presenterar på ett lättsamt sätt

 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

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

både lokala förmågor och kända
artister.
Xylofonorkestern Det stora
blå spelar en suggestiv musik och
deras framträdande tillsammans
med dansgruppen På egna ben
får TNs utsända att fälla en tår
av lycka. Vissa artister ger mer
hjärtevärme än andra.

Kulturskolan har en skatt av
unga musiker. Några som får
visa upp sig på stora scenen är
stråkorkestern Fiolbusarna som
blad annat spelar favoritmelodin
Granitlåten. En annan blivande
stjärna är Tilda Gunnarsson som
med sin ljuva jazzstämma gör
rättvisa åt Stevie Wonders sång
Overjoyed.
Runt om i festivalområdet visar
kommunens föreningar upp sina
verksamheter. Den festivalvane
vet att komma tidigt om man vill

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.

Nybyggnad
Bokvägen 5
Berganäsvägen 25
Lönnvägen 15 B
Skälsätravägen 36

tvåbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus

Vårflodsgatan/Regnbågsgatan, flerbostadshus (BoTrygg)
Vårflodsgatan, Rimfrostgatan, Simgatan & Regnbågsgatan
flerbostadshus (Småa)
Gökbacksvägen 18
komplementbyggnad
Lidvägen 37
komplementbyggnad
Ljungvägen 7 B
stödmur vid enbostadshus
Bollmora gårdsväg 3 A
skylt/ljusanordning
Violstigen 5
mur och pool
Tjädervägen 1
stödmur
Korta vägen 25
plank och parkering
Öringhamnsvägen 36
mur
Ändrad användning
Tyresövägen 60
mur/plank
Krusboda 12
Björndalsvägen 49
mur/plank
Granängsringen 36

Tidsbegränsat bygglov
Ällmoravägen

 Byggnads- & isolerglas

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Utvändig ändring
Fornuddsvägen 91
Öringevägen 56
Gärdesvägen 6 	
Njupkärrsvägen 42–100
Kärrvägen 20 A
Renlavsgången 4
Slånbacken 16
Lindevägen 32
Flåhackebacken 68
Bergvägen 19 B
Axel Wennergrens väg 2
Axel Wennergrens väg 20
Solbergalänken 16
Grenvägen 25 B

nybyggnad av
komplementbyggnad

enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
flerbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
flerbostadshus
flerbostadshus
fritidshus
enbostadshus

Tillbyggnad/påbyggnad
Herrgårdsvägen 6 A
Åvägen 4
Rakstavägen 40
Ekvägen 6
Lidvägen 20 B
Konvaljevägen 16
Täppvägen 11
Fyndvägen 6
Snövits väg 12 B
Måndalsvägen 21 A
Skolvägen 33
Bockvägen 8
Slumnäsvägen 55
Fnyskvägen 14
Trångsundsvägen 25 B
Riddarstigen 7
Sofiebergsvägen 36 A
Utsiktsvägen 11

FOTO: LENNART JÖNSSON

samt skylt

enbostadshus
enbostadshus
fritidshus
komplementbyggnad
enbostadshus
enbostadshus
fritidshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
ishall
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
tvåbostadshus
skola
fritidshus
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trotsar regn
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

köpa plantor från Tyresö Trädgårdssällskap eller luffarslöjd
genom ABFs kursverksamhet.
I år satsar Pingstkyrkan på att
bjuda besökarna på Sumobrottning. Den som vill får ta på sig de
stora sumodräkterna och sedan
gå en match, vilket är roade för
de som ser på.
Många olika sportföreningar
finns på plats och på en tränings
matta visar Tyresö Kampsport
hur Taekwando går till.
Krusboda Scoutkår låter de
som vill, steka pannkakor över
eld i en tunna. En som lyckas
vända pannkakan i luften och få
ett diplom är Lilja Lönnroth som
har åkt från Vasastan till Tyresöfestivalen för att se sin stora idol
SaRaha.
Samtliga folkvalda politiska
partier i kommunfullmäktige
finns med på festivalen. Det parti
som har mest lockande barnaktiviteter vinner flest besökare.
Några aktuella politiska frågor
som bollas i de olika tälten är frågor om byggandet i Tyresö.
Även Kommunens tjänstemän
informerar om förslag på parkmiljö längs med Wättingestråket och
vill få medborgarna att tycka till.
Föreningen för Kulturcentrum
Kvarnhjulet delar ut flygblad i förhoppning om att kunna påverka

debatten om att bygga ett nytt
kulturcentrum i kommunens regi.
En nyhet för i år är att man
använder skateparken som scen
för olika dansframträdande av
ungdomar från Step In dansstudio. Ett lyckat drag eftersom
streetdans och hiphop smälter väl
in i miljön. En annan nyhet är Performance gruppen ReAct, som
höjer festivalstämningen genom
att jonglera med vägkoner, hoppar hopprep och spontandansa
bland besökarna.
När årets höjdpunkt SaRaha
precis avslutar sitt uppträdande
med det medryckande Melodi
festivalbidraget Kizunguzungu,
öppnar sig himlens skyar och
dränker festivalområdet.
ooo

annons@tyresonyheter.nu

Vi behöver
dig!
Tyresöspelet
återuppstår!
Bli medlem
på ssu.se
Välkomna – gamla, nyinflyttade
och nyanlända
tyresöbor till denna unika, musikaliska historielektion

Tyresö Teaterförening tar nu ett nytt grepp i samarbete
med Tyresö församling. Tyresöspelet, det musikaliska krönike
spelet, flyttar från slottet till kyrkan mitt i byn – till Bollmora
dalens kyrka. Det stora kyrkorummet blir arena för denna
historiska rapsodi från stormaktstiden till våra dagar.
I spelet deltar över 100 aktörer – solister, kör, dansare och
musiker – med deltagande från bland annat Kulturella
folkdansgillet, olika körer i Tyresö och Tyresö kulturskola.
Text: Sven Lionell, musik: Elisabeth Sellergren,
regi och musikalisk ledning: Kina Sellergren.
Fyra föreställningar koncentreras till 14–16 oktober
Fredag 14/10 kl. 19.00.
Lördag 15/10 kl.14.00 och kl. 18.00.
Söndag 16/10 kl. 16.00.
FRI ENTRÉ – men biljett måste bokas via
Tyresö församling på www.tyresoforsamling.se.
Arrangörer: Tyresö Teaterförening och Tyresö församling.

Läs mer på www.tyresoteater.se
Boka på www.tyresoforsamling.se

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
250 kr/tim
800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare

Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.
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Tyresöspelet återuppstår
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Ensemblen är samlad för repetition.
TEATER Starka röster och mäktig musik fyller Bollmoradalens
kyrka. Inte så sakralt som det
brukar vara för Tyresö Teaterförening repeterar Tyresöspelet.

Ännu en gång, den nionde i ordningen, ska det stora musikaliska
krönikespelet om Tyresös historia framföras. Men inte som förr
på slottet, nu blir det i Bollmoradalens kyrka, mitt i byn. Ett nytt
grepp, i samarbete med Tyresö
församling, som bör locka tyresö-

borna att återuppleva historien.
Både de gamla och de många nya
som på senare år flyttat hit. Tyresöspelet är ett spel av och med
tyresöbor med över 100 medverkande.
Även om spelplatsen är flyttad,
så rubbar man inte på historien
om Maria Sofia De la Gardie, markis Lagergren, prins Eugen, Gunnar Gyllnert med flera personer
som gjort avtryck i Tyresös dramatiska och färgstarka historia
från stormaktstiden till nutid.

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap
Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Skogsängsvägen
Skogsängsvägen52,
52,Tyresö
Tyresö •• www.tyresobilverkstad.se
www.tyresobilverkstad.se

Nu ges möjligheten att under
helgen 14–16 oktober se och höra
när Tyresöspelet återuppstår
i kyrkan. Och det kanske allra
bästa, FRI ENTRÉ gäller. Men biljett måste bokas på www.tyresoförsamling.se.
Missa inte denna unika, musikaliska historielektion.
Skriven av Sven Lionell, komponerad av Elisabeth Sellergren,
regisserad av Kina Sellergren.
ooo

Fotbollsresa till Frankrike
FOTBOLL I början av juni åkte 11 spelare och 4 ledare från Tyresö FFs
flickor 02 till Tyresös franska vänort Savigny-le-Temple, cirka 4 mil
sydost om Paris, för att delta i en vänskapsturnering i fotboll.

Fotbollsturneringen var en i
raden av aktiviteter i Savigny när
staden firade 30 år av internationellt utbyte med sina vänorter i
Sverige, Spanien, Rumänien och
Mauretanien.
I turneringen deltog, förutom
Tyresö, två lag från Savigny och
ett från vänorten i Spanien. Före
själva turneringen spelade Tyresölaget också en träningsmatch
mot ett pojklag från Savigny, en
match som blev resans jämnaste
och som slutade 2–2.

Tyresö klart bästa laget
I själva turneringen visade sig
Tyresös flickor vara helt överlägsna sina motståndare och vann

sina matcher med i snitt 8–0 och
tog hem pokalen i turneringen.
– Motståndet var kanske inte
det bästa, konstaterar Charlotte
Bengtsson, lagledare för laget.
Det var tydligt att vi var mycket
bättre än de övriga deltagande
lagen. Men det gjorde inget,
eftersom det var roligt att åka till
Savigny och att också testa vårt
spel mot lag från andra länder.
– Det blev en mycket lyckad
resa, säger Charlotte Bengtsson.
Vi blev väl mottagna i de familjer som vi bodde hos och vi hann
både spela fotboll och lära känna
Savigny och även se en del av
Paris.
ooo

Elva nöjda spelare från Tyresö FFs
flickor 02 uppställda framför Eiffeltornet i Paris.
FOTO: PRIVAT
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TFF gick segrande ur målfest
FOTBOLL Samtliga tyresölag
som var i elden, vann sina matcher under den gångna helgen och
bärgade i två av fallen mycket
viktiga poäng. Sedan tidigare är
det ju klart att Tyresö FFs damlag vunnit serien, så för Caroline
Sjöbloms tjejer handlar det mer
om en snygg defilering.

Matchen mot Södersnäckorna
hemma på Vallen blev ändå en
riktig kul tillställning, om man ser
det ur publik synvinkel och om
man gillar att se mål. Vårens möte
var en problemfri tillställning där
TFF vann enkelt med 4–0. Lördagens match blev betydligt svårare,
även om det började lysande när
Lawlaw Nazeri gav laget ledningen redan i åttonde minuten.
Detta gav inte Tyresö någon
arbetsro alls. Spelet var knackigt
och Snäckorna spelade bra och
innan det gått 20 minuter hade
gästerna vänt genom två mål av
Sarah Soffiantini och Maria Jälmeståhl.

Två mål på tre minuter
Det är då vi tyresöbor är glada att
vi har Frida Thörnqvist. På mindre än tre minuter stänkte hon in
två mål strax före pausvilan, dessutom spädde, raska högerbacken,
Josefine Lindberg på ledningen på
stopptid. Ett inlägg från Lindberg
till Jennifer Egelryd som Christine Sjögren i Södersnäckornas
kasse totalt missbedömde. Hon
kom så att säga på mellis och fick
se bollen retsamt segla in i målet.
Låg nivå på spelet
Tyresödamerna kunde i godan
ro förflytta sig till omkläd
ningsrummet och smida planer
om att förbättra spelet. Oavsett
vad som sades för att peppa tjejerna till bättre spel, så efterföljdes inte det.
– Vi spelade uselt försvarsspel
över hela banan och det var som
att vi var rädda, hade respekt för
Snäckorna, säger Caroline Sjöström till TN efter matchen.
– Det var riktigt låg nivå på vårt
spel i dag och vi ska vara glada
för att vi är så bra på att göra mål

Sofie Thörnqvist smäller in 6–4 bakom Christine Sjögren i Södersnäckornas mål.

när vi är så dåliga på att försvara
oss, fortsätter den självkritiske
coachen. Jag kan förstå att fokuseringen kan vara på annat håll nu
när serien är vunnen och så, men
så här mycket misstag ska vi inte
behöva göra.

Tappade intiativet
Till följd av det dåliga försvarsspelet tappade Tyresö mycket
riktigt initiativet i matchen och
under två olyckliga minuter lyckades Malin Nyqvist först reducera, och därefter tryckte Therese
Brogårde in kvitteringen.
Trots den dåliga insatsen så är
TFF ett bättre tränat lag som är
starkare över 90 minuter och de
har högre klass på sina avslutare.
När Frida Thörnqvist bränt sitt
krut i första halvlek tog istället
syster Sofie ett kliv fram och såg
till att den långa segerraden inte
bröts. Först så såg hon till att ge
Tyresö en ny ledning innan hon

resolut satte spiken i kistan, mer
eller mindre på egen hand. Hon
pressar Annica Persson i Snäckornas försvar hårt tills hon tappar
bollen och löper sig sedan fri och
skjuter resolut in bollen i bortre
hörnet.
Femtonde raka segern och ett
målsnitt på 4,5 mål per match. Det
får vi vara nöjda med.

Cupfinal
På tisdag väntar Bollstanäs i finalen i Victoria Cup. Avspark 20.00.
Dessvärre så är flera spelare väldigt tveksamma för spel. En som
definitivt inte kommer till spel är
Jennifer Egelryd som är avstängd.
Lovisa Frigren kände sig sjuk i går
så hon är osäker på spel. Victoria
Isaksson blev nersparkad igår,
helt utan åtgärd från domaren och
är tveksam till spel då hennes knä
är svullet, så är också fallet för Ida
Ahlbom.
ooo

Jenny från Tyresö SM-mästare!
FOTO Nyligen avgjordes svenska
mästerskapen i porträttfotografering. Jenny Ivarsson vann,
i hård konkurrens, första pris i
kategorin Baby.

Jenny Ivarssons vinnarbild i kate
gorin ”baby”. FOTO: JENNY IVARSSON

Tävlingen anordnades för fjärde
året i rad med en jury bestående
av fem personer från Europeiska
fotografiförbund. Jenny Ivarsson
bor i Tyresö och har arbetet som
yrkesfotograf sedan 2013. Sedan
2016 driver hon en egen porträttstudio och hon är specialiserade
inom gravid- och nyföddfotografering. Om att vinna i kategorin
”baby”, uttrycker hon
– Jag arbetar med det jag älskar
och att vinna det här priset känns
helt fantastiskt. Det är en bekräftelse på att jag kan mitt hantverk
och att jag håller en bra kvalitet.
Även Jenny Puronne från Tyresö lyckades väl i tävlingen och
kom tack vare två silver och två
brons, fyra i den totala tävlingen.
Övriga kategorier i tävlingen är
porträtt, barn, grupp, bröllop,
fine-art, kommersiell och årets
tema: ”par”.
ooo

Jenny Ivarsson med första priset i
porträtt-SM.
FOTO: ERIK HELLQVIST

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

TTIBK storskräller

Michelle Rydin frälste TTIBK när tre minuter återstod av matchen mot
Karlstad IBF.
FOTO: LARS SANDBERG
INNEBANDY TTIBKs damer
spelade sin första match i SSL
2016. Motståndet var hårdsatsande Karlstad IBF.

I starten var det gästerna som
hade mer udd och tog en 2–0-ledning, men tyresötjejerna gav inte
upp. 20 sekunder från paus höll
sig Linea Wiregård påpassligt
framme framför Jessica Rolf i gästernas mål och mer eller mindre
tryckte in reduceringen.
Tyresö chockade gästerna i den
andra perioden och redan efter
1.19 kvitterade Linnea Wiregård
och bara några minuter senare
gav Frida Mattsson TT ledningen.
Spelet böljade och det utbyttes
chanser mellan de båda lagen.
Karlstad, som vunnit samtliga
försäsongsmatcherna, höjde tempot och tryckte tillbaka tyresötjejerna rejält. Frida Görtz tvingades
till många fina räddningar. Visserligen fick hon kapitulera vid ett
tillfälle men 4–4 stod sig perioden
ut, och det ska sägas att hemmalagets kontringar var allt annat än
ofarliga. Visserligen vann Värmländskorna skottstatistiken men

TTIBKs kvicka omställningar höll
dem hela tiden på tårna.
Tredje perioden blev allt annat
än vad coach Bruno hade velat
se på planen. Båda lagen anföll
hejdlöst och försvarsspelet fick
nästan helt stå tillbaka.
– Jag misstänker att ni på läktaren gillade det ni fick se, men det
här är lite för öppet för min smak,
säger coach Bruno.
Med endast tre minuter kvar
överraskar Rydin med ett långskott som totalt ställde Jessica
Rolf. Hallen exploderade i ett unisont glädjevrål.
– Jag tror att hon blev överraskad att jag sköt från det avståndet. Jag hade knappt vänt mig om.
– Att jag gjorde målet spelar
ingen roll, men det är så otroligt
viktigt att vi tar tre poäng direkt.
– Det här är väldigt överraskande för många i innebandysverige. Jag har sett de här tjejerna på
nära håll nu i tre månader, och vi
har jobbat stenhårt på att orka stå
emot motståndarnas tryck, vilket
vi gör med den äran idag, säger en
både nöjd och glad coach Bruno.
ooo
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

VERNISSAGE
24/9 kl 12–15. Gunilla Poignant
ställer ut sina skulpturer på Tyresö
konsthall, biblioteket i Tyresö centrum. Utställningen pågår under tiden
24/9–23/10. Arr: Tyresö kommun.

Livesport i Tyresöradion Tyresö i förändring
I en ny programserie ”Tyresö i en
föränderlig tid” berättar Göran
Magnusson om Tyresös förändring.
Det första programmet handlade
om hur och när Tyresö församling
bildades av Gabriel Oxenstierna
på 1600-talet, prästernas situation
och under vilka förhållanden de
levde. I det andra programmet
berättar Göran Magnusson om
arbetet på gårdarna i Tyresö, om
bronsåldersgravar och kvarnar
samt om jordbrukets utveckling.
Han reflekterar också över vad
som händer på Uddby i dag.
Programmakare Gunnel Agrell
Lundgren.

LOPPIS
2/10, 30/10 o 27/11 2016 kl
13–16. Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7. Fynda bland gammalt och nytt
– eller bara ta en fika med hembakat
bröd. Info: www.tyresobygdegard.se.
HÖSTMARKNAD
25/9 kl 11–15 i Tyresta by. Njut av
hösten när Tyresta by är som allra
finast. Aktiviteter och försäljning av
konsthantverk, småskaligt producerade varor som lokal ost, honung,
bröd och och grönsaker samt loppis.
Sortbestämning av dina äpplen i
naturum. Arr: Lanthandeln, Caféet
och Tyresta nationalpark.
SKÖRDECAFÉ
25/9 kl 13–17 på Rotviks Gård,
Rotviksvägen 5. Massor av gott hembakt till kaffet som kan intas i ladan,
ute eller varför inte i orangeriet. Försäljning av honung, äppelmust och
lavendelbiscotti. Arr: Rotviks Gård.
KULTURTIMMEN
– MUSIK OCH POESI
29/9 kl 12–13. En resa med Elise
Einarsdotter, mångfacetterad pianist
och kompositör, genom skiftande
musikaliska landskap där Marika
Lagercrantz eskorterar med poetiska
och roliga texter. Entré: 60 kr. Förköp på www.tyreso.se/biljetter eller
på Servicecenter i Tyresö centrum.
Arr: Tyresö kommun.
SAGOLEK
30/9 kl 10–11 för barn 1–3 år med
föräldrar och syskon. Det blir en
annorlunda sagolek med dans och
musik. Vi bjuder på fika! Föranmälan
till Anita Lindqvist senast 14.00
dagen innan: 08-57827163, anita.
lindqvist2tyreso.se
ANHÖRIG- OCH SÄKERHETSDAGEN
1/10 kl 11–15. Bo hemma – säkert
och tryggt. Är du anhörig och tar
hand om din närstående kan du
få stöd och avlastning. Du kan
själv göra mycket för att skapa ett
tryggare hem. Plats: Vid Coop i
Tyresö Centrum och vid restaurang
O´Learys. Arr: Tyresö kommun,
Södertörns Brandförsvarsförbund
och Frivilliga Resursgruppen

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!

FOTO: DAVID WESTIUS

Tyresös egen sportreporter
Niklas Wennergren har startat
live-sändningar vissa lördagar när
många tyresölag spelar runtom i
länet.
Programmet heter ”2 cm
innanför linjen” och live-sände i
början av september två lördagar
från samtliga tyresölagens
matcher. Många gäster kom till
studion och pratade om Tyresös
lag och matcher.
I den första direktsändningen
så gästades studion också av
oppositionsrådet Anita Mattsson
för att prata lite bostadspolitik
och av David Westius som
diskuterade lite skolpolitik, men

också den historiska uppkomsten
av den engelska ligafotbollen.
Tyresöradion sände från fyra
fotbollsmatcher blandat med
mycket musik.
Den andra sändningen sände
Tyresöradion från tre fotbollsmatcher men även från innebandypremiären som också ägde rum
i kommunen. Exklusiva sportlegender berättade historier från
sina karriärer. Direktintervjuer
med både innebandytjejerna och
fotbollsdamerna skedde givetvis
så fort som spelarna kunde ta sig
till studion efter matcherna.
Studiotekniker: Jakob Zetter
ström

Äppeltider!

Ty r e s ö h a r f å t t e t t e g e t
äppelmusteri ”135 Äpplen”.
Lena Hjelmérus besöker ett nytt
företag som nu har högsäsong.
Här mustas med 20 tons tryck

och ut kommer den ädlaste av
drycker. 14 andra produkter finns
på försäljningslistan. Vad sägs
om äppelcidervinäger gjord på
Tyresöäpplen!

Häng med till Budapest!
Fjorton grannar från Västra
Farmarstigen i Tyresö åkte till
Budapest i Ungern i början
av september. Häng med på
deras resa med spårvagn till

Utsikt från en
2CV
”Utsikt från en 2CV” är en
nystartad programserie med
programmakarna Jerker
Pettersson och Ann SandinLindgren. De tar en tur i Tyresö
med Jerkers Citroën 2CV och
diskuterar aktuella frågor i Tyresö.
I det första programmet får vi
veta vem Jerker Pettersson är
och i det andra vilka funderingar
Ann Sandin-Lindgren har. Gäster
kommer att bjudas in och turerna
kommer att gå till intressanta
platser i Tyresö som gästen vill
berätta om.

saluhallarna, båtresa på Donau,
på bussresa runt staden och
till den lilla byn Fót utanför
Budapest.

Vår egen
kommunpolis
Programmet Uppdrag Tyresö
får besök av Tyresös egen
kommunpolis Kenny Bungss som
förklarar vad en kommunpolis
har för uppgifter. Tillsammans
med polisinspektör Lars Alvarsjö
diskuterar de brottsligheten i
Tyresö. Minskar den verkligen
eller är det kris och apati inom
polisen?

Tyresös historia delas allt mer på Facebook
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

HISTORIA Nostalgikemi Tyresö/
Sthlm, heter gruppen på Facebook som Lelle Wiborgh startade
för ett år sedan.

Här finns gamla bilder från både
Tyresö och Stockholm. Idag har
gruppen över 1 600 medlemmar
och strävar efter att ständigt förnya materialet, hitta nya vinklar

och låta medlemmarna bidra och
njuta av en jämn ström av bilder
och texter från förr.
– Allt var inte bättre förr, men
mycket var annorlunda. Tanken
är att det ska finnas något för alla
att minnas, förundras, glädjas
eller kanske till och med förfäras
över, säger Lelle Wiborgh.
ooo
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Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till
1 miljon kronor.

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

4

5

6

7

8

9

Märk svaret
”Bildgåtanr 5”
och skicka senast
den 3 oktober 2016
till:

10

Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg.
FOTO: TYRESÖRADION

MUSIK Första pris fick Ebba Berglund, Tyresö,
som får tre Trisslotter. En lott var får familjen
Gustafsson i Brunskog och Håkan Brunn, Tyresö.
Grattis till er!

11

13

Nu kommer Musikkryss 5 i Tyresöradion och du
kan lösa det med hjälp av kryssrutan som finns
på den här sidan och på Tyresöradions hemsida.
Där kan du också fylla i krysset och skicka in din
lösning till:
info@tyresoradion.se

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Grattis
Barbro!
Barbro Nordlöf, Sandvägen
såg att det
var Krets
loppscentralen
i Petterboda
som skymtade i
nyckelhålet.

24/10: En konst- och kulturresa till Åland.
Kontakt Gunilla Mellin, 073-980 52 93.
3/11: Slottsresa till Tidö.
Kontakt Anita Jonsson, 073-677 03 52.
1–2/12: Julbord på värdshuset Lasse-Maja.
Kontakt Björn Malmberg, 070-921 05 74.
11–12/12 Julkryssning.
Kontakt Bo Furugård, 070-585 98 44

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Kryss nr 5
Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Grattis till vinnarna
i kryss nr 4, 2016
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1:a: Thea Renvall, Björkbacksvägen.
2–5: Björn Malmborg, Gudöterrassen.
Anders Huszar, Grenvägen.
Ralph Willers, Sikvägen.
Lena Sjöström, Rubingången.
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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MÅNGEN
PÅ
SOCKERKULÖR

Smålands Husarregemente existerade åren 1543–1927 under olika
namn. Då det lades ner bildades Föreningen Smålands Husarer. De
samlade in pengar till ryttarstatyn på Eksjö torg, unik såtillvida att
det är en anonym soldat till häst, inte en kung eller överhetsperson.
Varje år ordnar föreningen husardagarna i juni.

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
3 oktober 2016 till:

POLISEN
I MISSTÄNKTA
FALL
KRYDDÖRT

oo o

redaktion@
tyresonyheter.nu

KALLAS DAGAR MAN KAN GÅ
NOSTALGISKT VILL
TILL
KOMMA
BRUKAR IHÅG SOCIALEN
FART

Sommarkrysset hörs på 91,4 MHz. Skicka in
svaret så vi har det senast den 9 oktober så har
du chans att vinna tre Trisslotter i första pris eller
en Trisslott i andra eller tredje pris. Miljonvinster
väntar! Lycka till!
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Resor
med PRO

Eller så skickar du din lösning till:
Björn Malmberg
Gudöterrassen 622
135 53 Tyresö

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
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Sorteringsanläggningen vid
”kalhygget” har fått godkänt
MILJÖ I folkmun kallas numera
området bredvid motorvägen vid
infarten till Tyresö för ”kalhygget”. Marken mellan det nya
trafikmotet Hedvigslund upp mot
Grustagsvägen och Lindalen ägs
av Stockholms kommun men ligger i Nacka kommun.

Det började med att man morgon
upptäcktes att alla träd borta.
Avverkningen hade troligen
genomförts under natten.

Kommunen överraskad
– Det var en lika stor överraskning för oss tjänstemän i kommunen och för de tjänstemän i Stockholms stad som vi har samarbetat
med, säger Sara Kopparberg som
är chef för Statsbyggnadsförvaltningen i Tyresö.
Stockholms kommun hade
beslutat att arrendera ut området till byggföretaget NCC som
behövde ett markområde där man
kan hålla på med masshantering
och byggavfall eftersom det byggs
så mycket.
– Det vi reagerade på var att
man lägger det på gränsen till en
annan kommun och att det inte

föregicks av någon dialog överhuvudtaget.
Från början ville NCC lägga en
stenkross där men fick avslag av
Nacka kommun eftersom det låg
för nära grannarna och skulle
bullra och damma för mycket för
att man ska kunna ha en krossverksamhet.
Då gjorde NCC om sin ansökan
och ansökte istället om sortering
av byggmaterial som inte är lika
störande och då var det inget i
Miljöbalken som hindrade och
Nacka kommun godkände verksamheten.
Tyresö kommun har nu överklagat detta men Sara Kopparberg
gissar att NCC får rätt i slutändan
eftersom ansökan är gjord på rätt
sätt.

Två bilar i timmen
NCC var med på ett möte under
våren med Lindalens Egnahemsförening och berättade att man
vill ha det här området för sortering och omlastning av rivningsmaterial. En hög för trä, en för
metall och en för övrig massa. Det
kommer också att finnas en gjuten
bassäng för miljöfarligt material.

– De beräknar att det kommer
att vara två bilar i timmen, berättar Lena Hjelmerus som var med
på mötet. NCC beskrev också att
det skulle byggas en mur, vall eller
plank. Jag är rädd för att det kommer att se illa ut. Det är ju ändå
infarten till vår kommun och det
första man kommer att möta.

Dialog inledd
Eftersom Tyresö kommun inte
äger marken och det inte ligger
innanför kommungränsen så
kan man inte förhindra planerna,
men man har inlett en dialog för
att kunna köpa den här delen av
Skrubba och ändra kommungränsen.
– Om vi äger marken har vi större möjlighet att påverka områdets
framtid och får inflytande över
avtalet med NCC och kan hindra
att arrendet förlängs, säger Sara
Kopparberg.
På Nacka kommuns hemsida
finns mer information om man
söker på NCC Lindalen.
En längre intervju med Sara
Kopparberg finns på Tyresöradion.
ooo

Däck och bilverkstad
AuktoriserAd
Mitsubishi -verkstAd

radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

Fråga oss
om priser!
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• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar

