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Alla behöver ta sitt ansvar
n Arbetslösheten har ökat mindre i Tyresö än snittet i övriga kom-
muner i länet. Men det får inte göra att kommunen blir passiv. Alla 
politiska krafter måste ta sitt ansvar för att fler ska komma i arbete. 
Kommunerna har ett än större ansvar när arbetsförmedlingen rus-
tats ner av M, KD och SD. Ledare, sid 2

Kris gav medlemstillströmning
n Coronakrisen blev en vändpunkt för medlemstillströmningen 
till LOs medlemsförbund. I krisen kände nog många att det behöv-
des. Medlemskap i a-kassan söktes och för att få tillgång till hela 
skyddspaketet ökade också det fackligt medlemskap. Nu behöver 
förbunden vårda alla nya medlemmar. Debatt, sid 4

”Det är otroligt  
mycket äpplen 
som ruttnar  
bort och slängs  
i onödan.”
Hasse Leis, sid 16

Nu kommer 
”Nattis ”
n Kommunens öppnar en 
förskola som tar emot barn 
under dygnets alla timmar. 
Föräldrar med obekväma 
arbetstider får i och med att 
Hoppetossans slår upp dör-
rarna möjlighet till barnom-
sorg också på nätterna. Sid 3

Trollbäckens 
centrum  otrygg
n De centrala delarna av 
Trollbäcken har de senaste 
åren uppfattats som en allt-
mer otrygg plats. Kommunen 
har vidtagit en rad åtgärder 
för att öka tryggheten bland 
annat ökad väktarnärvaro. 
Dessutom finns ett samar-
bete med föreningslivet som 
har föreningsvärdar i områ-
det. Sid 5

Två år med  
(S)-ledda  styret
n Halvvägs in i mandatpe-
rioden tycker kommunsty-
relsens ordförande Anita 
Mattsson (S) att både ekono-
min rättats upp och viktiga 
satsningar på välfärden kun-
nat göras. Det första året för-
bättrades resultatet med 123 
miljoner. Sid 8

Hattrick i fjärde 
matchen
n Michaela Larsson kom till 
Tyresö FF för bara tre veckor 
sedan men har funnit sig väl 
tillrätta. I derbyt mot Älta 
IF satte hon tre av målen 
när TFF krossade Älta med 
6–0. Sid 13Höjda betyg i Tyresö

n Tyresös skolor höjer resultaten. 
Avgångsbetygen i årskurs nio var i 
somras de högsta på fem år. Barn- 
och utbildningsnämndens ordföran-
de Jannice Rockstroh (S) är särskilt 

nöjd med att fler blir behöriga till 
gymnasiet:

– Det är glädjande att skolorna 
klarat att ge fler elever det stöd som 
behövs för att klara sig vidare till 

gymnasiet. Men vi är inte nöjda, vi 
ska fortsätta arbetet för att ännu 
fler elever ska bli behöriga.

En av de skolor som ökar mest är 
Kumla skola. Sid 7

Jannice Rockstroh (S) är glad åt att Tyresös skolor höjt resultaten och kommer att arbeta för fortsatta framgångar. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fortsätt följa 
myndigheternas
rekommendationer.
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Noterat

Tyresö är en av de kommuner som drabbats 
minst av ökad arbetslöshet det senaste 
åren. Och då har ändå den totala arbets-

lösheten ökat med 43 procent på ett år. I Stock-
holms län är motsvarande siffra 55 procent. Att 
det är värre i andra delar av länet får dock inte 
innebära att vår kommun väntar passivt.

I Stockholm stad var det i juli 2020 mer än 
50 000 personer som var öppet arbetslösa eller 
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. På ett år 
hade den siffran ökat från 30 000 eller med drygt 
60 procent. Hos oss är situationen som sagt var 
inte lika eländigt sett till kommunen som geo-
grafi. Men arbetslöshet är inte geografi eller 
statistik. Det är i Tyresös fall frågan om 1 669 
personer som ville jobba och försörja sig och 
sin familj. Av dem var det 319 unga mellan 18 
och 24. Det är inte en pinne i en statistik, det är 
människor som växer och känner stolthet med 
ett jobb. Som får en gemenskap och något att 
prata om. Ett jobb som i många fall får oss att 
utvecklas och lära nytt. Och som bestämmer 
över sitt eget liv genom en egen försörjning.

Så att ökningen av antalet utan arbete är 
lägre i Tyresö än många andra kommuner är 
inget skäl att vila på sina lagrar. Med naturlig-
het har mycket fokus detta år handlat om att 
minska smittspridningen. Det har varit och är 

rimligt. Samtidigt måste nu alla politiska kraf-
ter ta sitt ansvar för att fler ska komma i arbete. 
Kommunerna har nu varit tvungna att ta ett än 
större ansvar sedan arbetsförmedlingen kraftigt 
rustats ner av den budget för 2019 som antogs 
av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sveri-
gedemokraterna. Sällan har väl ett förslag att 
spara på arbetslösa kommit så olägligt. 

Inte heller skulle de partiernas förslag 
att spara på personal inom skola och äld-
reomsorg göra arbetsmarknaden bättre 
i detta läge. 

Med det sagt så är det angeläget att styret i Till-
sammans för Tyresö nu höjer ambitionerna. Det 
kan aldrig vara ok med hög arbetslöshet. Det 
finns en skyldighet för den enskilde att söka 
jobb och det finns en skyldighet för samhället 
att ge den enskilde en väg tillbaka till jobb eller 
utbildning.

Det är glädjande att kommunstyrelsens ord-
förande Anita Mattsson i Tyresö Nyheters stora 
mellanvalsintervju säger att åtgärder är på väg. 
Det behövs både fler utbildnings- och praktik-
platser. Och det behövs riktade insatser mot 
ungdomar. Och det behövs nu.

ooo

Trots att Tyresös arbetslöshetssiffror är lägre än snittet i länet 
behöver mycket göras för att minska den. Arbetslöshet är inte en 
fråga om statistik. Den är på riktigt. I Tyresö finns 1669 människor 
utan arbete. Människor av kött och blod som vill arbeta, försörja 
sig och sin familj och förverkliga sina livsdrömmar. Alla politiska 
krafter behöver ta sitt ansvar för att få fler i arbete.

Det var inte länge sedan alla hyllade vårdens personal. Inte 
minst de som jobbade på regionens sjukhus stod i frontlin-
jen av att rädda livet på åtskilliga tusentals stockholmare. 
Ofta med risk för egen hälsa och välbefinnande. Många 
trodde nog att detta skulle vara beviset för att Stockholm 
behöver varje vårdanställd på våra sjukhus.

Nu vill regionens blågröna styre med moderaterna i spet-
sen hävda motsatsen. I skrivande stund vill exempelvis 
Karolinska sjukhuset varsla 157 undersköterskor och 109 
läkare om uppsägning – allt för att det är brist på resurser 
från den politiskt styrda regionen. Samtidigt tvingas sjuk-
huset hyra in personal från bemanningsföretag – för att det 
behövs mer personal i vården.

Vi behöver vården – men behöver vi regionens blågröna 
styre?

ooo
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Skyldig att göra allt 
för de arbetslösa

Konst i Tyresö

Den lilla ponnyn finns på Krydd-
gårdsgränd i Farmarstigsområdet 
som byggdes 1992. Tyvärr har det 
inte gått att hitta några uppgifter 
om konstnären. Om någon vet 
något om konstverket får ni gärna 
höra av er till Tyresö Nyheter.

Kommunfakta: Om coronapandemin i Tyresö
Precis som i Sverige i övrigt sjunker antalet nyupptäckta fall av covid-19 i Tyresö. Det 
är bra men vi behöver fortsatt vara försiktiga för att inte smittspridning ska ta fart.

Antal konstaterade covid-19-sjuka i Tyresö, vecka 11–35

Källa: Folkhälsomyndigheten
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Kulturskolans 
höstprogram 
släppt
KURSER Kulturskolan erbjuder 
kurser i musik, dans, teater, bild 
och cirkus för barn mellan 5 och 
19 år. I höst finns även nyheterna 
musikal och cirkus i programmet 
att välja på!

ooo

Polis till skolorna  
i Strand
MISSFÖRSTÅND Härom veckan 
ryckte flera polispatruller ut till 
Strandskolan och Tyresö skola. 
Bakgrunden var ett filmprojekt, 
där elever spelade in film iklädda 
rånarluva och soft-airgun och 
detta misstogs för en möjlig skol-
skjutning, varpå ett antal polisbi-
lar, samt polishelikopter dirige-
rades till skolorna. Rektor Peter 
Fägersten meddelar skolornas 
föräldrar att aldrig fanns någon 
hotsituation eller något uppsåt, 
utan ett felaktigt val från eleverna 
som fick stora konsekvenser.

ooo

Rånförsök på 
Vintervägen  
BROTT I slutet av augusti blev en 
person i centrala Tyresö utsatt för 
ett rånförsök meddelar Polisen 
på sin hemsida. Det var på Vin-
tervägen där tre personer sprang 
ut framför anmälaren, som kom 
körandes i bil. En av rånarna öpp-
nade bildörren och skrek att hen 
skulle kliva ur bilen. Anmälaren 
lyckades på i backen och tog sig 
från platsen och därefter ringde 
anmälaren polisen, som lyckades 
gripa gärningsmännen.

ooo

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 

kontakta oss:
Trollbäcken:

Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Ulla Johansson
070-531 19 36

Namnlöst-5   1 2019-04-14   23:21:53

Nu öppnar kommunens 
första ”Nattis”
OMSORG Den 17 augusti öppna-
de kommunens första ”nattis”. 
Verksamheten finns i förskolan 
Sagans lokaler och har fått nam-
net Hoppetossan.

Omsorg på obekväm arbetstid har 
tidigare funnits i kommunen, men 
då med ett system där omsorgen 
utförts i hemmet med besök av en 
barnvårdare. Omsorg tidiga mor-
nar och sena kvällar har också 
funnits på Stimmets förskola.

Med öppnandet av Hoppetos-
san kommer istället all omsorg 
på obekväm tid att rymmas i den 
nya verksamheten. Förändringen 
innebär att barnen samlas i en 
gemensam lokal med minst två 
pedagoger närvarande.

Den nya verksamheten kom-
mer att öka kommunens möjlig-
heter att leva upp till den nya lag-
stiftningen om barns rättigheter 
och säkerställa en hög kvalitet på 
omsorgen.

Dygnets alla timmar
– Hoppetossans verksamhet kom-
mer att erbjuda omsorg dygnets 
alla timmar och årets alla dagar, 
vilket är ett glädjande besked för 
de föräldrar som arbetar nätter 
och helger.

– Hoppetossan, som är en 
lokalbaserad verksamhet, erbju-
der en trygg och säker miljö för 
barn i behov av omsorg på obe-
kväm tid som en säker arbetsmil-
jö för pedagogerna, säger Jannice 
Rockstroh (S), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

ooo

Lokalerna har byggts om inför öppnandet av Hoppetossan. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Villa Fornudden öppnar
BOENDE Under september 
månad slår äldreboendet Villa 
Fornudden upp dörrarna för 60 
personer som har behov av en 
omsorgsplats.

På grund av rådande omständig-
heter har Vardaga, som ska driva 
boendet, valt att inte ha någon 
officiell invigning eftersom det är 
svårt att begränsa antal inbjudna 
på ett så stort boende. Även den 
digitala visningen blev inställd då 
fiberdragningen inte var klar när 
visningen skulle ske.

Vardaga har ett koncept som 
kallas ”Den goda dagen”. Bland 
annat erbjuds det tre olika aktivi-

teter per dag. Maten kommer att 
lagas på respektive avdelning och 
det gäller även bak av kaffebröd.

Villa Fornudden ska ha digital 
inriktning, man kommer bland 
annat erbjuda tillgång till surfplat-
tor och möjlighet till videosam-
tal. Boendet har tillgång till egen 
trädgård, men boende kan även 
ta promenader i den vackra For-
nuddsparken. Susann Ronström 
vice ordförande i ansvarig nämnd 
tycker det ska bli spännande med 
boendets inriktning.

– Det ligger verkligen rätt i 
tiden att satsa på digitala lösning-
ar, säger Susann Ronström.

ooo

Villa Fornudden på utsidan. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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När covid-19 slog till under våren 2020 hade i stort 
sett alla fackförbund i LO dragits med sviktande 
medlemsantal under en längre tid och genom sjun-

kande organisationsgrad hade även balansen på arbets-
marknaden allt mer gått till arbetsgivarnas fördel.

När krisen så slog till i mars i år så blev några saker mer 
påtagliga än förut gällande arbetsmarknaden och arbets-
marknadens parter. Den första var att många inte förstått 
hur bräckligt skyddet för arbetare blivit under tiden av 
sjunkande medlemsantal i fackförbunden. Det andra var 
att arbetsgivarna inte heller förberett sig för en kris och 
sparat i ladorna.

Musikerna från Musikerförbundet drabbades hårt av 
restriktioner och förbud, Sekos medlemmar drabbades 
av neddragningar då allt fler började jobba hemifrån, IF 
Metalls medlemmar drabbades genom minskad orderin-
gång, Byggnads medlemmar likaså av en sjunkande kon-
junktur, Kommunals medlemmar av ökad arbetsbelastning 
i vård och omsorg men också otrygghet i anställningar för 
att många tackade nej till insatser från bland annat hem-
tjänst av rädsla för covid-19. Dessa är några exempel på hur 
LO-fackens medlemmar har drabbats av covid-19-krisen. 

I slutet av mars 2020 väljer regeringen att sänka kraven 
för a-kassan för att dämpa effekten av Corona tillsam-
mans med andra åtgärder som bland annat permittering 
med statligt stöd. Effekten lät inte vänta på sig. Redan 

innan regeringens beslut om lättnader i kvalifikationstid 
till a-kassan hade LO-förbunden börjat märka en uppgång 
i tillträden baserat på oron på arbetsmarknaden. Nu blev 
många som sökte a-kassemedlemskap också medlemmar i 
sina fackförbund för att få tillgång till hela det skyddspaket 
som ingår i ett fackligt medlemskap.

Det blir uppenbart att många levt i en villfarelse att man 
inte har haft behov av ett fackligt medlemskap eller att man 
inte hade kunskap om hur den svenska modellen fungerar 
och att det är arbetsmarknadens parter som reglerar det 
mesta på arbetsmarknaden utan inblandning från politi-
ken. När balansen i ett sådant system blir skev är den sidan 
med minst makt som står att förlora bit för bit och det blir 
slutligen en fråga om svenska modellens vara eller icke 
vara.

Men nu är organisationsgraden på väg upp hos LOs med-
lemsförbund och vi inom fackföreningsrörelsen jobbar 
hårt för att förvalta stigande medlemsantal. Kanske coro-
nakrisen blev vändningen för den svenska arbetarrörelsen 
och kanske det är i kriser som man kan få upp ögonen igen 
för den trygghet och möjlighet till påverkan på arbetsmark-
naden som de svenska fackförbunden erbjuder.

Hur vi väljer att förvalta och spä på denna möjlighet 
blir nog den svenska modellens stora utmaning. Väljer vi 
att välkomna och utbilda våra medlemmar och skapa fler 
forum för våra medlemmar att delta i aktiviteter tillsam-
mans med en större grad av tillgänglighet, särskilt nu under 
krisen, så finns alla möjligheter att det ökande medlems-
antalet i fackförbunden inte bara är en trend utan snarare 
framtidens melodi.
Tony Nicander
LO-facken Haninge/Tyresö/Nynäshamn

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Är fackföreningarnas ökade medlemsantal bara en trend?

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

HJÄLP  
SYRIEN!
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Rusta upp vägen mellan Nyfors och Rundmar!

Blink blink – ja tack! Kan allas intresse vara privat?

I dessa tider av nya fina cykelba-
nor, till exempel Krusbodavägen 
och Gammelstöms väg, verkar 
kommunen glömma bort cykel-
vägarna ut i naturen. Att ta sig 
från Nyfors till Rundmar är i dag 
inte så lätt, särskilt inte på cykel. 
En lång brant backe har under 
många år saknat underhåll. Tyre-
sös natur är nu en gång sådan att 
det blir branta backar. Regnvat-
ten eroderar snabbt gruslagret 
och kvar blir mest stora stenar 
som det är jobbigt att ta sig över. 
Det är inte bara cyklister som får 
problem vare sig man ska uppför 
eller nedför backen. Gående och 
inte minst barnvagnar får svårt att 
ta sig fram för att inte tala om han-
dikappade. Kommunen lägger ner 
stora summor på cykelbanor, men 
verkar försumma andra vägar.

Även om vi så småningom får en 
ny bro över Nyforsviken och väg 
därifrån till Rundmar får man inte 
försumma vägen från Nyfors. Där 
har Nyforsvägen fått asfalt och ny 
stor P-plats. Det är väl avsikten att 
de ska användas? Nyforsområdet 
med sin historia och den natur-

sköna vägen utmed Wättingest-
römmen och den inre Nyforsviken 
med Tyresös vackraste byggnad, 
det gamla brukets stora gula dis-
ponentvilla, får inte glömmas bort 
även om en bro byggs och vi får en 
ny entré till Tyrestareservatet. Det 
behövs många entréer till vår fina 
tyresönatur!

Vägen/stigen mellan Nyfors 
och Rundmar är ett stycke kul-
turhistoria, säkert många hundra 
år gammal, eller vad säger Hem-
bygdsföreningen? Lika väl som 
vi vill bevara våra gamla torp och 
industrimiljöer är en sådan här 
vägsträcka värdefull.
Peter Inghe

En riksomfattande undersökning 
visar att vi tyresöbor är sämst i 
landet på att använda blinkers – 
eller körriktningsvisare – i trafi-
ken.

Själv är jag inte ett dugg över-
raskad. Hur ofta ser man inte bil-

förare som verkar tro att man kan 
läsa deras tankar eller att man ska 
kunna gissa vart de ska ta vägen?

Nej, skärpning! Börja använda 
era körriktningsvisare igen, för 
din egen och andras skull!
Medtrafikant

Det är inte svårt att förstå att Cen-
terpartiet är ett mycket rikt parti 
eftersom många av deras kärn-
väljare och organisationer är rika 
mark- och skogsägare.

Däremot har jag svårt att förstå 
principen att privata personer ska 

ha rätt att äga vår gemensamma 
natur och exploatera den efter 
eget vinstintresse. Till exempel 
fjällnära urskog som markägarna 
vill ha ersättning av staten för att 
inte avverka. VÅR SKOG?!
Naturis

Ökande medlemsantal 
är framtidens melodi.

Titt ut i naturen
Tog en promenad runt Barnsjön 
i fredags och upptäckte detta. Är 
det någon som vet vad ansiktet, 
huvudet betyder? Är det en konst-
närlig installation? Är det ett bus? 
Ska det skrämmas? Kan någon 
berätta!
Undrar en konstintresserad

Solrosodling 
mest fotad?
Tyresö kommun har för andra 
året i rad odlat solrosor intill gång 
och cykelvägen mellan Åvägen 
och Safirgången i Öringe. I år 
odlas även pumpor. Solrosod-
lingen lockar många att plocka 
fram mobiler och ta bilder. Det 
är inte bara vi som bor närmast 
som njuter av blommorna. Söder-
manlandsleden andra etapp går 
förbi dessa solrosor. Många rygg-
säckstyngda vandrare har tagit en 
paus här under sommaren. Nabô 
och Cleber som ursprungligen 
kommer från Brasilien, men som 
numer bor i Södertälje, valde att 
stanna till en stund för att fota sol-
rosorna, på sin vandring mot slut-
målet Alby. När jag frågade om jag 
fick fota dem, halades den Brasili-
anska flaggan fram ur ryggsäcken. 
Kanske är dessa solrosor de mest 
fotade i kommunen då de synts i 
flera grupper i sociala medier.
Kaijsa Keusch, Öringe

Hit men inte längre. Sven med hund och hustru, tyresöbor i mer än 50 år, 
saknar möjligheten att via Nyfors ta sig till Rundmar och den fina bron 
över Gammelströmmen. FOTO: PRIVAT

Så här ser det ut i dag! FOTO: PRIVAT
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BROTT I augusti återvänder 
elever till skolorna, anställda 
till sina arbetsplatser, men även 
droghandeln verkar ha återvänt 
till Trollbäckens centrum.

Under de senaste åren har de 
centrala delarna av Trollbäcken 
uppfattats som en alltmer otrygg 
plats. Föräldrar pratar om att alla 
känner någon som under hot blivit 
av med en moped, märkesjacka 
eller mobiltelefon. Under våren 
rapporterades från bland annat 
boende att droghandeln sker allt 
öppnare, både i direkt anslutning 
till Trollbäckens centrum, men 
också i närheten av förskolan 
Stenkulan.

Ingen trygg plats
En förälder som Tyresö Nyheter 
pratat med är Mia Lindström. Hon 
delar bilden av ökande kriminali-
tet bland ungdomar:

– Jag uppfattar inte Trollbäck-
ens centrum som en trygg plats, 
berättar hon. Barnen får inte 
vara vid Alléplan under en längre 
stund. De kan äta där, men de får 
inte stanna kvar efteråt, säger Mia 
Lindström.

Brott begås på fler ställen
Många uppfattar att de gäng som 
ligger bakom brotten inte är från 
Tyresö, utan ofta kommer från 
Haninge.

Det är inte heller enbart vid 
Trollbäckens centrum som dessa 
brott sker. En person som vill 
vara anonym berättar att ung-
domsgängen ofta åker Vendelsö-
vägen snarare än Gudöbroleden. 
Det innebär att en del brott även 

har inträffat vid Kumla skola och 
Södergården.

Kommunen vidtar åtgärder
Med anledning av den ökande 
otryggheten har också Tyresö 
kommun vidtagit ett antal åtgär-
der. Bland annat har antalet väk-
tare som funnits i kommunen 
ökat under sommaren.

Dessutom har kommunen ini-
tierat ett samarbete med fören-
ingar i kommunen, som på fre-
dags- och lördagskvällar har haft 
föreningsvärdar som har natt-
vandrat. I kommunens centrala 

områden har fotbollsföreningen 
Bollmora Inter befunnit sig och 
i Trollbäcken har Hanvikens SK 
vandrat.

– Vi är väldigt glada för samar-
betet med Tyresö kommun, berät-
tar Mathias Tegnér ordförande för 
Hanvikens SK. Generellt har som-
maren i Trollbäcken varit lugn, 
men nu märks det tydligt att alla är 
tillbaka efter sommaren. Hur som 
helst är vi som idrottsförening 
glada om vi kan bidra med trygg-
het, både genom vår vanliga verk-
samhet och genom nattvandring.

ooo

NYHETER

Lummig idyll eller brottsplats? FOTO: TYRESÖ NYHETER

Droghandeln tillbaka  vid 
Trollbäckens centrum

Göran Olsson, Öringe
– Nej, ingen tunnelbana. Det kan 
eventuellt få med sig störande 
inslag.

Gerd Holmer Eriksson,  
Gamla Tyresö
– Nej, Tyresö ska förbli landet. 
Tunnelbana  kan innebära störande 
inslag.

Sonja Henriksson, Trinntorp
– Nej, det funkar bra med bus-
sarna.

Sandra och Roxanna Norling, 
Granängsringen.
– Ja, positivt med fler alternativ.

Britt-Marie Lotse, Tyresö strand
– Nej, bussarna funkar bra.

?Ska vi ha  
tunnelbana  
till Tyresö?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö centrum står starkt 
under coronapandemin
CORONA Tyresö centrum går mot strömmen och tappar färre besö-
kare och ökar omsättningen under rådande Pandemi.

Satsning på högre valdel-
tagande
DEMOKRATI Den politiska majoriteten i Tyresö, S, L och MP, vill öka 
valdeltagandet till nästa val. Kommunstyrelsen har därför gett bered-
ningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att tillsammans 
med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta 
åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikt som har lägre deltagan-
de än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Ärendet 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast under kvartal tre 2021.

Under våren har Coronapande-
min slagit hårt mot många bran-
scher däribland köpcentrum. 
Besöksutvecklingssiffror, enligt 
VIAIndex – Viametrics AB, visar 
en generell besöksnedgång i Sve-
rige på 25 procent under mars 
månad.

Helen Eijdercrona, Skandiafas-
tigheter och centrumchef Tyresö 
centrum, är såklart glad över 
utvecklingen.

– Under mars såg vi en kraftig 

nedgång i branschen, men Tyresö 
centrum tappade enbart enbart 
13 procent och den trenden höll 
i sig hela våren, Tyresö centrum 
tappar mindre än hälften av sina 
besökare jämfört med snittet 
i landet. Dessutom har vi ökat 
omsättningen i vår med över 4 
procent, säger Helen.

Hon beskriver vidare vad hon 
tror ligger bakom Tyresös utveck-
ling:

– Vi tror att det faktum att fler 
arbetar hemifrån tillsammans 
med vårt breda utbud, gör att fler 
väljer att handla på hemmaplan. 
Många affärer har även erbjudit 
speciella coronatider för risk-
grupper, så att du slipper handla 
när det är som mest folk i centr-
um.

Helen hoppas att trenden hål-
ler i sig under hösten och berättar 
samtidigt att tre nya koncept är på 
väg in under hösten, Sushi Yama, 
Besikta samt ett bageri/konditori 
Surådeg.

ooo

Valdeltagandet i Tyresö ligger 
generellt på en hög nivå med ett 
snitt på nära 87 procent. Det är 
högre än snittet i riket där valdel-
tagandet i de lokala valen ligger 
på cirka 84 procent Det finns dock 
stora skillnader inom kommunen 

när det kommer till hur högt val-
deltagandet är, från drygt 91 pro-
cent i det distrikt med högst val-
deltagande, ner till 63 procent i de 
distrikt med lägst valdeltagande. 
Alfonso Morales (S), ordförande i 
beredningen för medborgardialog 
och mångfald som arbetar med 
demokratifrågor i kommunen för-
klarar att det är just de områden 
med lågt valdeltagande man vill 
komma åt med uppdraget.

– Det är förstås glädjande att 
det finns områden med väldigt 
högt valdeltagande men kommu-
nen behöver arbeta med ett högre 
valdeltagande i de områden som 
ligger lägst. Det är ett problem att 
det finns stora skillnader i valdel-
tagande mellan olika områden i 
kommunen, säger Alfonso Mora-
les.

oooHelen Eijdercrona. FOTO: TN

Mathias Tegnér  är glad för samar-
betet med Tyresö kommun. FOTO: TN

Alfonso Morales (S), ordförande i 
beredningen för medborgardialog 
och mångfald. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Som ung testade jag olika idrotter. En som jag tyvärr 
slutade med alldeles för tidigt var schack. Egentli-
gen älskade jag både spänningen i spelet och stäm-

ningen i Nyboda skolas matsal, där vi spelade under 
ledning av Bollmora schackklubbs mycket engagerade 
ledare Svante Wedin.

När jag ser ut över samhället och debatten idag känns 
det som om alla nyanser är borta och det enbart finns två 
färger: svart och vit. Det är ett stort problem, för när vi ser 
världen så, riskerar vi att ta konstiga och felaktiga beslut.

Detta år har präglats av en rad uppmärksammade brott 
kopplad till organiserad kriminalitet, gäng och utanför-
skapsområden. Det påverkar både de ungdomar som sugs 
in i brottslighet, men framförallt tryggheten i Sverige i stort 
och i dessa förorter i synnerhet. Under det senaste året 
har också Tyresö drabbats: Ett kriminellt ungdomsgäng på 
Granängsringen gör att många inte vågar gå ut. Droghan-
deln vid Alléplan sker öppet och boende tvingas bevittna 
narkotikan byta händer från köksfönstret. Bilister har 
under pistolhot blivit av med sin bil, både vid McDonald’s 
och vid Trollbäckens IP. Detta måste få ett stopp.

Jag är glad att S, L och MP, som styr Tyresö, har tagit 
dessa frågor på allvar. Efter valet 2018 tillsatte de en 
grupp som arbetar med tryggheten vid Granängsringen, 
de har ökat antalet väktare, nu anställs fältassistenter och 
en ansökan om övervakningskameror är inskickad. Men 
trygghet skapas också genom förebyggande arbete. Att 
skolpengen nu höjts för första gången på mycket länge ger 
skolorna bättre förutsättningar att arbeta förebyggande.

Det är också glädjande att regeringen lagt fram runt 
50 lagförslag kopplat till organiserad brottslighet, såsom 
skärpt straff för grovt vapenbrott, vilket femfaldigat anta-
let som häktas på sådana misstankar. Skärpt straff för 
mord, grov misshandel, grovt olaga hot, grovt rån, grov 
utpressning, är några exempel. Regeringen har förenklat 
regelverket för användande av övervakningskameror.

Platserna på polisutbildningen tredubblats och vi är på 
god väg att nå 10 000 nya poliser till 2024. Polisen får nu 
också nya verktyg genom ökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel, hemlig dataavläsning, husrannsa-
kan, obligatorisk häktning för brott i gängmiljöer, snabb-
förfarande i brottsmål och automatisk kameraavläsning i 
gränsområden.

Men för få stopp måste vi alla bidra till vår gemensam-
ma trygghet. Vi behöver hjälpas åt. Nattvandra. Visa civil-

kurage när vi möter brottslighet. 
För det ligger något i ordspråket 
”det behövs en hel by för att 
uppfostra ett barn”. Nu behö-
ver hela samhället hjälpas åt för 
att skapa trygghet. Precis som 
i schack kan inte en pjäs vinna 

ensam, utan flera behöver samarbeta för att lyckas. Det-
samma gäller kampen mot organiserad brottslighet och 
ungdomsgäng.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och 
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes & 
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expan-
derade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges 
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också 
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett 
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms 
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och 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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

”Vi behöver hjälpas åt. 
Nattvandra.  
Visa civilkurage.”

Inte längre offentligt

Kommunal huvudman Enskild huvudman

Kommunal huvudman Enskild huvudman

Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Elev per lärare

Statistiska centralbyrån (SCB) 
som delade kammarrättens upp-
fattning skrev i sitt beslut att ”På 
det fria skolvalets marknad får 
samtliga dessa uppgifter anses 
vara sådan som friskolorna kon-
kurrerar med”.

– Tydligare kan inte problemen 
med marknadsstyrning och vinst-
maximerande skolor beskrivas, 
säger Jannice Rockstroh (S). Det 
är viktigare med företagshemlig-
heter än att eleverna får bra infor-
mation.

Nu har regeringen satt igång ett 
arbete för att skyndsamt ändra 

detta. Men från den första sep-
tember är statistiken borta. Inga 
föräldrar kan nu veta något om 
betyg, personaltäthet eller resur-
ser som satsas på eleverna.

En sista information
För att ge Tyresös föräldrar en 
viss sista information nu när SCB 
stängt ner publicerar vi statistik 
över kommunala och enskilda 
huvudmän när det gäller lärare i 
Tyresös skolor. Statistiken visar på 
stora skillnader. Personaltätheten 
i enskilda skolor har vart sämre 
men blivit bättre de senaste åren.

När det gäller andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexa-
men är det dock annorlunda.I de 
kommunala skolorna är andelen 
stabilt över 80 procent.Brevik 
skola (som drivs av Pysslingen) 
ligger nära 80 procent och Mon-
tessoriskolan strax över 60 pro-
cent. Internationella Engelska 
skolan redovisar inte denna upp-
gift per skola – men på nationell 
nivå är det bara 37 procent av 
lärarna som har pedagogisk hög-
skoleexamen.

Redan publicerat finns kvar
Vill du veta hur det ser ut på varje 
skola? Titta in på Tyresö Nyheters 
facebook-sida. Där har vi redan 
publicerat det som SCB inte läng-
re får visa upp.

ooo

OFFENTLIGT Den första september var sista dagen. Efter det har 
Kammarrätten i Göteborg beslutat att statistik om fristående skolor 
inte längre får lämnas ut till allmänheten. Beslutet innebär att föräld-
rar och elever i Tyresö (och i andra kommuner) inte längre kan ta del 
av objektiv fakta om hur bra skolorna är.
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REKORD När skolorna stängde 
i somras visade det sig att 8 av 
10 av Tyresös niondeklassare 
fick godkänt i alla ämnen. Det 
är en högre siffra än någon gång 
under de senaste fem åren.

Även andelen elever som är behö-
riga till gymnasiet ökar. Av de som 
slutade nian var det enligt Tyresö 
kommun mer än 86 procent som 
blev behöriga till något gymnasie-
program.

Bättre på de flesta skolorna
Förbättringar av skolresultaten 
syns på de flesta skolor men sär-
skilt tydligt är de på Kumla och 
Nyboda skola. Även Tyresö skola 
och Dalskolan har fler elever 
som klarat kunskapskraven i alla 
ämnen och Strandskolan har en 
fortsatt mycket hög andel elever 
som är godkända i alla ämnen, 
även om den sjunker något 2020. 
Något som gör barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Jan-
nice Rockstroh (S) glad:

– Det är förstås oerhört gläd-
jande att resultaten i våra skolor 
förbättras. Både lärare och elever 
har gjort en enorm insats under 
våren och ett ansträngt läge på 
grund av coronapandemin.

Satsningar har givit resultat
Under lång tid har skolan varit i 
centrum för den politiska debat-
ten i Tyresö och kritiker har häv-
dat att en snålt tilltagen budget 
bidragit till att allt för få klarat sig 
godkända genom grundskolan. 

När kommunen analyserar resulta-
ten återkommer förklaringar som 
både handlar om utvecklade meto-
der och insatser som blivit möjliga 
genom ökade ekonomiska resur-
ser. Exempel på sådana är insatser 
mot problematisk skolfrånvaro, 
speciallärare som fått möjlighet att 
vara mer ute i klassrummen samt 
täta kontinuerliga uppföljningar 
på individnivå för elever som 
legat i riskzonen för att inte uppnå 
målen i ett eller flera ämnen.

Resultaten ökar tydligt i Mate-
matik (och övriga kärnämnen) 
vilket ses som ett resultat av de 
extra satsningar som gjorts på 
matematikutveckling.

Stolt men inte nöjd
Jannice Rockstroh är stolt men 
tycker inte resultaten är tillräck-
liga.

– Resultaten visar att de sats-
ningar som gjorts sedan 2018 har 
haft effekt. Ökade anslag har gett 

skolorna bättre förutsättningar 
och därför är det bra att vi inte 
tvingades spara på skolan. När 
Moderaterna och Sverigedemokra-
terna lovade stora skattesänkning-
ar föreslog de ju att det skulle beta-
las med lägre anslag till skolan.

– Men vi är inte i mål. Vi måste 
fortsätta arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för att än fler 
ska lyckas och för att öka likvär-
digheten mellan skolor i Tyresö.

ooo

RESULTAT Andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen ökar från 81 till drygt 90 
procent. 94 procent var behöriga 
till ett gymnasieprogram. Resul-
taten höjdes mest vid Kumla 
skola.

Trots de glädjande resultaten vill 
rektorn Jonas Åkesson vara för-
siktig när han beskriver utveck-
lingen:

– Vi är glada men vi vill inte dra 
för stora växlar på ett års resultat. 
Vi måste fortsätta jobba struktu-
rerat med kvalitetsarbetet, fort-
sätta analysera och stärka upp där 
vi ser behov. Ett sådant exempel 
är att vi under året jobbat mycket 
aktivt med läs- och skrivförmåga 
i alla ämnen eftersom vi sett ett 
stort behov där.

Aktiva mot skolfrånvaro
Få saker ger så tydligt avtryck i 
statistiken som olovlig frånvaro. 
Kumla skola är en av de skolor 
som jobbat mest aktivt mot skol-
frånvaro vilket också bidragit till 
bättre resultat.

Coronapandemin har påverkat 
skolan på många sätt och under-
visningen har tvingats läggas om 

men det har inte bara varit till det 
sämre:

– Vi tvingades lägga om sche-
man när sjukfrånvaron blev stor 
men det gav oss samtidigt möj-
lighet att fokusera mer på kärn-
ämnen och göra riktade insatser. 
Samtidigt innebar inställda natio-
nella prov att vi fick betydligt mer 
tid till undervisning, säger Åkes-
son.

Viktigt att fortsätta arbetet
Även om Kumla skola gläds åt 
bättre resultat är man alltså noga 
med att påpeka att den långsikti-
ga utvecklingen är viktigt och att 
arbetet behöver fortsätta. En del 
handlar om att rusta skolans lär-
miljöer vilket planeras för kom-
mande år. Men viktigast är att 
hålla i det som gett resultat.

– Vi vill hålla i vårt kvalitetsar-
bete och vi vill öka möjligheten 
att hitta individuellt stöd. Vi har 
i grunden en engagerad lärarkår 
som jobbar hårt för att alla elever 
ska få lyckas.

– Men ska man lyckas måste 
man också veta att det kommer 
kosta att bedriva bra skola, avslu-
tar Jonas Åkesson.

ooo

Jannice Rockstroh (S) är glad för att resultaten i Tyresös skolor förbättras. Men hon är ännu inte nöjd. FOTO: TN

– Vi har en engagerad lärarkår som jobbar hårt för att alla elever ska få 
lyckas, säger Jonas Åkesson, rektor på Kumla skola. FOTO: TYRESÖ NYHETER

NYHETER

Rekordhöga resultat  
i Tyresös skolor

Kumla skola höjde betygen  mest

Tyresöbor tycker 
till om kommunen
ENKÄT I SCBs stora medborgarun-
dersökning ges 1 200 slumpvalda 
tyresöbor möjligheten att tycka 
till om hur det är att leva och bo 
i Tyresö. Frågorna skickas ut i 
slutet av augusti och redovisas på 
kommunens hemsida i december.

ooo

Lämna ditt farliga 
avfall
MILJÖ Förrådet fullt med gamla 
sprayburkar, intorkade penslar 
och trasig elektronik? Detta och 
annat farligt avfall kan du lämna 
in på den mobila miljöstationen, 
som kommer till Tyresö i septem-
ber. Kolla på tyreso.se när den 
kommer till en plats nära dig!

Den mobila miljöstationen är 
en möjlighet för dig att bli av med 
ditt farliga avfall, utan att behöva 
åka till kretsloppscentralen. Den 
åker ut till nio olika platser i kom-
munen, under tre tisdagar i sep-
tember.

ooo

Nya ishallen på g

IS Den nya ishallen växer så sak-
teliga fram. Bygget av garaget 
under hallen pågår.

ooo

Full mäktige  
10 september
POLITIK Kommunfullmäktige 
sammanträder torsdagen den 10 
september klockan 18.00 i aulan 
på Tyresö gymnasium, Farmarsti-
gen 7. Följ mötet via webb-tv eller 
i Tyresö Närradio (91,4 MHz).

Dagordning
 ■ Besvarande av frågor
 ■ Besvarande av interpellationer
 ■ Anmälan av nya motioner
 ■ Avsägelser och fyllnadsval
 ■ Exploateringsavtal för Vallmon 
8–11

 ■ Antagande av detaljplan för 
Vallmon 8-11

 ■ Avtal om ändring av exploate-
ringsavtal Granitvägen

 ■ Sammanträdesdatum för kom-
munfullmäktige 2021

 ■ Motion om reflektionstid för 
anställda inom hemtjänsten

 ■ Motion om att införa stopp 
för mottagande av migranter i 
Tyresö

 ■ Motion om bättre kunskap om 
dolda funktionsnedsättningar

 ■ Motion om slåtterängar i södra 
delen av Krusboda ängar

 ■ Motion om jämställd samhälls-
planering.

ooo
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Genom kriser mot ordning och reda
När natten slöt sig om Tyresö den 9 september 2018 
stod det klart att det moderatledda styre som styrt Tyresö 
i 20 år tappat sin majoritet. Moderaterna hade gjort en 
historisk förlust och partiet hade förlorat var femte väl-
jare från valet 2014. På morgonen den 10 september var 
det mesta oklart. Efter flera veckors förhandlingar stod 
det klart att ett nytt styre bildats av Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet. Ny ordförande i kommunsty-
relsen blev Anita Mattsson (S).
 Halvvägs in i mandatperioden möter nu Tyresö Nyheter 
Mattsson för att resonera om tiden som gått sedan dess 
och vad hon ser framåt i tiden.

Ni tog över en kommun med ett 
ekonomiskt underskott på 24 
miljoner kronor, som ni ärvde 
från det tidigare styret, samti-
digt som ni hade lovat att göra 
stora satsningar på välfärden. 
Var det inte att lova för mycket?
– Vi visste redan från början att 
det inte var något dukat bord vi 
kom till men vi var beredda att ta 
tuffa beslut för att både klara eko-
nomin och kunna göra de sats-
ningar som var nödvändiga för en 
bra välfärd. Jag tycker vi har gjort 
det. Vi förbättrade resultatet till 
2019 med 123 miljoner och min-
dre än hälften av det berodde på 
skattehöjningen.

– Vi sparade och gnetade för att 
samtidigt kunna göra satsningar 
på äldreomsorgen och skolan. 
Jämför våra budgetsatsningar 
med alla kommuner runt omkring 
och du kommer se att vi gjort mer. 
Det är delvis därför vi nu ser så 
mycket bättre resultat i skolorna 
i Tyresö.

Samtidigt är det ju lätt att vara 
oroad för brottslighet och otrygg-
het. Behövs det inte pengar för 
att skapa trygghet i vår kom-
mun i stället för att stapla dem 
på hög?
– För att klara att betala våra 
pensioner och våra investeringar 

behöver vi ett överskott. Annars 
får vi en större skuld och allt min-
dre pengar till välfärd. Med det 
sagt tror jag vi alla är förbannade 
varje gång vi ser brottslighet som 
skapar otrygghet. Jag är inte nöjd 
med polisens närvaro och de behö-
ver synas mer i Tyresö. Men det 
finns så många kommunalråd som 
skyller på andra. Vi behöver göra 
mer än vad som gjorts på 2000-
talet för att hindra rekrytering 
till gängen. Det är därför vi satsat 
på mer förebyggande arbete med 
fler fältassistenter, mer personal i 
skolan och projektet Tillsammans 
för Granängsringen. Att vi mer än 
fördubblat antalet sommarjobb 
minskar också gängens rekryte-
ring. Och det finns mer att göra. Vi 
har för första gången budgeterat 
för trygghetskameror på utsatta 
platser och så fort vi fått ok från 
myndigheterna ska de upp. Tyresö 
ska vara tryggt för alla.

När ni tog över var det ju i en 
oväntad konstellation – hur 
fungerar samarbetet inom det 
blocköverskridande styret?
– Jag tror att vi alla upplever att 
det fungerar bra. Vi är tre olika 
partier med en del olika åsikter 
men vi stärker också varandra. Vi 
har alla ett starkt engagemang för 
att stärka Tyresös skolor. Vi vill se 
ett Tyresö som bygger på ett sätt 

Anita diskuterar Träffpunkt för äldre. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita arbetar tillsammans med sommarjobbare. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Mathias Tegnér – ny utredare på riksnivå. FOTO: NATALIE BESER

Tyresöbo utreder  
företagens 
trygghetssystem 

FÖRETAG Mathias Tegnér, socialdemokratisk riksdagsledamot från 
Tyresö, har fått i uppdrag att se över företagarnas trygghetssystem. 
Utnämningen beslutades av näringsminister Ibrahim Baylan under 
juli månad. I rollen som särskild utredare ska Tegnér bland annat att 
lämna förslag på hur systemet kan bli tydligare, enklare och mer för-
utsägbart.

En av nyckelfrågorna handlar om 
att se över hur sjukpenninggrun-
dande inkomst för företagare ska 
fastställas och därigenom minska 
skillnaderna mellan de olika orga-
nisationsformerna, som enskild 
firma, handelsbolag eller aktie-
bolag.

Utredaren ska dessutom titta 
närmare på om 55 år är en bra 
bortre gräns för möjligheten att 
kunna välja karenstid i sjukför-
säkringen. Detta specifika del-
uppdrag ska presenteras redan i 
november i år.

Utreder skillnader
Mathias Tegnér ska också kartläg-
ga bakgrunden till och analysera 
skälen för nuvarande skillnader i 
de olika regelverken beroende på 
val av företagsform när det kom-
mer till karensregler och sjuklö-
neansvar.

– Utredningen är viktig för att 
bland annat öka förutsägbarhe-
ten i företagens trygghetssystem. 
Mathias Tegnér har en bakgrund 
från företagsvärlden och god kän-
nedom om företagares villkor från 
sitt arbete som riksdagsledamot 
vilket gör honom väl lämpad att 
leda utredningen, säger närings-
minister Ibrahim Baylan (S).

Viktigt för företagare
Mathias Tegnér ser framemot 
uppdraget och tycker det är bra 
att dessa frågor utreds.

– Jag har många företagare i 
min absoluta närhet, så jag vet 
hur viktigt det här är. Många av de 
nya jobben skapas i småföretag. 
Det är viktigt att Sverige tusentals 
företagare har trygga och förut-
sägbara socialförsäkringar, säger 
Mathias Tegnér.

ooo

Akelius bygger 160 nya lägenheter i Bollmora

Det förslag som Akelius inkom-
mit med innebär att nuvarande 
parkeringsgarage rivs och ersätts 
med ett nytt garage i två våning-
ar, varav en våning delvis under 
mark. Ovanpå detta byggs bostä-
der i tre våningar. I Akelius för-
slag ingår även ett punkthus i 5 
våningar mot Wättingestråket.

– Det är positivt att aktörer 
fortsätter med långsiktiga pla-
ner trots att ekonomin går ner. 
Det skapar bra möjlighet för fler 
bostäder i kommunen. Det är 

också välkommet med fler hyres-
rätter i Tyresö, säger Anita Matts-
son (S), kommunstyrelsens ord-
förande.

Förhoppningen är att det ska 
finnas ett förslag till ny detaljplan 
som kan gå ut på samråd under 
första kvartalet 2021. De bilder 
som finns idag anger endast vilka 
volymer som är möjliga att bygga. 
Hur bostäderna kommer att se ut 
är således inte klart utan kommer 
att tas fram i nästa steg.

ooo

BYGGE Tyresö kommun går nu vidare med Akelius planer på 160 nya 
lägenheter och ett nytt garage längs Granbacksvägen. Kommunen 
kommer som nästa steg att påbörja arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan för området för att möjliggöra fler bostäder på platsen. 
Projektet samordnas med projektet Wättingebacken etapp 2, där 70 
nya bostäder är planerade, samt projektet Granängstorget där 487 
bostäder är planerade.

Garaget är platsen för de nya bostäderna på Granbacksvägen. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Genom kriser mot ordning och reda

så att det finns bostäder åt fler men 
med respekt för Tyresös natur. Vi 
har höjt ambitionerna för kommu-
nens miljö- och klimatpolitik. Ta 
bara det senare. Vi har kombine-
rat att ta fram hårda och tydliga 
planer som kommer ge långsiktig 
effekt med konkreta insatser för 
ökat cyklande, mer tillgängligt fri-
luftsliv och ökat öppethållande på 
återvinningscentralen.

Det går inte att prata om den 
period som varit utan att prata 
om coronapandemin. Var kom-
munen tillräckligt väl förberedd?
– Jag tror inte någon var tillräck-
ligt väl förberedd. Parallellt med 
att vi sörjer de många tyresöbor 
som gått bort för tidigt och för-
söker undvika att det ska hända 
igen behöver vi nu alla utvärdera 
vad vi kan bli bättre på. Samtidigt 
är det viktigt att se det vi gjorde 
bra, att vi klarade materialför-
sörjningen bättre än många andra 
kommuner och att vi utbildade 
vikarier tidigt så att personalläget 
aldrig blev akut.

– Vi behöver fortsätta omvand-
la många otrygga anställningar till 
fasta heltidstjänster. Det handlar 
om att inte nu när värsta stor-
men är över glömma de som var 
hjältarna i främsta ledet, perso-
nalen i omsorgen. De har rätt till 
bra arbetsvillkor och det gör oss 

också bättre rustade när nya kri-
ser kommer.

– Därutöver tror jag mycket 
fokus nu kommer behöva ligga på 
att bekämpa arbetslösheten. En 
hel generation ungdomar riske-
rar annars att ställas utanför. Det 
vore dåligt för dem och för hela 
samhället.

På ett personligt plan – vad har 
det inneburit att gå från att vara 
oppositionsråd till kommunsty-
relsens ordförande?
– Att det är ännu roligare att gå till 
jobbet. Jag älskar Tyresö, är upp-
vuxen här och tänker bli gammal 
här. Att få vara med och göra den 

här kommunen ännu bättre är en 
stark drivkraft.

Till slut – vad ser du fram emot 
under de kommande två åren i 
Tyresö?
– Det arbetet som är påbörjat ska 
vi fortsätta med, fokus på sko-
lan och våra äldre. Jag kommer 
också att lägga ännu mer tid på 
att stärka det lokala näringslivet. 
Tyresös företag är otroligt viktiga, 
de skapar arbetstillfällen åt våra 
ungdomar, service och trygghet. 
En större arbetsmarknad på hem-
maplan betyder att färre behöver 
pendla till jobbet också.

ooo

Anita diskuterar Träffpunkt för äldre. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita i samtal under Näringslivsdagen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ella Viklund:

En av Tyresös  
nyexaminerade  
kockar

Ellas polska kåldolmar
Ingredienser
Stort vitkålshuvud

500 g blandfärs

5 dl kokt ris

Tomatpuré

Buljong

Grädde

Salt, peppar

Ta bort roten på vitkålshuvudet.
Koka vitkålshuvudet.
Koka riset med salt.
Stek blandfärsen och smaka av med 
salt och peppar.
Blanda ris och blandfärs.
Tag ett till två vitkålsblad, lägg i fyll-
ning, rulla till en dolme.
Fortsätt med antal dolmar du önskar.
Gör en sås av tomatpuré, buljong, 
grädde salt och peppar.
Stek dolmarna så de får färg runt om i 
en stekpanna .
Lägg dolmarna i ugnsform.
Täck med sås.
Grädda i ugnen i cirka 60 minuter i 
175 grader, känn med sticka.  
Vitkålen ska vara mjuk.

MAT I juni 2020 tog 14 av Tyresö kommuns medarbetare inom mål-
tidsservice en efterlängtad kockexamen efter två år på Globens res-
taurangskola. En av dem är Ella Viklund, som Tyresö nyheter träffat.

Ellas resa inom offentliga mål-
tider började 2002, men det blir 
tydligt efter ett tag när vi pratat 
över en kopp kaffe, att hennes 
resa började långt mycket tidi-
gare än så.

Ella är uppvuxen på lands-
bygden i Polen och som 16 åring 
reste hon till Sverige och sin sys-
ter, som bott i Sverige en lång tid, 
för att hjälpa henne med hennes 
barn.

– Att komma från en familj med 
10 syskon har sina fördelar när det 
kommer till att jobba som barn-
vakt, skrattar Ella och fortsätter.

– Det var lite läskigt att komma 
till Sverige som ung, utan ett sam-
manhang att öva ett nytt språk, 
men det gick väldigt bra och jag 
var målmedveten om att lära mig 
språket och snabbt hitta ett jobb, 
berättar Ella.

Kom till Tyresö
Inte långt senare träffade hon sin 
man i Sverige och de bosatte sig 
i Tyresö.

Sitt första jobb i Sverige fick 
Ella i Nyboda skolas kök. Ett jobb 
som kom att visa sig vara starten 
på resan mot målet att bli kock. 
Sedan 2002 har Ella arbetat på 
olika skolkök i kommunen och 
sista åren har drömmen att utbil-
da sig till kock, vuxit sig allt mer 
stark.

– Jag hade ingen tanke på när 
jag tog mitt första jobb på Nybo-
da skola, att det var kock jag ville 
bli. Men då jag alltid varit mat-
lagningsintresserad och brinner 
för god mat, märkte jag snabbt 
hur tanken om att vidareutbilda 
sig växte sig starkt. Däremot tog 
det några år med deltidsjobb och 
fokus på min familj, innan jag bör-
jade kika runt vilka utbildningar 
som fanns, berättar Ella.

När Tyresö kommun 2018 star-
tade ett samarbete med Globen 
restaurangskola och erbjöd 15 av 

sina medarbetare att gå en kock-
utbildning vid sidan av sitt arbete, 
med full lön, var Ella inte sen att 
anmäla sitt intresse.

Utbildad kock
Under två år har hon eftermid-
dag och kväll, en till två gånger 
i veckan, befunnit sig på Glo-
bens restaurangskola. En tid hon 
beskriver som väldigt intensiv, 
men lärorik. Nu har hon och hen-
nes kollegor tagit sig i mål och 
äntligen har hon sin examen, som 
utbildad kock.

När Tyresö Nyheter frågar 
henne vad nästa mål är, skiner 
hon upp;

– Nu vill jag satsa på min kar-
riär. Jag vill arbeta på en förskola 
i Tyresö kommun och ge barnen 
bra förutsättningar från unga år 
och servera goda, hållbara och 
näringsriktiga måltider. Jag upp-
lever att Tyresö kommun nu gör 
satsningar på de måltider som 
serveras inom förskola och skola 
och det märks bland annat genom 
att vi nu har fått höjda mål för 
andel ekologisk mat. Det gillar 
jag, avslutar Ella Viklund.

ooo

Ella Viklund. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Townhall-möten i Tyresö
MÖTE Med syftet att utöka med-
borgardialogen i Tyresö har Till-
sammans för Tyresö (S, L, MP) 
gett beredningen för medborgar-
dialog och integration i uppdrag 
att ta fram ett förslag till hur 
återkommande townhall-möten 
skulle kunna arrangeras.

I townhall-möte, som är ett eta-
blerat koncept i bland annat USA, 
möts politiker, tjänstemän och 
invånare för att diskutera frågor 
och förslag. Townhall-möten kan 
arrangeras kring kommunens 
verksamhet mer allmänt eller 
kring övergripande sakfrågor i 
kommunens styre. Sådana typer 
av möten kan ha olika målgrupper 
eller inriktningar, beroende på 
intresseområden och vilka kom-
munen önskar engagera i samtal.

Alfonso Morales (S), ordföran-
de för beredningen för medbor-
gardialog och integration, uttalar 
sig om satsningarna:

– Medborgardialogen behöver 
stärkas i Tyresö. Det politiska 
samtalet är idag begränsat till 
sociala medier och dialoger kring 

enskilda sakfrågor med sakägare. 
För att kunna bygga en starkare 
medborgardialog behöver kom-
munen hitta nya sätt att möta med-
borgare. Genom denna plattform 
hoppas vi kunna stärka demokra-
tin och ha ett konstruktivt samtal.

ooo

Townhall-möte – här samlas man och diskuterar. FOTO: FAUXELS FRÅN PEXELS
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KONST Under en varm och blåsig 
sommardag har Lars Kumlin bju-
dit ner Tyresö Nyheter till Tyresö 
strand för att visa upp sin sam-
ling av formerade armeringsjärn.

– Det började nog för ett drygt 
år sedan och därefter har det väl 
blivit närmare tio stycken. Inspi-
rationen kommer från ett litet 
trådarbete, cirka 20 cm högt, före-
ställande en skejtare, den gjordes 
av min son i slöjden när han var 
i tioårsåldern. Det blev min före-
bild, berättar Lars Kumlin.

Projektet är ett rent hobbypro-
jekt och Lars har inga planer att 
ställa ut.

Däremot har han tagit upp frå-
gan i Tyresö konstförening, att det 
skulle vara roligt om kommunen 
kunde erbjuda konstnärer att stäl-
la ut i Wättingekorridoren.

Vem vet, kanske ser vi Lars 
skulpturer där en dag.

ooo

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Sommaren är kort, det mesta regnar bort, sommar, sommar 
och sol. Många texter ser sommaren från olika håll och kan-
ter. Hur som helst, så hoppas jag att ni, kära läsare, efter 

omständigheterna haft en bra sommar, att grillen har blivit flitigt 
använd, att båten inte sjunkit eller att det inte har gått hål i det 
gamla tältet från 1962.

Själv har jag tillbringat sommaren på hemmaplan. Det har gjort 
att jag har haft nära till datorn och suttit och skrivit en hel del i 
olika forum.

Något som jag har förvånat mig över är vad som händer med 
människor som slår sig ner framför sin skärm. Det händer märk-
liga ting, hornen växer, det pyser ur öronen, ögonen slår blixtar 
och huggtänderna blottas i ett varggrin. Åtminstone verkar det så 
med tanke på vad man skriver.

Vanliga hyggliga ”Medel-Pelle” har genomgått en förvandling 
utan dess like. Arg, aggressiv, dåligt vokabulär och grälsjuk som 
få. Jag vill inte tro att det är Pelles riktiga jag. Han skulle aldrig 
fälla dessa elaka och giftiga kommentarer öga mot öga med den 
som blir drabbad.

Jag gjorde ett litet experiment. Jag startade en helt ny grupp, 
en grupp utan en massa regler och pekpinnar och tryckte på 

att här är vi snälla mot varandra och 
besitter ett mått av vanligt folkvett. 
Tyresös vardag skulle vara temat för 
denna grupp bland alla andra tyre-
sögrupper. ”Var dag i Tyresö” fick bli 

namnet. Min förhoppning var inte speciellt hög om att den här 
gruppen skulle skilja sig mycket från de andra. Det skulle delas 
inlägg och sedan skulle kriget vara ett faktum, precis som vanligt. 
Glåpord och elakheter skulle hagla i en strid ström.

Men, här hände något mycket märkligt, det visade sig att grup-
pen växte rekordartat snabbt, att folk skrev om sina liv, visade 
sina gamla och nya bilder och beskrev sin vardag på ett både 
trevligt och intressant sätt. Jag häpnade, hur gick det här till?

På några veckor blev vi långt över tusen medlemmar och jag 
släppte lite till på tyglarna. Vill folk berätta att dom har besökt 
Vadstena kloster eller har druckit saft hos moster Märta i Knäck-
ebröhult, så låt dom göra det. Det finns en skrollningsfunktion 
och det som inte intresserar, det kan man hoppa över.

Vad är då skillnaden mellan de olika grupperna? Jag hävdar 
att vi som styr dessa grupper har ansvaret för vad som skrivs. 
Facebook (i detta fall) kan vidta åtgärder som avstängningar och 
annat, men det tycks inte hjälpa speciellt mycket.

Nu får vi se hur färden går vidare när hösten knackar på och 
det blåser snålt runt husknuten. I skrivande stund är det också 
svårt att veta hur det ställer sig med resor, folksamlingar och 
annat som vi har fått vänja oss vid, kommer denna farsot att 
lätta, kommer det ett vaccin, kommer ekonomin att återhämta 
sig någorlunda? Om jag får våga mig på en gissning, så tror jag det 
aldrig blir riktigt som förut, men att vi kommer att kunna anpassa 
oss och leva ett drägligt liv trots allt.

Tyvärr blev jag tvungen att kliva åt sidan som admin i gruppen. 
Tiden räckte inte och trollen blev för svåra. Den drivs vidare med 
två fantastiskt duktiga systrar vid rodret.

Med dessa rader ber jag att få önska er en härlig höst med 
sprakande färger och hög, klar luft. Hösten är trots allt en årstid 
att njuta av.

ooo

Blottade hugg tänder 
och mord i blick

Lelle Wiborgh är radiomakare på Tyresöradion, 
författare till boken ”Lelleboken – Berättelser 
ur ett rörigt huvud” och är även administratör 
för flera Facebook-grupper i Tyresö. Han kom-
mer att turas om med Lena Hjelmérus att 
skriva krönikan i denna tidning.

”Jag gjorde ett litet 
experiment.”

Tyresöbon Lars Kumlin:

Skapar  konst  
med armeringsjärn

Lars Kumlin på en klippa i Tyresö strand. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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BOK När Marianne Stalbohm-
Stieger (tidigare Johnsson) var 
lärare i svenska och tyska på 
Forellskolan lovade hon sina 
elever att hon skulle skriva en 
bok när hon gick i pension. Vid 
83 års ålder har hon nu kommit 
ut med en spännande mysdeck-
are.

Titeln kom hon på vid en mid-
dagsbjudning när en dam sa att 
”Jag tänker ofta på pingviner”.

– Då skrev jag ner de orden 
med mitt läppstift på en servett 
och tänkte att det här är ju en 
roman!

Hon började skriva på boken 
som utspelar sig bland pingviner 

på Nya Zeelands sydspets och 
i Limhamn utanför Malmö där 
Marianne nu bor.

Lever tack vare dottern
I början av 2019 vaknade Mari-
anne på sjukhus efter en stroke 
och kunde inte prata, räkna eller 
skriva.

– Då ville jag inte leva längre. 
Hela mitt liv var ju att kunna prata 
och skriva.

Hennes dotter, journalisten 
Lena Wemar, sa då ”Mamma! Nu 
ska jag se till att du får ut din bok” 
vilket gjorde att Marianne började 
kämpa och också fick hjälp av en 
logoped med talet.

– Logopeden har gjort under-
verk för min afasi och tack vare 
min dotter lever jag vidare.

Går inte att sluta läsa
Tyresöradions Ann Sandin-Lind-
gren sträckläste boken på två 
dagar och kan verkligen rekom-
mendera den.

– Det är en väldigt välskriven, 
spännande deckare som gör att 
man inte kan sluta läsa.

Boken går att beställa från 
Bokus och Adlibris och har nu 

även kommit ut som ljudbok. En 
längre intervju med Marianne 
finns på Tyresöradion.

ooo
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Konstnärskolonin i Tyresö

Barrskogsinteriör, 1895.

Olga och Lennart Nyblom. 
 FOTO: PRIVAT

När prins Eugen Tyresö i augusti 
1891 besökte Tyresö för för-
sta gången vaknade intresset 
att skaffa sig ett sommarhus. 
Nu blev det inget eget ställe. 
Istället hyrde han från 1894 
förvaltarbostaden Lilla Tyresö, 
eller Prinsvillan som den kom att 
kallas, av markis Claes Lager-
gren, som 1892 förvärvat godset 
Tyresö slott.  Prinsen tillbringade 
somrarna fram till 1912 här och 
många av hans målningar har 
motiv från Tyresö. Till Lilla Tyresö 
bjöd prinsen in en rad konst-
närsvänner som också hämtade 
många motiv till sina konstverk 
här.

Prins Eugen, Målarprinsen, levde 
under åren 1865 till 1947. Han 
var den yngsta sonen till Oscar II. 
Redan 1885 hade prinsen börjat 
måla och fann. I Tyresö målade 
han många av sina mest kända 
verk. Förutom måleri var prinsen 
också en flitig fotograf.

… föddes 1872 i Uppsala och 
dog 1947 i Nacka. Han var fram 
till sin bortgång gift med konst-
nären Olga Nyblom. Lennart stu-
derade vid Valands målarskola 
1891–1892, vid Konsthögskolan 
för Carl Larsson och Georg von 
Rosen 1892–1896 samt i Italien 
och Frankrike 1896–1898. Han 
verkade också som konstkritiker 
vid Aftonbladet under flera år. 
Han är mest känd som landskaps-

målare och hämtade sina motiv i 
sin nära omgivning som var Upp-
sala, Dalarna och skärgården. 
Under åren 1890 till 1895 bodde 
hans föräldrar i Tyresö och då till-
bringade han somrarna där. Han 
fick då viss handledning av prins 
Eugen. Prinsen betalade också 
för Nybloms konstnärsmaterial 
och gav även ekonomiskt stöd för 
hanns studier i Italien 1897.

Lennart Nyblom fick uppdrag 

att smycka många offentliga 
institutioner. Bland annat med 
muralmålningar i Östra realsko-
lan i Göteborg, Uppsala högre 
allmänna läroverk och Uppsala 
domkyrka. I Nationalmuseets 
samlingar finns teckningar och 
etsningar av Lennart Nyblom och 
på Waldemarsudde finns oljemål-
ningen Skärgårdslandskap och en 
skiss i tempera, Skeppsbron.

ooo

Lennart Nyblom …

Marianne Stalbohm-Stieger. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jag tänker ofta på pingviner av Marianne Stalbohm-Stieger  
ges ut av förlaget  Ekström Garay, ISBN 9789189047679.

Marianne 83 år har 
skrivit en mysdeckare

Torp och 
gårdar  i Tyresö
HISTORIA Vem var egentligen 
”Snusbullra” som sålde snus på 
Kyrkvägen och bodde i Bullra 
snus bo? Och var låg egentligen 
Pelle fiskares torp?

Svaren på dessa frågor får vi inom 
kort. Lagom till jul kommer nämli-
gen en ny bok om Tyresös torp och 
gårdar fylld av bilder och berättel-
ser. Boken är ett resultat av många 
års forskande och samlande. För-
fattare är Göran Magnusson.

I Tyresö har det funnits ungefär 
140 torp och gårdar och de första 
som omnämns är från 1409. Vissa 
av torpen och gårdarna finns fort-
farande bevarade medan andra 
bara har grunden kvar. Men de 
lever vidare tack vare att de givit 
namn till skolor, vägar och offent-

liga platser i kommunen, till 
exempel Nyboda och Myggdalen.

Författaren Göran Magnusson 
föddes 1934 efter att hans föräld-
rar flyttat in på Uddby gård 1929. 
Redan på 1970 talet började han 
samla tyresöbors berättelser, 
fotografier och fånga upp histo-
rier. Göran har tillbringat otaliga 
timmar på bibliotek, Stadsmu-
séet, Stadsarkivet med flera stäl-
len för att samla material. Hans 
drivkraft har varit ett brinnande 
intresse och en vilja att föra his-
torien vidare. Många av dagens 
kommuninvånare har inte kän-
nedom om Tyresös historiska 
bakgrund. Det vore synd om inte 
kunskapen får leva vidare, menar 
Göran Magnusson.

Krusbodas uthus på Nyforsvägen – nuvarande Wättinge gårdsväg. 
 FOTO: BIRGIT ERSSON
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Hur skulle du beskriva damla-
gets nya tränare Christopher 
Carlsson?
– En, i min värld, yngre kille med 
rötterna i Ystad som bott i Stock-
holm i elva, tolv år och varit i 
några olika klubbar (GT/Söder, 
Skuru IK) de senaste åren, säger 
Thomas Höglund. Han vill att vi 
ska spela en positiv handboll med 
lite utgrupperat försvar, och läg-
ger mycket ansvar på spelarna 
anfallsmässigt.

Mattias Bejbom är inte någon 
ny bekantskap för handbollspu-
bliken. Ytterst få spelare förknip-
pas så starkt med Tyresö som Bej-
bom och efter 20 säsonger så tar 
han nu klivet upp som ansvarig 
för seniorlaget.

Förra säsongen så spelade du, 
åtminstone periodvis. Hur är 
det att ta över ett lag som du själv 
har spelat i?
– Ja det var ju ett knä som fung-
erade lite dåligt, och idag inte 
fungerar alls som satte stopp. Att 
träna laget är inte något konstigt 
alls. Jag har tränat alla grabbarna 
sen de var små så det känns bara 
bra. Förhoppningsvis så tycker 
dem att jag fortfarande har ett och 
annat att lära ut och det har varit 
positivt från första stund, säger 
Bejbom med ett leende.

Hur har försäsongen sett ut för 
lagen? Hur har träningsmat-
cherna gått?
– Vi har spelat sex matcher med 

lite olika resultat, men man ska 
ju inte vinna på försäsongen, man 
ska vinna när det gäller någon-
ting. Det har varit fem matcher 
mot Allsvenskt motstånd och en 
mot Division 1 motstånd. Det har 
blivit två segrar, en oavgjord och 
tre förluster. Alldeles lagom ”mel-
lanmjölkigt”, fortsätter Bejbom.

– På damsidan har det varit lika 
”mellanmjölkigt”. Vi har lirat sex 
matcher, varav två mot våra A-poj-
kar för att bli lite tuffare styrke 
och tempomässigt. Sedan har vi 
tre matcher till innan serien star-
tar mot Skånela, Nacka och Skuru 
och det är ju högklassigt motstånd, 
fyller Thomas Hedlund i med.

Vad har lagen gjort för nyförvärv 
inför säsongen?
– Vi har blivit av med Hannes 
Nyström som blir proffs i Halden 
i Norge, men vi har fått in Lukas 
Rylander som gjorde fruktansvärt 
många mål i Skogås förra säsong-
en, men det är ju ett stort hopp att 
gå upp i Allsvenskan. Vi har också 
flyttat upp en spelare från vårt 
U-lag, Martin Brandt, och i övrigt 
så är det exakt samma lag som vi 
hade förra säsongen, berättar Bej-
bom entusiastiskt.

Vem tar över din roll som tyre-
söhandbollens Armand Duplan-
tis som hoppar in och gör dom 
roliga målen?
– Det tror jag blir Sebastian Fager-
dahl som får ta den rollen, skrat-
tar Bejbom.

Har damerna gjort några spek-
takulära värvningar under som-
maruppehållet, Thomas?
– Nä det kan jag väl inte säga 
direkt. Vi har fått in Malin Wilén, 
en kantspelare från GT/Söder 
som går rakt in i laget och Tove 
Höglund som kommer tillbaka 
från en sejour i Spårvägen. Sedan 

har vi lyft ett par spelare, Moa 
Eveborn, en mittsexa och Fia 
Stolt, en kantsexa.

– Vi kan ju även se Olivia Sval-
stedt som ett nyförvärv också. 
Hon var mammaledig, tack vare 
Mattias förra säsongen och hon 
håller hög Allsvensk klass, avslu-
tar Hedlund.

Säsongspremiär
Säsongspremiär för herrarna är 
den 12 september klockan 14.00 i 
Tyresöhallen mot Anderstorp.

Damerna spelar sin säsongs-
premiär mot Hallby den 26 sep-
tember klockan 14.00 i Tyresö-
hallen.
Niklas Wennergren

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu
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Tyresö Handboll ser ljust på framtiden

Thomas Hedlund är assisterande i damlaget och Mattias Bejbom har tagit hand om herrlaget.  
Calle Bejbom-Svalstedt har ännu inte bestämt sig om han ska spela handboll. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

HANDBOLL För tyresöhandbollen har de senaste säsongerna varit 
både tuffa och spännande. Tyvärr inte på det sättet som vi blivit 
bortskämda med tidigare. Både herr och damlaget har fått kriga i 
de nedre regionerna av serien och lagen har fått släppa iväg sina 
stjärnspelare till klubbar utomlands eller på högre nivå. Ändå ser både 
damlagets assisterande tränare Thomas Hedlund och den nya herrträ-
naren Mattias Bejbom ljust på framtiden.

Anita Mattsson (S) prioriterar trygghet i kommunen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fältassistenter på plats i oktober
UNGDOM Som en del i ett 
välfärdspaket satsade Tillsam-
mans för Tyresö på att bilda en 
fältgrupp med fältassistenter. 
Fältassistenterna är nu anställda 
och kommer börja den 5 oktober.

Uppdraget består i att skapa rela-
tioner och trygghet för ungdo-
mar 10–18 år samt deras familjer. 
Tillsammans med personal inom 
skola, fritidsverksamhet och 
andra verksamheter ska fältassis-
tenterna arbeta långsiktigt före-
byggande för ungdomars trygghet 
och psykosociala miljö.

Fältassistenterna ska möta 
ungdomar i deras miljöer såsom 

skola, fritidsgårdar och sociala 
medier. Tjänsterna innefattar dels 
ett utåtriktat arbete med att hålla 
i bland annat gruppverksamheter, 
delta i föräldramöten, klassbesök, 
men också enskilda samtal med 
ungdomar och vårdnadshavare.

Arbetet bygger på frivillighet, 
förtroende och respekt för ung-
domarnas integritet.

Det långsiktiga målet är att 
minska antalet barn och ungdo-
mar som har behov av hjälp av 
kommunens socialtjänst utifrån 
eget beteende som orsak. Verk-
samheten ska också bidra till att 
tidigt identifiera sociala problem 
så att de barn och ungdomar som 

är i behov av insatser får hjälp och 
stöd på ett tidigt stadium.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande, uttalar sig:

– Att skapa trygghet för våra 
ungdomar och deras familjer är 
högt prioriterat för oss Social-
demokrater. Med fältassisten-
ter kommer vi nu kunna fylla de 
luckor där skola och fritidsgår-
darna inte finns närvarande och 
tidigt kunna etablera kontakt med 
ungdomar som riskerar att hamna 
snett.

– Med den här metoden stärker 
vi nu det viktiga förebyggande 
arbetet mot otrygghet.

ooo
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FOTBOLL Derbyn mellan Tyresö 
FF och Älta IF är de flesta gånger 
tuffa och täta tillställningar. 
Vi kan väl redan nu avslöja 
att detta var undantaget som 
bekräftade regeln. Redan efter 
tre minuter smällde Michaela 
”Mickis” Larsson 1–0 bakom 
Moa Wettby i Ältas mål.
 – Sara (Frigren) slog ut en 
boll mot kanten och så missade 
deras försvar och så var det 
öppet mot mål, så det var bara 
att ”slänga” in den, säger tre-
målsskytten Michaela ”Mickis” 
Larsson till Tyresö Nyheter efter 
matchen.

Michaela Larsson kom till TFF 
från BP för endast tre veckor 
sedan och det här var hennes 
fjärde match, men hon satte verk-
ligen prägel på den här matchen. 
Hennes aggressiva jagande måste 
ha varit mer än lovligt påfrestan-
de för Ältaförsvaret.

Efter ytterligare elva minuter 
så hade TFF ökat till 2–0, denna 
gång genom den alltid så pålit-
liga Alice Bergström. När match-
klockan sedan stod på 22 minuter 
så hade även Sara Frigren skrivit 
in sig i målprotokollet med ett 
hårt skott rakt upp i nättaket.

Hemmalaget fortsatte i samma 
stil, anförda av en smått elektrisk 
Michaela Larsson, som med lite tur 
hade kunnat stänka in ytterligare 
ett par kassar. Alice Bergström 
släckte lampan för Älta när det 
återstod sju minuter av halvleken. 
Ett långt fint anfall där man rullade 
upp gästerna efter instruktionsbo-
ken nådde bollen Bergström som 
nätade för andra gången.

Den andra halvleken blev den 
andra lik. Det enda som kändes 
som ett orosmoln på himlen var 
det oväder som drog in över Tyre-
sövallen. Det fullkomligt vräkte 
ner och man kan säga att Tyresö 
kom av sig lite under den perio-
den. Så fort det värsta ovädret var 
över så var man dock tillbaka i 
förarsitsen och man plågade Älta 
även under den sista delen av 
matchen.

I 61:a minuten fick Alice Berg-
ström bollen till höger i banan 

och satte fart. Hon rundade Älta-
försvaret och spelar in bollen till 
Larsson som dundrar in bollen. 
På övertid fastställde Larsson 
slutresultatet till 6–0 och fullbor-
dade sitt hattrick.

– Det är alltid kul att vinna der-
byn, och kul att göra lite mål igen 
även om det kändes som om vi 
hade kunnat göra ännu fler mål 
idag.

Du och Alice Bergström hittade 
varandra bra där framme …

– Ja jag tycker vi hade en bra 
kommunikation, men så måste 
man spela några fler matcher för 
att hitta varandra bättre. Det här 
var ju första matchen som jag spe-
lade forward också och lite mer 
behövs nog, men bra första match 
var det i alla fall, avslutar Larsson 
anspråkslöst.

Resultatet innebär att Tyresö 
fortsätter skugga IFK Norrköping 
i toppstriden och har i nästa match 
jumbon Lindö på bortaplan.
Niklas Wennergren

Tyresö FFs målskyttar i derbyt mot Älta IF, från vänster Sara Frigren, Alice Bergström och Michaela Larsson. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Mickis hattrick

Historien om Sävenbom och päronen
TRÄDGÅRD Ja, nu är ju inte 
Sävenbom någon person utan en 
en. Närmare bestämt en buske 
(Juniperus Sabina), tillhörande 
ensläktet.

Det fina med enar är uppenbart, 
de är vackra och tåliga och gröna 
året runt och pryder sin plats i 
varje trädgård. Det som inte är 
så fint är att de ofta är värdar för 
en svamp som orsakar päronrost. 
Sävenbom är en sort som ofta 
drabbas, men även en del kine-
siska och asiatiska varianter kan 
drabbas av denna svamp. Enkelt 
uttryckt så letar de luftburna 
svampsporerna efter en enbuske 
av ovan nämnda sorter under hös-
ten, och när de hittat sin ”värd” så 
stannar dom där under vintern 
och när våren kommer så bärs 
svampsporer iväg med vinden, 
och om dom hittar ett päronträd 
så sätter dom sig på löven.

Gulbruna rostfläckar
Det blir som små gulbruna rost-
fläckar på bladen. När hösten 
kommer ger sig svampsporerna 
av igen och letar upp en ny asia-
tisk en eller en Sävenbombuske 
där de övervintrar, för att nästa 
vår börja om igen och leta upp 
päronträd.

Det tråkiga med detta är att 
tyvärr drabbar det inte bara bla-
den utan även päronen som inte 
utvecklas och det blir helt enkelt 
ingen frukt, trots att det såg 
lovande ut efter blomningen. Det 
är vad som har hänt i vår trädgård 
tyvärr. Vi har ett litet päronträd i 
Fårdala, ganska nära Tranbärsvä-
gens busshållplats. Det har under 
15 år gett sådär en 100 fantastiska 
päron varje år, stora, söta, gula 
och verkligen jättegoda. Nu är det 
ledsamt nog andra året i rad som 
det inte blir någon skörd alls, och 
när vi frågar pomologer så är sva-
ret bara ett: ”Någon har planterat 
en kinesisk en eller Sävenbom 
inom en radie av 400–500 meter”.

Möjligt att skydda
Det går att skydda sig mot detta, 
men det måste göras av ägaren 
till enen och det måste ske i maj 
månad.

Enar med denna svampsjuk-
dom får nämligen något som kall-
las gelérost, gulbruna svamplik-
nande utväxter på grenarna. (Det 
finns massor av bilder att söka på 
internet). Om dessa grenar klipps 
bort ökar chanserna kraftigt för 
att päronen åter växer på träden, 
för svampen är bara ettårig, och 
ett träd som var angripet ett år 

kan vara helt oskadat nästa år. 
Denna åkomma är nu på väg norr-
ut i landet på grund av det varma-
re klimatet och söderut har det 
gått så långt att man slutat sälja 
päronträd i vissa regioner där-

för att det finns för många enar i 
området helt enkelt. Så med hopp 
om att någon därute inspekterar 
och beskär sina enar i vår ser jag 
fram mot nästa års skörd.

ooo

Päronrost. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stenkyrka rasade 
på Tippen
FOTBOLL Hanvikens damer hade 
inga som helst problem med Sten-
kyrka IF, från Gotland och man 
har nu två raka segrar och en för-
nämlig andraplats i serien. HSK 
hade inte några större bekym-
mer med de långväga gästerna, 
även om de hamnade i ett tidigt 
underläge. Efter två mål vardera 
av Hanna Brandt och Malin Alm-
löf och ett av Nora Lindberg och 
Nicole Tabari ås skrevs segersiff-
rorna till hela 6–3.

ooo

TT startar 
samarbete 
INNEBANDY Tyresö Trollbäcken 
IBK och Sköndals IK startar ett 
samarbete på damsidan för att 
behålla tjejerna så länge som 
möjligt inom innebandyn. Lagen 
får ett stort upptagningsområde 
och man hoppas på detta sätt att 
kunna få större tävlingsgrupper 
på olika nivåer som ska passa den 
enskilda spelaren. Samarbetet 
mellan damlagen är bara ett första 
steg i ett större och djupare sam-
arbete mellan klubbarna. Under 
säsongen kommer man även att 
arbeta fram ett samarbete även 
på juniorsidan. Allt för att kunna 
erbjuda tjejerna spel på rätt nivå 
och så länge som möjligt.

ooo

Intressanta för-
stärkningar till 
THH
ISHOCKEY THH har skrivit kon-
trakt med den 23-årige centern 
Johannes Sandberg. Sandberg 
kommer senast från Vallentuna 
BK och har gjort 98 matcher i 
Hockeyettan för Väsby IK och 
Vallentuna och mäktat med 64 
poäng på dessa matcher. Även 
Filip Norman ansluter till klub-
ben. Norman har 390 matcher och 
248 poäng i Hockeyettan på sitt 
cv efter spel i Nacka, Enköping, 
Huddinge och Kallinge/Ronneby. 
Dessutom så har han juniorlands-
lagsmeriter och var bland annat 
med och vann ärofyllda Hlinka 
memorial som U18-spelare för 
Sverige.

ooo

Katharina Gråman 
5:a i SM på 100 m 
häck
FRIIDROTT Tyresö FK:s Kathari-
na Gråman röjer nya framgångar.

På sitt första fridrotts-SM i 
Uppsala slutade den unga talang-
en på en femte plats i finalen i 100 
m häck.

Tyresö FK uppger att det var en 
mycket nöjd Gråman som också 
sänkte sitt personliga rekord med 
nästan 6 tiondelar med en tid på 
13,73.

Gråman deltog också i ung-
doms-SM i helgen där hon tog 
guld i både längd och tresteg.
Tyresö Nyheter har tidigare skri-
vit om den unga talangen som 
tidigare hunnit med flera guld i 
ungdoms-SM. Katharina kom till 
Tyresö FK för fyra år sedan och 
fick då Lasse Lappalainen som 
tränare.

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 symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

VANDRINGENS DAG
12/9 STF Södertörn anordnar en 
mängd vandringar under dagen. 
Gratis. Se mer på och föranmäl på 
www.svenskaturistforeningen.se

YOGA PÅ DISTANS!
13/9 kl 14.00–15.30. På distans 
via Zoom för dig som vill prova på 
och lära dig mer om Mediyoga. Mer 
information hittar du på www.abf.
se/sodertorn

TORSDAGSKLUBBEN
17/9 kl 15–17, biblioteket i Tyresö 
centrum. För dig som är 9–13 år 
och gillar att vara kreativ och göra 
roliga saker på biblioteket. Begrän-
sat antal platser. Skriv upp dig när 
du kommer. Alla teman kan du se 
på bibliotekets hemsida. Gratis.

GRANÄNGSRINGENS KONST
19/9, kl 13–14. Samling vid skulp-
turen Vingmänniska på torget vid 
gamla ICA. Tyresökonstnär Char-
lotte Krook, som bor och har sin 
ateljé i området, ger oss en poetisk 
och personlig visning av den offent-
liga konst som finns kring husen. 
Föranmälan på https://tyreso.se/
biljetter. Gratis.

NY NATURGUIDNING:  
FORTET VID GAMMELSTRÖMMEN
23/9, kl 10–13, samling och avslut-
ning: Busshållplats Nyfors. Från 
fortet går vi ner för sluttningarna till 
Gammelström och följer det vattnet 
vidare mot Lillsjön och Tyresö-
Flaten. Begränsat antal platser och 
guiden kommer ha högtalarväst för 
att kunna genomföra vandringen 
säkert. Föranmälan på https://
tyreso.se/biljetter. Gratis.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Segling i coronatider

De i coronatider isolerade 70-plussarna Gun-
nel Agrell Lundgren med make Lennart seglar 
sin Fragancia genom det vackra Bockö-Storö 
sundet i Möja arkipelagen. För 51 år sedan 
lyssnade de på månlandningen under sin 
första gemensamma segling här. De jämför 
dåtidens båtars enkla utrustning med dagens 
bekvämligheter ombord. Allt var inte bättre 
förr, men havsvattnet var renare.

Missing People 
rycker ut

Varje år försvinner cirka 100 personer i Stock-
holmsområdet. Då kan organisationen Missing 
People rycka ut och leta. Möt Jörgen Olsson, 
tyresöbo och verksamhetsledare, som berättar 
om hur ett eftersök kan gå till och att cirka 80 
procent av alla som försvinner återfinns vid liv. 
Missing People behöver alltid mera resurser så 
här får du också reda på hur du kan engagera 
dig. Catarina Johansson Nyman intervjuar.

Ätstörning och 
självskadebeteende

Ett angeläget program för alla som kommer i 
kontakt med personer med ätstörningar. Lena 
Hjelmérus samtalar med tyresöbon Karolina 
Palmberg som har startat ett eget företag 
Ätstörningsexperten. Hon erbjuder coachning 
i en svår situation. Lyssna och lär. Det finns 
hopp och hjälp!

Sommarsummering 
med Lelle & Jerker

Hör radiomakarna Jerker Pettersson och Lelle 
Wiborgh i serien Spånarna utbyta erfarenheter 
om sinnessjukhus, gummibåtar, bananer och 
annat som har hört sommaren till. ”Vi är på 
gong, vi är laddade, vi är tända!”

Trygghet för 
småföretagare?

Riksdagsmannen Mathias Tegnér (S) har fått 
regeringens uppdrag att utreda företagarnas 
trygghetssystem. Han berättar för Ann Sandin-
Lindgren vad detta kommer innebära för att 
göra reglerna enklare och tydligare. Vilka sjuk-
löneregler ska gälla för enskilda företagare?

Nu är gymnasiet 
igång igen!

Christoffer Holmström (S) som är ordförande 
i nämnden för Gymnasie- och vuxenutbild-
ningen i Tyresö berättar för Ann Sandin-Lind-
gren om hur det går för gymnasiet nu när elev-
erna har fått komma tillbaka och träffats efter 
sommaren. Hur har politikerna i Tyresö klarat 
Coronan?

PRO vill bryta 
ensamheten

Bosse Furugård som är ordförande för PRO i 
Tyresö berättar för Ann Sandin-Lindgren om 
hur pandemin påverkat deras medlemmar och 
verksamhet. Bosse som själv har haft covid-19 
tycker att det är viktigt att äldre inte isolerar 
sig utan går ut och rör på sig varje dag. Han 
tipsar om många aktiviteter som PRO planerar 
under hösten.

Tyresö Jazz & Blues 
Club meddelar:

Den pågående corona pandemin 
världen  runt påverkar  även verksam
heten för Tyresö Jazz & Blues Club.

Alla planerade konserter  
under hösten är inställda.  

Ett nytt spännande program  
till våren 2021 kommer senare.

Tyresöradions matpatrull gick 
till restaurang Toscanini i Tyresö 
centrum och testade det italien-
ska köket. Ägaren Bewar Bashori 
berättade för Ann, Leif, Niklas 
och Catarina hur han utvecklat 
restaurangen och vilka rätter som 
han kunde föreslå. Det var skal-
djur, fisk och andra läckerheter.

Ny serie om Tyresös restauranger
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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.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
29 september 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5, 2020”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2020
1:a: Marie-Louise Swalander, Sikvägen.
2–5: Kristina Lund, Bollmoravägen.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
Berit Falk, Sikvägen.
Greta Johansson, Bollmoravägen.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 5” 
och skicka 
senast den 29 sep-
tember 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Kristina!
Förra bild gåtan föreställde 
Bollmoravägen 176 i Pluto 
vilket Kristina Lund på 
Ollmoravägen lyckades  
lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 6 september 2020.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Rätta lösningen på kryss nr 4, 2020.
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Njupkärrsvägen vid kvarteret Skogsstaden. FOTO: KENTH ERIKSSON
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BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l Vi släcker  
besiktnings-2:or
l MC-däck och 
service
l AC-service

TYRESÖ RUNT

BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l Vi släcker  
besiktnings-2:or
l MC-däck och 
service
l AC-service

Lördagsöppet
25 april 10–14

Hinner du inte med dina äpplen?
2016 öppnades Tyresös första 
äppelmusteri och de har sedan 
dess äppelmustning och har 
äppelprodukter som äppelchut-
ney, grillsås och äppelchutney i 
sitt sortiment! Ägare är Ines Ver-
gara och Hasse Leis som driver 
detta vid sidan av sina andra jobb. 
Det märks tydligt att de brinner 
för äpplen!

Passionerad matkreatör
Ines visar runt oss i produktions-
delen och vi får provsmaka både 
ljuvlig must och äppelrelish, 
magen kurrar av alla fantastiska 
smaker. Ines, som är passionerad 
matkreatör berättar om produk-
terna de säljer

– Vi ville göra något av alla 
äpplen som bara går till spillo, 
samtidigt ville vi göra något som 
ingen annan gjort förut, nämligen 
produkter som bara innehåller 
fruktråvara som växt, plockats 
och förädlats inom kommunens 
gränser.

Egna recept
Produkterna i 135 Äpplens utbud 
finns i andra former hos andra 
leverantörer, men 135 Äpplen har 
självklart sina egna recept, inspi-
rerade från Chile. Ines berättar 
vidare.

– I och med att de äpplen vi får 
donerade till oss varierar i sort 
och smak ställs mina smaklökar 
inför ständiga utmaningar, vi har 
arbetat hårt med att hitta ”våra” 
recept på äppelprodukter,. Myck-
et av mina matupplevelser har 
jag haft med min mormor när jag 
växte upp i Chile, så recepten och 
produkterna är ett sätt att hedra 
hennes minne och hålla henne 
levande genom smaker och dof-
ter.

Tyresöbor donerar äpplen
Medan vi provsmakar vidare, får 
Hasse ett samtal från en tyresöbo 
som frågar om de kan ta emot 
äpplen från deras träd.

– Många vet inte att de kan 
donera äpplen till oss. Det bety-
der att vi åker ut till trädgårdar 
och plockar och städar runt de 
träd vi plockar. Många har sådant 
överflöd av äpplen som bara ligger 
och ruttnar. Att donera äpplen är 
en ”win-win” när villaägaren blir 
av med äpplen som tas tillvara.

Städar trädgårdar
Vi frågar om vi får följa med Hasse 
ut och ”städa” bort äpplen och det 
får vi. Hasse berättar om hur han 
jobbar och om vilka äpplen som 
går att använda.

– Det är så otroligt mycket äpp-
len som ruttnar bort och slängs i 
onödan. Genom att åka runt och 
”städa” folks trädgårdar på äpp-

len bidrar vi till ett mer hållbart 
samhälle och tar tillvara på frukt, 
det känns väldigt bra och framfö-
rallt är det väldigt roligt, avslutar 
Hasse.

Nyfiken på mer?
Har du för mycket äpplen du inte 
hinner ta hand om, vill du musta 
dina äpplen eller är nyfiken på att 
smaka deras produkter, kika in 
på deras facebooksida eller insta-
gram eller besök musteriet lörda-
gar och söndagar då de har öppet!

ooo
Hasse Leis mustar.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

135 Äpplen gör gott och kan rädda äpplen i Tyresö från att ruttna. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

FRUKT Nu är det högsäsong för 135 Äpplen i Tyresö som nyligen flyt-
tat till nya lokaler i Trollbäcken och Tyresö Nyheter åkte dit för att 
provsmaka must och prata äppelsorter!
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