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Sportlovet står för dörren
n De färgglada drakarna, kallade 
kite, har synts över Drevviken 
snöbelagda vikar. Det är speciella 
drakar eller segel som styrs med en 
bom och linor och det finns en viss 
likhet med segling.

– Varje blåsig dag kör vi, säger 
Niklas Lundqvist en av instruktö-
rerna för extremsporten kite.

Isarna kommer säkert att ligga 
under hela sportlovet så det finns 
chans att pröva sporten.

Också andra sportlovsaktiviteter 
anordnas av kommunen, förening-
ar och olika anläggningar i Tyresö. 
I Alby kan du både åka skridskor 
och skidor.

 Sid 13

… hankar och 
halkar sig fram.
     Sid 2

Bollmoran …
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Full fart över Drevvikens is varje blåsig dag. FOTO: GUNNAR FRISELL

De billiga hyresrätterna blir färre
n Nu minskar antalet billiga hyresrätter i Tyresö. Förra året för-
svann de sista hyresrätterna i Öringe. Nu kastar sig de borgerliga 
partierna över Krusboda. Bit för bit säljs Tyresö bostäder och 
förlorare är främst de unga som inte kan efterfråga de nya dyra 
bostäder som planeras. Ledare, sid 2

Den som blundar ser inte
n Det har gått 70 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz 
befriades . De flesta hade valt att blunda innan befrielsedagen.  
Vi har samma val i dag. Vi kan blunda för det förtryck som finns i 
många länder eller så kan vi öppna våra ögon. Och har vi sett kan 
vi också handla. Debatt, sid 4

”Min dröm är att 
fortsatta produ-
cera musik och 
gärna till största 
artisterna.”
Nicklas Eklund, sid 10

Ett tredje körfält
n Förberedelserna för att 
bygga ett tredje körfält på 
Tyresövägen pågår. Alternati-
ven som diskuteras är om det 
ska vara fasta eller reversibla 
körfält. Sid 3

Skolor i förändring
n En utredning om skolans 
framtid i Tyresö har presente-
rat sina förslag. I utredningen 
föreslås både nedläggningar, 
omvandlingar och nybyg-
gen. Sid 5

Gymnasieflytt
n Det råder oenighet om 
hur gymnasieskolan ska 
utvecklas i Tyresö. Socialde-
mokraterna är oroliga för de 
höga lokalkostnaderna som 
ett nybygge i Tyresö centrum 
och vid brandstationen inne-
bär. Sid 7

Utan kontroll
n Ekonomin i socialnämnden 
har varit utan kontroll under 
hela förra året. Ingen har haft 
en aning om vart det bär hän. 
Och underskotten har vuxit 
månad för månad. Sid 8

Hemmaförlust
n Tyresö handbolls herrar 
föll i hemmamatchen mot 
Lindesberg men tränaren är 
fortsatt lugn. Målsättningen 
är att klara sig kvar utan kval-
spel. Sid 11

Mot Hockeyettan
n Tyresö Hanviken bara en 
poäng efter tvåan. Sid 12

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21. 
Tel  010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.

Tyresös billigaste butik enligt PRO



ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG (SOM DU KAN SE MER AV NÄR HAN 
STÄLLER UT PÅ ABF I SÖDERTÄLJE DEN 14 MARS)

Noterat

Nu väntar 289 000 unga vuxna på att få 
flytta till ett eget boende enligt en rap-
port från Hyresgästföreningen. Många 

av de unga tvingas bo kvar hemma eller till 
dyrt boende i andra hand. Hyrorna för boende 
i andra hand har ökat enormt de senaste åren. 
Den förra borgerliga regeringen beslutat ju att i 
stort sett släppa hyressättning fri. Det är bra att 
andrahandsuthyrningen finns som ett alternativ. 
Men det kommer inte lösa problemen med den 
stora bostadsbristen som finns i 85 procent av 
Sveriges kommuner och där Tyresö inte utgör 
ett undantag.

Just nu förmedlas inte många bostäder i Tyre-
sö. På Tyresö Bostäders hemsida kan man kon-
statera att bara två lägenheter förmedlas nu. Till 
den ena är det 891 sökande, till den andra 643. 
Idag står det 20 000 personer i Tyresös bostads-
kö. Även om det bara är en bråkdel av kön som 
är i akut behov blir det inte lättare av att hyres-
rätter försvinner. Allt fler ungdomar blir ofrivil-
liga mambos eller tvingas flytta runt på soffor 
hos kompisar. Så ska inte ungdomarna i Tyresö 
börja sitt vuxenliv.

Men det är inte enbart de unga som drabbas. 
Fler och fler vuxna tvingas flytta hem till sina 
föräldrar när livet förändras och man separerar. 
Visst är det gulligt med barnbarn – men hur kul är 
det som vuxen, med egen familj att behöva flytta 

tillbaka till mamma och pappa, för att man inte 
har råd eller möjlighet att hitta ett nytt boende.

Det finns planer på att bygga nya hyresrät-
ter. Det är bra. Men tyvärr så har de senaste 
årens politik inneburit att antalet hyresrät-
ter i Tyresö minskat.

Förra året såldes till exempel 152 lägenhe-
ter och går man tillbaka ett antal år har över 
1 000 hyresrätter i Tyresö omvandlats. Utför-
säljningarna innebär dessutom att valfriheten 
på bostadsmarknaden minskar. Och trots det 
skriande behovet av lägenheter väljer den bor-
gerliga majoriteten att fortsatt minska antalet 
hyresrätter. Nu säljs delar av Tyresö bostäders 
bestånd i Krusboda.

Enligt en rapport från Stockholm Handels-
kammare, 2013, saknas 122 000 bostäder i länet. 
Alla behöver naturligtvis inte vara hyresrätter. 
Men hyresrätten är viktig för att få hit arbets-
kraft till vårt län och vår kommun. Hyresrätter 
skapar möjlighet till en rörligare arbetsmarknad

Tyresö behöver utvecklas som kommun. Vi 
behöver bygga och vi behöver bygga med alla 
upplåtelseformer. I de nya kommundelarna 
borde det planeras för bostäder med äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt. Det är inte utveckling 
att sälja ut fler billiga hyresrätter.

ooo

Bostadskön i Tyresö växer. De unga vill flytta hemifrån och för de flesta är 
hyresrätten det alternativ som man kan efterfråga. Olyckligtvis arbetar den 
borgerliga majoriteten mot alla de unga som vill skaffa sig den första egna 
bostaden. Med en växande bostadskö borde fokus ligga på att bygga nytt 
men också på att utveckla de många fina bostadsområden som Tyresö 
bostäder har. Att sälja ut billiga hyresrätter för att bygga nya dyra är den bor-
gerliga majoritetens recept för att komma tillrätta med en havererad bostads-
marknad. Finns det någon som tror på det?

Den moderata ledningen i Tyresö har uppenbart suttit för 
länge. Maktfullkomligheten har på nytt gjort sig påmind. 
Genom ett synnerligen fult tilltag har kommunstyrelsens ord-
förande, moderaten Fredrik Saweståhl tillskansat Moderater-
na ett mandat ytterligare till Kommunförbundet Stockholms 
läns förbundsmöten. Saken i sig är kanske inte så farligt men 
bilden som växer fram är en skamfläck för demokratin. När 
kommunfullmäktige valde representanter till förbundsmötet 
visste inte alla att valet avsåg fyra mandat att jämnt fördela 
mellan blocken. Informationen att det inte var tre som skul-
le väljas hade Fredrik Saweståhl undanhållit oppositionen. 
Därför kunde det tillkommande mandatet otillbörligt tillfalla 
Moderaterna. När saken, efter kommunfullmäktiges val, 
påpekades viftades den bara bort. Den respekt som tidigare 
fanns inom tyresöpolitiken är som bortblåst. Så uppträder 
bara maktens arrogans.

ooo
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Bostaden inte
längre en rättighet

Broddar är bra i ishalkans månad
en skopa sand gör gott i trappan,
men ett sandkorn kan göra att hissen står
ja, tänk vad ett sandkorn förmår.
Nog kan man bli förvånad
men håll ut, det kommer en vår.

S.

Kommunfakta:
Vet den vänstra handen vad den högra gör?
När socialchefen i november 2013 påtalade svårigheterna att tillgodose platserna 
inom omsorgsverksamheterna reagerade varken det moderata kommunalrådet 
och socialnämndsordförande Andreas Jonsson eller någon av de övriga borgerliga 
politikerna.

Ur förvaltningschefens rapport kan man läsa: ”Förvaltningen har planerat för att 
Diamantens och Tärningens förskolor ska byggas om till gruppboenden och vara fär-
diga att tas i bruk under 2013–2014. Vad gäller Diamanten, som ingår i en bostads-
rättsförening, kommer kommunen inte att få tillgång till lokalerna. … Kommunens 
platser i gruppbostäder kommer därmed inte att kunna tillgodoses enligt planerna.”

Socialdemokraterna föreslog med anledning av detta att lägenheterna skulle köpas 
av Tyresö bostäder för att rusta kommunens planering av gruppbostäder. Det örat 
ville man inte lyssna på utan valde att frånträda lokalena och med kommunala 
pengar återställa dem till lägenheter.

Nu har Tyresö kommun dömts till böter på 800 000 kronor för att man inte kunnat 
tillgodose en person plats på gruppboende. Det finns ytterligare sju personer som 
väntar.

Den borgerliga planeringen i Tyresö trotsar all beskrivning och blir synnerligen kost-
sam för invånarna.
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Heléne Sundman
Tel. 073-370 17 20

Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

TRAFIK Att det är trångt på Tyre-
sövägen är ingen nyhet, speciellt 
inte för de alltfler tyresöbor som 
i rusningstrafiken sitter fast i 
köerna. Och fler lär det bli, efter-
som nya bostadsområden plane-
ras. Just nu pågår förberedelser 
för hur vägen ska utformas när 
det tredje körfältet tillkommer.

Alternativen som har diskuterats 
är om det ska vara fasta eller så 
kallade reversibla, alltså flyttbara, 
körfält.

Alltså antingen två körfält i 
riktning mot Stockholm och ett 

ut mot Tyresö, eller ett körfält i 
vardera riktning och ett som styrs 
om efter trafikflödet, två in mot 
stan på morgonen och två ut mot 
Tyresö på eftermiddagen.

Ytterst ovanliga i Sverige
Trots att reversibla körfält är 
ytterst ovanliga i Sverige har Tyre-
sös politiker med bred majoritet 
nu föreslagit den lösningen.

Det enda exemplet i stock-
holmstrakten är väg 222 på 
Värmdö, Stavsnäsvägen. Inför 
den ombyggnaden fanns en oro 
kring trafiksäkerheten, men det 

har visat sig att olyckorna inte 
har ökat. Däremot kommer drift-
kostnaderna av vägen att öka. Det 
finns idag inga möjligheter för 
automatisk reglering, och syste-
met kommer att kräva tillsyn flera 
gånger om dagen. 

En annan fördyrande omstän-
dighet är att portaler och signal-
system måste specialdesignas 
för Tyresövägen, då det inte finns 
några färdiga på marknaden.

Fördelarna anses överväga
Fördelarna anses ändå väga över 
då flexibiliteten ökar. I takt med 

att de östra delarna byggs ut, och 
nya bostadsområden planeras 
ibland annat i Strand, kommer 
trycket på vägen att öka i båda 
riktningarna.

Kan ge bättre kollektivtrafik
Ännu är inte några beslut fattade 
kring om ett av körfälten ska vara 
avsett för kollektivtrafik, men dis-
kussioner förs och det är tekniskt 
möjligt att genomföra. Reversibla 
körfält skapar möjlighet för smi-
digare kollektivtrafik i båda rikt-
ningarna.

ooo

Förberedelser för ett 
tredje körfält pågår

Köerna på Tyresövägen blir längre och längre. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Trygghetslarm 
från Tunstall AB
LARM Kommunen har yrkat på 
skadestånd för att trygghetslar-
men inte fungerar bra, men det 
finns inte några planer på att bryta 
avtalet. Kommunen ska få större 
insyn i loggarna, så att det går att 
se om larmen fungerar eller inte.

ooo

Hyreshöjningen 
i Tyresöbostäder 
blir 0,95 procent
HYRA Tyresö Bostäder och 
Hyresgästföreningen har kommit 
överens om att hyrorna kommer 
höjas med 0,95 procent 2015. Det 
innebär en hyreshöjning på runt 
60 kronor på en genomsnittlig 
tre-rums-lägenhet. Avtalet inne-
bär att hyrorna höjs mindre än 
genomsnittet av de avtal som är 
färdigförhandlade.

ooo

Högskoleutbild-
ning på C3L
STUDIER C3L kommer att anord-
na högskoleutbildning i system-
vetenskap.

Myndigheten för yrkeshög-
skolan har nyligen godkänt C3Ls 
ansökan om att starta utbildning-
en Systemutveckling med Java 
400p. Utbildningen löper över 
två år, bedöms hålla en hög kva-
litet och är mycket efterfrågad av 
näringslivet.

ooo

Plan för Tyresös utveckling
FRAMTID Carolina Fintling Rue 
är projektledare för arbetet med 
Översiktsplan 2035 som ska 
bestämma inriktningen för Tyre-
sös utveckling ett par decennier 
framöver.

Planen som skickas ut i form av 
en tidning i tabloidformat för 
samråd till alla hushåll i Tyresö 
från den 20 februari i år. När hon 
får chansen att formulera målet 
för samrådet, säger hon:

– Vi ska göra det här tillsam-
mans. Det är två alternativa fram-
tidsbilder som sen ska kombine-
ras ihop.

Två framtidsbilder beskrivs; 
en där hela kommunen får ny 
bebyggelse och en där den nya 
bebyggelsen koncentreras till de 
centrala delarna. Dessa jämförs 

också med hur det blir om man 
inte tar dessa stora grepp och där 
kommunens planering görs allt 
eftersom.

Vad är ledordet för hela översikt-
planearbetet?
– Dialog, dialog. Vi vill fånga upp 
alla åsikter. Och vad är bra i de två 
framtidsbilderna? Vi vill verkligen 
veta vad som är bra; vanligtvis får 
vi fram vad som inte är bra. Vi vill 
veta vad tyresöborna tycker via 
hemsidan tyreso.se/2035 där vi 
tagit fram ett formulär som ska 
göra det enkelt att tycka till.

Ni har en massa aktiviteter 
under två månader och under 
tiden flyter det också in många 
svar. Hur kommer ni att bear-
beta svaren?

– Vi kommer att ställa samman 
svaren, så att vi vet åt vilket håll 
det lutar, alltså på vilket sätt kom-
munen ska utvecklas. Sen arbetar 
vi fram mer i detalj vilka delar 
som tyresöborna tycker om och 
som kan fungera ihop.

Om man är en grupp av perso-
ner, förening eller parti som vill 
diskutera sina idéer med er, hur 
bär man sig då åt?
– På baksidan av samrådstidning-
en finns en uppställning på när 
det händer något runt översikts-
planen. Där finns också möjlighet 
att ta kontakt direkt med mig, så 
kommer vi och deltar på ett möte.

Alla svar på samrådet ska vara 
inne den 20 april.

ooo
Carolina Fintling Rue håller Tyresös 
framtid i sin hand. FOTO: G. FRISELL
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Den 27 januari var det 70 år sedan koncentrationslä-
gret Auschwitz i Polen befriades. Innan dess kunde 
vi människor blunda, vända bort blicken, vägra se 

det ofattbara som pågick. 70 år har gått. 70 år när bilderna 
etsats fast på våra näthinnor, 70 år när de överlevandes vitt-
nesmål hemsökt våra mardrömmar, 70 år som vi har varit 
medvetna om hur stor ondska vi människor är kapabla till.

Den 27 januari hölls en minnesceremoni i Auschwitz. 
Kanske är det möjligt att hålla en sådan minnesceremoni 
en gång till, vid 75-årsdagen, därefter finns inte många över-
levande kvar. Vad gör vi den dag ingen finns kvar? Väljer vi 
att blunda, vända bort blicken, vägra se igen? Eller väljer 
vi att låtsas som om det aldrig hänt? Väljer vi att lyssna på 
dem som säger att Förintelsen är överdriven och uppdik-
tad?

Vi har ett val. Vi är fria att titta bort eller att se. Om vi 
öppnar ögonen och ser oss omkring ser vi att det inte är 
över. Vi ser exempel på människors grymhet i Syrien, i Irak, 
i Uganda, i Libyen, i Israel och på mängder av andra ställen, 
men också helt nära oss i Tyresö. Och när vi väl har sett kan 
vi inte låta bli att handla. Vi kan inte låta bli att berätta, om 
och om igen, så att våra barn får höra berättelsen trots att 
inga överlevande kommer till deras klassrum och berättar. 

Vi måste fatta mod och tala också om det som är svårt, 
nämligen att människors ondska inte var något som tog 
slut 1945. Den finns nu och den finns här. Det är svårt och 
skrämmande att närma sig tanken att det kanske också 
inom mig finns ett frö som kan växa till en otäck planta av 
rasism och främlingsfientlighet om jag inte tänker mig för.

Den goda nyheten är dock att den plantan kvävs av ljus 
och rymd. Den vissnar av brist på rädsla och hat och dör av 
kärlek och rättvisa. Istället för att den fula plantan ska slå 
rot inom mig, kan jag vattna själens jord med mod och kär-
lek. Då kanske helt andra saker börjar växa inom mig, som 
öppenhet och förståelse för andra, generositet och välvilja, 
gästfrihet och vänskap.

Jag önskar att vi kunde vara lite mer av goda trädgårds-
mästare, den sortens trädgårdsmästare som vattnar själens 
jord med mod och kärlek så att de goda plantorna som slår 
rot där inne kan växa sig stora och sprida sina frön till 
andra. Jag önskar att vi berättar om skillnaden mellan att 
tala och tiga, om skillnaden mellan att se och blunda, om 
skillnaden mellan kärlek och likgiltighet.

Jag önskar vattenkannor fyllda av kärlek till oss alla.
Malin Strindberg
Präst och distriktschef Trollbäckens kyrka

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

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

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

Vi har ett val – att titta bort eller att se
Jag önskar 
vattenkannor  
fyllda av 
kärlek  till  
oss alla.

Jag har en dotter som är inne på sitt nionde år. Hennes 
dagar börjar med kramar och pussar, frukost, påminnel-
ser om läxor, gympakläder, tandborstning, mössa, vantar 
och så skjuts till skolan. Där får hon gratis (ja ja, ni vet 
vad jag menar) högkvalitativ utbildning, lunch och mel-
lis samtidigt som hon utvecklar sina sociala relationer. 
Väl hemma igen är det värsta hon behöver genomlida att 
plocka i ordning i sitt rum. Men efter hennes jobbiga vecka 
får hon alltid någon slags belöning i form av fredagsmys.

I en annan del av Sverige finns 
en nioårig pojke som inte har det 
som min nästan nioåring har det. 
Han har kommit till Sverige utan 
sina föräldrar och jag undrar om 
han verkligen får en varm kram 
när han vaknar på morgonen? 
Har han det han behöver för att 
klara sin dag? Rätt kläder? Rätt 
saker? Har han ens en skolgång 
som fungerar? Får han tillräck-
ligt med mat? Undrar han varje 
natt var hans föräldrar är eller 
har han traumatiska minnen av 
hur de dödades framför honom? 
Jag vet inte men jag vet att för 

ungefär två veckor sedan bestod hans ”fredagsmys” av att 
hållas fast av en ordningsvakt som är mer än dubbelt så 
stor, dubbelt så tung, faktiskt dubbelt av allting. Om inte 
trippelt. Ordningsvakten nöjer sig inte bara med att hålla 
fast, nej han håller i honom så att han har svårt att andas 
och dunkar dessutom pojkens huvud i stengolvet. Bara 
den händelsen är så otroligt svår att förstå, men det som 
sedan händer är nästan lika svårt att ta in.

Plötsligt svämmar sociala medier över av hat. Men inte 
i den riktning man skulle kunna tro. Nej, hatet går mot 
pojken. Som är nio år. Som blir fasthållen och slagen av 
en vuxen man. Det skrivs vidriga kommentarer om vad en 
nioårig har gjort för att förtjäna att få sitt huvud dunkat 

i ett betonggolv. Vissa hävdar att det 
är rätt och riktigt. Enligt Sydsvenskan 
skriver en barnskötare från Eslöv på 
Facebook att ”horungen fick ju precis 
vad han förtjänade.” En barnskötare 
pratar om en nioåring som en ”hor-

unge” som fick vad han förtjänade och mitt hjärta går itu.
Journalister och andra som uttrycker sin åsikt eller 

rapporterar om något ”olämpligt” får helt enkelt finna sig 
i att få sin inkorg fylld av hat och väldigt ofta hårda ord 
mellan personer som har olika åsikter. Man sitter bakom 
sina tangenter och hatar loss. Jag blir rädd. Varifrån kom-
mer allt hat? Hur kan man ens tänka tanken att detta barn 
hade gjort något som kunde rättfärdiga vaktens beteende?

Barn föds på olika ställen. Vi människor föds till olika 
öden. En del av oss har tur när vi föds. Hur kan inte alla 
tänka på det när en nioårings huvud dunkas i ett stengolv 
av en vuxen man i maktposition? Ett barn. Som har kommit 
hit utan någon. Utan skydd och alldeles ensam i världen.
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm / www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se

Vi föds till olika öden

FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON

”Plötsligt svämmar 
sociala medier  
över av hat.”

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

Blinka  
mer!
Enligt en undersökning som 
gjorts av Sveriges Motorcyklister 
och Motormännen så verkar var 
fjärde fordonsförare ha glömt att 
det finns något som heter körrikt-
ningsvisare, eller blinkers. Själv 
trodde jag snarare att det var 
tvärtom … Snälla, låt mig slippa 
gissa vad du om du tänker byta 
fil eller svänga: Använd dina blin-
kers! Det underlättar för alla oss 
som är trafiken och gör att vi får 
en mer säker trafikmiljö.
Tyresöbo i trafiken

Dags för jämställd snöröjning!
20 januari skriver Mitt i Tyresö om 
den svåra halkan. Flera tyresöbor 
vittnar om problemen och varje 
vinter får 30–40 invånare uppsöka 
vård till följd av halkolyckorna. 
Kvinnor är överrepresenterade 
då de betydligt oftare än män åker 
kollektivt, går eller cyklar.

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap riktar skarp 
kritik mot kommuner som väntar 
med snöröjningen tills det har fal-
lit ett visst antal centimeter snö, 
då det leder till isgator och halka. 
I Tyresö väntar kommunen tills 
det har fallit 5 centimeter.

Miljöpartiet lämnade för mer 
än ett år sedan en motion om 
jämställd snöröjning. Motionen 
har ännu inte besvarats trots att 
motioner ska behandlas inom 
1 år. Vi ville försäkra oss om att 

framkomligheten för de mest 
utsatta grupperna inte underprio-
riteras – kvinnor, äldre, funktions-
nedsatta och småbarnsföräldrar 
med barnvagnar.

Runt om i Sverige har de senas-
te årens snöröjning diskuteras 
och kritiseras. Tyresö är inget 
undantag! Det är svårare att gå 
eller cykla genom tio centime-
ter snö än att köra bil, resonerar 
Karlskoga kommun som införde 
jämställd snöröjning för flera år 
sedan. Snöröjningen var inte så 
könsneutralt som man kunde tro.

Gångvägar, cykelvägar och 
busshållplatser plogas före större 
bilvägar. Förskolor prioriteras 
allra först, dit föräldrar tar sig 
innan jobbet, därefter tas större 
arbetsplatser. Sen plogas gång- 
och cykelstråk till skolor.

Förbättringarna innebar inte 
högre kostnader. Forskning visar 
tvärtom, att det finns mycket att 
vinna på att satsa på vinterväg-
hållning för fotgängare. Många 
fler fotgängare skadas i halko-
lyckor än bilister och kostnaden 
för vård och produktionsbortfall 
är mycket högre än kostnaden för 
vinterväghållning.

Vi har förståelse för att det 
ibland uppstår is och halka, men 
vi tror att kommunen kan priorite-
ra bättre och engagera fler snörö-
jare/handskottare. Klimateffekter 
som ökad nederbörd och halka, 
ska vara grundförutsättningar vid 
planering och underhåll av trot-
toarer, gång- och cykelvägar!
Marie Åkesdotter och Peter Bylund
gruppledare och språkrör 
Miljöpartiet Tyresö

Tack för ert engagemang 
Maria och Malin!
Jag vill rikta ett stort tack till 
Kumla Skolas kulturpedagoger, 
Maria och Malin, som genom sitt 
stora engagemang och intresse 
för kultur bidrar till att barnen i 
Kumla Skola får lära sig om kom-
positörer och andra kulturer på 
ett fantastiskt sätt. De skriver 
egna sånger som passar teman de 
jobbar efter med målet att barnen 
bara genom den enda sången om 
till exempel Mozart, ska kunna 
berätta om hans liv. Jag är dess-
utom övertygad om att kultur och 

drama bidrar till 
att barnens 
intresse och 
motivation 
ökar förut-
sättningar-
na för bättre 
inlärning även 
i andra ämnen 
i skolan. Tack för att 
ni bidrar till att berika barnen på 
Kumla Skola med ett rikare kul-
turliv!
Tacksam mamma!
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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 
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.

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

1997–2015

Ska ni ha fest eller?

CATERING & HYRESGODS
Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

Lämnar bidrag till 
barns rättigheter

Lena Hallberg, ordförande i Rädda Barnen i Tyresö. FOTO: GUNNAR FRISELL

BIDRAG Fram till den sista 
februari kan föreningar, fritids-
gårdar och elever söka pengar 
för att öka barn och ungdomars 
inflytande eller för att arbeta mot 
kränkningar inom idrotten.

Det är Rädda Barnen i Tyresö som 
kommer lämna bidrag på upp till 
10 000 kronor för aktiviteter som 
stärker och stöder barn och unga.

– Vi har fått ett bidrag där giva-
ren ville ge stöd till lokal verksam-
het, säger Lena Hallberg, ordfö-
rande i Rädda Barnen i Tyresö.

– Det mest spännande, tyckte 
vi, vore om barn och ungdomar 
själva gör något för att stärka sitt 
eget inflytande eller för att stärka 

barns och ungas rättigheter. Men 
även ledare och föreningar kan 
söka och få pengar för verksam-
heter.

Bidraget är inte förening-
ens enda aktivitet för att stärka 
barns rättigheter. Årsmötet, den 
19 februari kommer att ägnas åt 
frågan om ensamkommande flyk-
tingbarn där föreningen vill att 
Tyresö bättre ska ta sitt ansvar. 
Under mötet berättar företrädare 
för socialtjänsten och Villa Vikto-
ria om verksamheten. Föreningen 
jobbar också tillsammans med 
kommunen i projektet utmärkt 
förening för att stödja arbetet mot 
kränkande behandling.

ooo

Oviss framtid för 
Tyresös skolor
SKOLA I slutet av januari fattade 
barn- och utbildningsnämnden 
i Tyresö beslut om att fortsätta 
utreda behovet av grundskole-
platser i Tyresö. En förstudie, 
med utgångspunkt från SWECOs 
omdiskuterade underlag, har 
satts igång.

Det började redan 2013 då barn 
och utbildningsförvaltningen fick 
i uppdrag att skyndsamt utreda 
behovet av grundskoleplatser i 
Tyresö. Den borgerliga ledning-
en förseslog att mellanstadet på 
Sofiebergsskolan skulle läggas 
ner. Men förslaget bordlades efter 
massiv kritik från kommuninvå-
nare.

Nu är det alltså dags igen. En 
förstudie har inletts och den ska 
utgå från en utredning gjord av 
SWECO, ett teknikkonsultföre-
tag, Utredningen innehåller för-
slag där Dalskolan, Sofiebergs-
skolans mellanstadium, Njup-
kärrs skola, Stimmet och Fårdala 
skola avvecklas. Likaså föreslås 
Nyboda bli en ren högstadieskola 
och högstadiet på Tyresö skola 
avvecklas. Här finns också förslag 
om Nya Trollbäckens skola som 
antingen ska byggas där nuvaran-
de Fornuddens skola är placerad, 
alternativt genom nybyggnation i 
Fornuddsparken.

Har väckt reaktioner
Förslaget om nedläggning av 
Sofiebergsskolans mellansta-
dium återkommer således. Men 
att detta skulle vara fallet tillba-
kavisas av kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl, 
Moderaterna:

– Nej, den nya skolan i västra 
trollbäcken omfattar Sofieberg 
och Fornudden, den kommer att 
ha fler platser än den gamla och 
det kommer att gå elever i båda 
skolhusen. Vi måste släppa det 
med att de är två olika saker, det 
är en och samma skola med två 
olika adresser.

Förslagen har väckt reaktioner 
bland föräldrar och lärare. Det 

har gällt förslagen om stora sko-
lor, försämrad valfrihet och kort-
siktiga beslut för Tyresös barn 
och unga. Utredningen har även 
kritiserats för brister gällande 
befolkningsstatistik och avsak-
nad av kostnadsberäkningar.

De två skolor som berörs först 
är Nya Trollbäckens Skola samt 
Dalskolan. Den osäkerhet som 
detta innebär märks bland för-
äldrar och barn som står inför sitt 
skolval. Man vågar inte välja de 
två skolorna med när framtiden 
känns oviss och en del lärare har 
sökt sig till andra skolor.

Viktigt med mindre skolor
Jannice Rockstroh, gruppledare 
för Socialdemokraterna i barn- 
och utbildningsnämnden är upp-
rörd:

– Jag är övertygad om att 
många föräldrar i Tyresö delar vår 
inställning om att det för de yngre 
barnen är viktigt med mindre sko-

lor som ligger nära och med trygg 
skolväg. SWECOs rapport har den 
motsatta inriktningen: den talar 
för att styra Tyresös skolor mot 
större enheter och försämrad val-
frihet. Rapporten skapar osäker-
het på många skolor i kommunen 
innan något beslut ens är fattat.

Politiskt beslut ska avgöra
Anita Mattson, oppositionsråd för 
Socialdemokraterna i Tyresö har 
en klar uppfattning:

– Det är väldigt kostsamma 
förslag som nu läggs fram. Vi är 
kritiska till dyra investeringar 
som syftar till att minska antalet 
skolplatser i kommunen. Tyresö 
växer, det innebär att vi framöver 
kommer att behöva fler skolplat-
ser, inte färre. Moderaterna har 
för kortsiktiga perspektiv. Förra 
mandatperioden byggde de om 
skolorna som nu ska läggas ner 
med nya kök.

ooo

Utgångspunkten för Socialdemokraterna är klar: Sofiebergsskolans 
mellanstadium  ska vara kvar. FOTO: GUNNAR FRISELL
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Tina Pettersson, Marika Belarbi, Pilpil Idis och Simon Makris trivs på Nybodagården. FOTO: KAIJSA KEUSCH
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Jag har insett att riksdagen ofta är en märklig plats. 
Efter att ha arbetat i näringslivet under nästan all 
min yrkesverksamma tid, där samarbete och gemen-

samma mål präglar allt som ska göras, är den verklig-
het jag möter i riksdagen en annan. Naturligtvis behövs 
politiska konflikter i vår demokrati, men vi måste också 
kunna samarbeta när så krävs. Därför är jag väldigt glad 
för decemberöverenskommelsen. Den möjliggör regeran-
de för minoritetsregeringar, vilket Sverige har haft sedan 
länge. Nu är det dags för riksdag och regering att ta tag i 
våra framtidsutmaningar som jobben, skolan, miljön och 
välfärden.

En fråga som ofta kommer i skymundan, kanske för att 
den inte är den mest poppiga men ändå extremt viktig, är 
våra pensioner. Vi är ungefär 45 000 tyresöbor och mer än 
7 000 av oss är över 65 år, det vill säga över 15 procent. 
Under de kommande åren kommer denna siffra bara öka.

Inspektionen för Socialförsäkringen har precis kommit 
med en rapport. Där kan en bland annat läsa om hur Pen-
sionsmyndighetens blankett för allmän pension påver-
kar valet av fondförsäkring eller traditionell försäkring. 
Då fondförsäkring var förvald i nämnda blankett valde 
90 procent fondförsäkring. Då förvalet år 2010 togs bort 

blev utfallet istället 50/50. Året efter 
återgick Pensionsmyndigheten till en 
blankett med förval, vilket har lett till 
att numera väljer återigen ungefär 90 
procent fondförsäkring.

Är detta ett problem? Varför öds-
lar jag utrymme i denna tidning på 
att diskutera Pensionsmyndighe-
tens blanketter? Jo, för att djävulen 
gömmer sig i detaljerna! Sedan pen-
sionsöverenskommelsen 1994 kan 

alla vi svenskar placera en del av våra pensioner i olika 
fonder på börsen. Inget ont i detta som idé, men ett av 
problemen är att vårt gemensamma ointresse för pensio-
ner gör att vi omedvetet gör val som kanske egentligen 
inte stämmer överens med vår vilja. Blanketten från Pen-
sionsmyndigheten är ett exempel. Många av oss har valt 
riskfyllda aktiefonder, vilket kan vara rimligt om det är 
många år kvar till pensionering. Men, det kan knappast 
anses rimligt om du befinner dig mitt i livet, såvida du inte 
är en verklig risktagare. För flertalet av oss är en fond-
sammansättning med låg risk mera rimlig. I dessa situa-
tioner måste politiker och myndigheter underlätta för oss 
medborgare att träffa val som stämmer överens med våra 
preferenser. Enklast vore därför att ersätta förvalet, med 
AP-fond nummer sju, med risken anpassad efter din ålder. 
Det innebär att risken minskar för icke-väljarna och de 
som vill välja annorlunda kan göra det.

Denna slutsats tycker jag gäller för mycket i samhället. 
Det är i många avseenden utmärkt att vi kan välja skola 
eller hemtjänst, men samhället måste också fungera för 
dem som inte vill eller kan välja!
Mathias Tegnér

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 & Maurits 
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.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Naturligtvis 
behövs politiska 
konflikter i vår 
demokrati, men vi 
måste också kunna 
samarbeta när så 
krävs.”

Tyresös fritidsgårdar  
– en plats för egna idéer

Tyresö har tre fritidsgårdar och 
två träffpunkter. Nybodagården 
är den största och huserar i två 
byggnader.

I huvudlokalen finns många 
olika utrymmen både för spel, 
pingis, biljard liksom för pyssel 
och samvaro. Här finns också 
en cafeteria. I den andra lokalen 
finns ett gym, en replokal och en 
musikstudio.

– Ungdomarna växer mycket 
och lär sig att ta ansvar genom 
att komma med egna idéer på hur 
man ska kunna genomföra olika 
projekt, säger Eddy Nzeyimana 
och fortsätter:

– De har varit på äventyrsba-
nan i Älta och på paintball och 
tjejerna har en magdansgrupp 
och dancehall-kvällar.

Junior-OS i Lillehammer
Just nu jobbar en av ledarna, Nog-
hor Jemide med att sätta ihop en 
grupp om fem ungdomar som kan 
få chansen att åka till junior-OS i 
Lillehammer nästa vinter för att 
tävla i Bob och Skeleton.

Noghor håller också i morgon-
träningen på gårdens gym, två 

dagar i veckan, ett samarbete 
med Nyboda skola.

– Simon Makris berättar att 
många av ungdomarna kommer 
nästan varje dag, ibland kommer 
ungdomar hit från andra kommu-
ner också, Man kommer hit både 
för att träffa vänner, ha något att 
göra, plugga, eller helt enkelt bara 
få vara i en skön miljö, fyller Pilpil 
Idis i.

Ömsesidig respekt
Det som lyser igenom under 
hela besöket är den ömsesidiga 
respekten mellan ungdomarna 
och ledarna. Plötsligt uppstår en 
spontan nackmassage där både 
ledare och ungdomar står på rad 
och masserar varandra.

En gång om året får ungdomar-
na skriva en önskelista som spa-
ras och som man försöker pricka 

av under året. Några av de projekt 
som har genomförts är tältning i 
Alby, nattcup, laserdome, och en 
resegrupp inom Sverige.

Just nu jobbar man på olika 
sätt för att få ihop pengar till en 
jämtlandsresa. Idéerna till att 
finansiera resan har varit många. 
Bland annat åkte de runt till tyre-
söborna och samlade in julgranar.

Fasta aktiviteter
Bland de fasta aktiviteterna finns 
Crazy Mondays, som är lite av en 
lek- och busdag.

Tisdagen är en utmaningsdag 
med tävlingar och på onsdagar 
är det bakning som gäller. Ibland 
bjuds folk utifrån in för olika upp-
trädanden. Men även dessa dagar 
kan man komma och bara vara 
om man känner så, eller få hjälp 
med läxorna.

– Här har vi alltid en möjlighet 
att prata med en vuxen och det 
tycker vi är jättebra, säger Tina 
Pettersson och Marika Belarbi.

ooo

Nyboda fritidsgård
Öppettider: mån–tors 18.30–21.30, fre–lör 18.30–23.30
www.facebook.com/tyresofritidsgardar
http://www.tyreso.se/ung/fritidsgardar/traffa-kompisarna

FRITID Ungdomar från Tyresös fritidsgårdar kan komma att delta 
i junior-OS vintern 2015–2016. Det hoppas fritidsledaren Noghor 
Jemide som initierat projektet. Men fritidsgården är också en plats för 
fotboll, film, samtal, läxläsning och egna idéer.
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SKOLA Tyresö gymnasium flyt-
tas till centrum och delas i två 
delar. De högskoleförberedande 
programmen hamnar i ett mul-
tihus som ska byggas på den 
öppna platsen och parkeringen 
vid vårdcentralen och de yrkes-
inriktade programmen, bygg och 
fordon med flera hamnar intill 
brandstationen.

Så ser den lösning ut som sam-
hällsbyggnadsförvaltningen nu 
arbetar med, på uppdrag av den 
borgerliga majoriteten. Multihu-
set i centrum ska förutom gym-
nasiet också rymma bibliotek, 
konsthall och konsertlokal i de 
nedre våningarna och ovanpå ska 
alltså delar av gymnasiet få plats.

De delar av gymnasiet som inte 
ryms i centrum ska flyttas till ett 
nybygge intill brandstationen, där 
bland annat bygghall och fordons-
hall ska placeras. Eleverna på de 
yrkesinriktade programmen ska 
pendla mellan de två gymnasie-
delarna eftersom språklektioner, 
matte mm planeras ligga i multi-
huset i centrum.

Multihus i centrum
Den politiska majoritetens plan är 
att multihuset ska byggas av fast-
ighetsbolaget Hemsö som också 
äger marken. Bolaget ska också 
äga multihuset och hyra ut det till 
kommunen på ett långtidskon-
trakt. Den skissade hyreskostna-
den för gymnasiedelen har hittills 
uppskattats till cirka 25 miljoner 
per år.

Yrkesprogram vid brand-
stationen
Den andra delen vid brandstatio-
nen ska kommunen bygga själv 
till en kostnad av cirka 220 mil-
joner. Här kommer årshyran för 
gymnasiet att hamna på cirka 
15–20 miljoner per år.

Årshyran 45 miljoner
– Detta innebär en total årshyra 
på 40–45 miljoner, förutom inves-
teringen på 220 miljoner. På 20 års 
sikt kommer gymnasiet att kosta 
oss ca en miljard i hyreskostna-
der, konstaterar Kristjan Vaigur, 
gruppledare för socialdemokra-

terna i gymnasie- och arbetsmark-
nadsnämnden.

Stanna kvar ett alternativ?
– Vi hade en annan vision för ett 
nytt gymnasium, där vi ville ta 
hand om och utveckla det nuva-
rande gymnasiet till ett Campus 
Tyresö. Vi ville samla gymnasiet, 
vuxenutbildningen och utbild-
ningar på högskolenivå tillsam-
mans med näringslivs- och arbets-
marknadskontakter i ett campus-
område.

– Vi såg också möjligheterna 
till att bygga ungdomsbostäder i 
samma område. Nu har alliansen 

tagit till sig delar av detta men vill 
alltså lägga pengarna på att flytta 
gymnasiet till Tyresö centrum, 
och att dela gymnasiet i två delar.

Underlag saknas
– För Alliansen är placeringen av 
gymnasiet i centrum i första hand 
ett sätt att göra centrum mer 
attraktivt. Vi vill göra en seriös 
analys av båda alternativen men 
saknar ett ordentligt underlag 
för detta. Det rör sig om stora 
summor skattemedel och då vill 
vi känna att vi kan ta ett ansvar, 
säger Kristjan Vaigur.

ooo

Förslag till Multihus med gymnasium med mera. ILLUSTRATION: ARCHUS ARKITEKTER
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Beata Saniewska,  
Granängsringen
– Det är inte så bra. Små skolor 
med små klasser är bättre. Färre 
barn i varje klass gör att barnen 
hinner lära sig mer.

Jasmin Buric, Njupkärr
– Det gillar jag inte och jag är 
helt emot det! Det blir för stor 
åldersskillnad på barnen. Bättre 
lokaler behövs, men små barn 
behöver lugn och mer harmonisk 
miljö.

Li Chen, Bollmora
– Det är bra att samla alla barn 
på ett ställe, så behöver de inte 
byta skola. Det är viktigt att det 
är en bra skola!

Peter Afzelius, Trollbäcken
– Det är inte så dumt om barnen 
i övrigt får en bra skolgång.

Stefan Schüler, Sköndal
– Jag har en son som går på en 
sådan skola och det är inte så 
bra. De äldre barnen tenderar att 
ta över.

?
Vad tycker du om 

att kommunen 
planerar  att riva 
små skolor och 

ersätta dem med 
färre stora skolor?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Tel 021 15 60 00

Archus Arkitekter
info@archus.se
www.archus.se

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
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Gymnasiet flyttar och delas

Hjältar finns
PRIS Alla unga känner sig inte 
tillfreds i en tillvaro som i hög 
grad präglas av satsa på dig själv, 
konsumism och kropps ideal. 
Samhället har inte alltid resurser 
att möta ungdomars oro.

Det kostar på att be om hjälp, 
både ekonomiskt och mentalt. 
Kanske lättare att prata med 
andra som haft liknande problem. 
Det är något som föreningen 
Tilia tagit fasta på. Den bildades 
av några eldsjälar för några år 
sedan. En av eldsjälarna är Jenny 
Lindström, uppväxt och boende i 
Trollbäcken.

”Tilias uppgift är att arbeta 
förebyggande, stödjande och 
opinionsbildande på ungas eget 
uppdrag mot psykisk ohälsa” – så 
står det på hemsidan. Föreningen 
drivs helt ideellt och Fryshuset 
har ställt upp med lokal. Tilias 
verksamhet uppmärksammades i 
så hög grad att föreningens utsågs 
till ”Svenska Hjältars Medmännis-
kor 2014” i Aftonbladet. Uppvak-
tades av jurymedlemmen Mark 
Levengood och hyllades på gala 

i TV. En välförtjänt uppskattning 
av ideella hjältar.

– Vi är inte behandlande, vi vill 
i första hand vara en stödjande 
samtalspartner utifrån ungdo-
marnas eget behov och önskan. 
Vi möter verkligheten, hela ska-
lan från oro till desperation. 
Många av oss som är engagerade 
har liknande erfarenheter. Vi är 
lyssnande och igenkännande. De 
flesta som söker oss är 16–24 år, 
det är mest flickor, men vi får nu 
också alltfler pojkar som hjälpsö-
kande. Oro för framtiden, ångest, 
ätstörningar, missbruk i familjen 
är exempel på samtal som vi tar 
emot på vår chatt.

– Vi satsar mycket på tillgäng-
lighet, man når oss året runt och 
vi har extra resurser på stor-
helgerna. Man kan chatta till 
oss varje kväll 21.00–22.30. Vi 
försöker också vara stödjande 
i kontakter med myndigheter 
och läkare. Uppmärksamheten 
i media har inneburit att allt fler 
söker oss som hjälpsökande, men 
också fler som engagerat sig som 
volontärer. Under januari hade vi 
547 samtal på chatten. Det visar 
på behovet.

Hur orkar ni? undrar vi lite 
naivt.

– Vi får så mycket tillbaka, med 
många små steg känner vi att vi 
gör gott. Och nu hoppas vi kunna 
starta sociala mötesplatser på 
andra håll och ett sommarläger      

ligger också i planeringen. En 
del av verksamheten som vi helst 
hade sluppit är att söka stipen-
dier och hitta intäkter. Men det 
gäller att skapa resurser för fort-

satt verksamhet. Efter en intensiv 
inledningsperiod känner vi nu 
oss alltmer trygga i vår roll, säger 
Jenny Lindström.

ooo

Föreningen Tilia
www.foreningentilia.se
Instagram: Teamtilia
facebook.com/foreningentilia
Bankgiro: 151-1013

Jenny Lindström, en riktig hjälte. FOTO: GUNNAR FRISELL
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Underskott i 
socialnämnden
EKONOMI Vid sammanträdet i socialnämnden den 26 november 2014 
indikerades ett budgetunderskott avseende helåret om drygt 33 
miljoner kronor. Inför sittande nämnd förklarade sedan den moderate 
ordföranden i socialnämnden, Andreas Jonsson, helt plötsligt att de 
angivna siffrorna inte var tillförlitliga och att man inte kunde ange 
vilka siffror som gällde.

Vite för socialnämnden 
JURIDIK Individ- och familjeomsorgen, IVO, har ansökt hos domstol 
att Tyresö kommun ska betala så kallad särskild avgift. Detta beror 
på att kommunen inte har tillhandahållit den insats som de sökande 
är berättigade till i form av gruppboende/särskilt boende enligt LSS.

Frågan debatterades därefter 
livligt vid det dagen därpå – 27 
november – följande sammanträ-
det i kommunfullmäktige. Under 
debatten och på frågor från soci-
aldemokraternas gruppledare i 
socialnämnden, Carl Johan Karl-
son, förklarade kommunstyrel-
sens ordförande Fredrik Sawe-
ståhl att han helt tog ansvaret för 
de uteblivna siffrorna. Något mer 
substantiellt svar än så leverades 
dock inte.

Vid nästföljande kommun-
fullmäktige den 16 december så 
angav Andreas Jonsson på frågor 
från Carl Johan Karlson att han 
precis när sammanträdet skulle 
börja i socialnämnden den 26 
november varseblev att de aktu-
ella siffrorna inte stämde. Något 
svar på när korrekta siffror skulle 
kunna levereras gavs inte. Fredrik 
Saweståhl avstod från att svara 
på motsvarande frågor ställda 
till honom men återkom istället 
med svar vid nästföljande kom-
munfullmäktige den 15 januari i 
år. Svaret från Fredrik Saweståhl 
blev då sammanfattningsvis att 
de efterfrågade siffrorna överhu-
vudtaget inte skulle komma att 
lämnas samt att det nu förflutit så 
lång tid så dessa siffror var inte 
intressanta längre. Strävan var 

dock att inför framtiden lämna 
siffror så fort som möjligt.

– Detta är ungefär som att säga 
”Ställ inga fler frågor om detta. Vi 
vänder blad istället.” kommente-
rar Carl Johan Karlson. Före valet 
hade moderaterna en hög svans-
föring vad gällde att föra fram att 
de tog ansvar för Tyresös ekono-
mi. Efter valet visar det sig nu att 
det är precis tvärtom.

– På ett lättvindigt och närmast 
nonchalant sätt hanteras den upp-
komna frågan. Det är oansvarigt 
i förhållande till skattebetalarna 
i Tyresö, avslutar socialdemokra-
ternas Carl Johan Karlson.

ooo

Det yrkas att kommunen ska beta-
la 90 000 kronor per månad i två 
ärenden till dess att den sökande 
får tillgång till efterfrågat boende. 
Det finns ytterligare minst åtta 
stycken liknande ärenden i kom-
munen.

– Det är trist att politiska led-
ningen hellre lägger pengarna på 
processer och skadestånd än att 

få fram bostäder för särskilt utsat-
ta människor.

– Det här är en rättighetslag-
stiftning och kan inte, som mode-
raterna gör, ses bara som en fråga 
om olika företagsekonomiska 
balansposter, avslutar Carl Johan 
Karlson socialdemokraternas 
gruppledare i socialnämnden.

ooo

Utförsäljning av hyresrätter
BOSTAD Tyresö Bostäders hyres-
rätter i Krusboda kan komma att 
säljas.

En oenig bolagsstyrelse fattade i 
början av februari beslut om att 
erbjuda en nybildad bostadsrätts-
förening, BRF Pärlröksgången, 
möjligheten att köpa ett antal 
lägenheter i Krusboda. Styrelse-
ledamöterna från Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet var 
emot.

– Vi behöver fler hyresrätter i 
Tyresö inte färre, säger Mathias 
Tegnér (S). Idag står över 25 000 
människor i bostadskö för en 
hyresrätt här i Tyresö. Att då sälja 
de få som redan finns är en riktigt 
dålig idé.

Innan lägenheterna kan komma 
att säljas måste en kvalificerad 

majoritet av hyresgästerna vara 
för att köpa sina lägenheter.

ooo

Carl Johan Karlson (S). 
 FOTO: GUNNAR FRISELL

Mathias Tegnér (S). 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Ny Grön Flagg på ny flaggstång! 
 FOTO: SPELDOSAN

Speldosan har nu 
fått Grön Flagg

MILJÖ Förskolan Speldosan har 
som första kommunala förskola 
i Tyresö fått Grön Flagg, vilket 
innebär att man uppfyllt Håll 
Sverige Rents krav för miljö-
certifiering. Förskolan har i sin 
miljösatsning arbetat med tema 
Kretslopp och Livsstil & hälsa.

– Vi har under åren jobbat med 
många olika projekt, konstaterar 
Monica Felldin, en av de verkliga 
eldsjälarna bakom satsningen. 
Vi har varit engagerade i många 
olika projekt såsom batteriinsam-
ling och i jakten på glömda kar-
tongerna och har blivit en återvin-
narförskola 2014.

Speldosan har även vunnit 
Tekniska museets stipendium i 
projektet Snilleblixtar 2013 för 
miljöarbete/teknik och 2014 var 
förskolan också i semifinal på 
Arlas Guldko, där man tävlade i 
kategorin bästa miljöarbete.

Föräldrarna involveras
– Hela förskolan och alla barnen 
har under flera år arbetat mil-
jömedvetet tillsammans, säger 
Birgitta Vaigur, biträdande för-
skolechef för Speldosan. Barnen 
tycker det är roligt att sortera och 
återvinna och är delaktiga och har 
ett inflytande i arbetet. Föräldrar 
påtalar ofta att barnen påminner 
dem på olika sätt i hemmet och 
i vardagen. När vi involverar för-
äldrar blir det ett inspirerande 
samarbete.

Motivering
Grön Flaggs motiverade utmär-
kelsen Grön Flagg med att ”Spel-
dosans miljöarbete genomsyrar 
vardagsarbetet, ni har bra formu-
lerade utvecklingsområden, roli-
ga aktiviteter och fina bilder som 
illustrerar detta. Ni verkar arbeta 
med Grön Flagg med hjärtat och 
det inspirerar barnen till nyfiken-
het och forskaranda. Bra jobbat! 
Vi ser fram emot att få läsa er 
kommande handlingsplan.”

Ny flaggstång
Direkt efter beskedet om att Spel-
dosan tilldelats Grön Flagg kon-

taktade förskolans ledning kom-
munens fastighetsavdelning med 
en önskan att få en riktig flagg-
stång uppsatt och några veckor 
senare kunde man under stort 
jubel hissa sin nya fina flagga.

ooo

Läs mer
Mer om Speldosans miljöar-
bete finns på www.tyreso.se/
Forskolan-Speldosan

Multimiljömaskin som barnen ritat och byggt. FOTO: SPELDOSAN
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Kyrkans förskola blir två
FÖRSKOLA Kyrkans förskola 
kommer att fortsätt sin verksam-
het men nu som två separata 
förskolor. Verksamheten i Troll-
bäcken kommer också i fortsätt-
ningen ha kyrkan som huvudman 
medan den mindre delen, som 
finns i Östra Tyresö, tas över av 
personalen och blir ett personal-
kooperativ.

– Vi vill att Kyrkans förskola med 
nya bra förutsättningar ska satsa 
på att bli ett förstahandsval bland 
förskolorna i Trollbäcken, säger 
Iréne Pierazzi, ordförande i kyr-
korådet.

Ingen nedläggning
Beslutet sätter punkt för en tur-
bulent tid, där kyrkorådet först 
med knapp majoritet föreslog 
en avveckling av verksamheten, 
medan kyrkofullmäktige därefter 
med stor majoritet avvisade för-
slaget om nedläggning.

Oberoende utredning
I stället togs ett beslut om att 
tillsätta en oberoende utredning 
med uppdrag att göra en förut-
sättningslös genomlysning av 
all verksamhet i förskolan. PwC 
fick i uppdrag att genomföra 
utredningen och kunde i slutet av 
januari presentera sin rapport till 
kyrkorådet. Parallellt med detta 
genomfördes också en telefonun-

dersökning där drygt 200 barnfa-
miljer i Trollbäcken intervjuades 
om deras kunskap och inställning 
till kyrkans förskola.

Bra förutsättningar
– Det visade sig att läget och ett 
bra rykte är viktigt för nästan alla 
och att fyra av tio familjer skulle 
välja kyrkans förskola, konsta-

terar Iréne Pierazzi. Den ekono-
miska genomlysningen visade 
också att det finns goda förutsätt-
ningar att fortsätta verksamheten 
i Trollbäcken med samma antal 
barn som idag. Det som behövs är 
en långsiktig satsning och det är 
precis det vi ska rikta in oss på, 
avslutar Iréne Pierazzi.

ooo

Kyrkans förskola. FOTO: GUNNAR FRISELL

 FOTO: GUNNAR FRISELL

”Så mycket bra Tyresö har gjort i Indien!”

Nu finns där skolor och mas-
sor av mangoträd
Sedan ett par decennier finns nu 
bland dessa byar 7 skolor, vil-
kas byggande finansierades från 
Tyresö genom TUFFs bistånds-
verksamhet. Ännu bidrar TUFF 
till driftskostnaderna för skolor-
na, som ger undervisning till över 
1 000 elever, de flesta barn till 
analfabeter. Numera har indiska 
organisationer och välbeställda 

indier blivit så imponerade av 
dessa tyresöprojekt att de svarar 
för en stor del av kostnaderna.

Skolorna har blivit centra för ett 
utvecklingsarbete i byarna, vilkas 
jord nu inte spolas bort av mon-
sunregnen genom att vallar på 
sluttningarna byggts. Många små 
dammar har anlagts för konstbe-
vattning och 120 000 mangoträd 
planterats, inte minst tack vare de 
mangogram som TUFF säljer ”för 

att gratulera” eller ”till minne av” 
någon bortgången. Många brunn-
nar har anlagts flera med namn 
efter tyresöbor.

Svenskarna överväldigade
De fyra besökarna från Tyresö 
berättar hur imponerade de blev 
av alla tyresöprojekten:

– Det var helt fantastiskt att 
se hur fint våra indiska partners 
hade använt våra pengar, säger 
Sylvia Ljungdahl, ordförande i 
Tuff.

– Och vad många av projekten 
som hade namn som påminde oss 
om Tyresö! Vi sov till exempel i 
Tuff Guest House och ett par nät-
ter också i Tuff Friendship House, 
säger Bitte Isacsson. Och Erika 
Husberg fyller i:

– Vi tog massor av bilder. Själv 
plåtade jag elevhemmet Bengt 
Girls Hostel med en grupp flickor 
utanför. Det är uppkallat efter den 
i fjol bortgångne Tuff-aktivisten 
Bengt Citron.

Små grodorna och 
Alexanders  ”helgonfrisyr”
Kvartetten besökte många av 
de så kallade Tuff-skolorna. Där 
bjöds de på sång och dans av de 
indiska eleverna. Själva svarade 
de genom att till de indiska elev-
ernas stora förtjusning och skratt 
dansa ”Små grodorna”.

18-årige Alexander Palmér 

väckte uppseende bland indierna 
genom sin frisyr med dreadlocks. 
Det påminde dem om indiska 
gurus och heliga män. Så några 
undrade om han var ett slags hel-
gon och kallade honom vördnads-
fullt för Baba.

Solidariska tyresöskolor!
Monica Schelin är Tuffs vice ord-
förande och har själv flera gånger 
besökt de indiska projekten. Hon 
framhåller:

– Det är inte minst tack vare 
flera Tyresöskolors fina insatser i 
form av dagsverken eller ”Öppet 
hus” vi kan finansiera så mycket 
i Indien. Kumla skola, Strandsko-
lan och Tyresö skola jobbade in 
hela 135 000 kronor i fjol. Och när 
jag var kurator på Nyboda skola 
gjorde vi också där årliga dags-
verken för skolor i Indien. Än i 
dag finns i Indien en skolbyggnad, 
som har skylten Nyboda Wing.

ooo

BISTÅND Två veckor i januari föredrog fyra Tyresöbor solen i Indien 
framför den svenska kylan och mörkret. De for dock inte till turistpa-
radiset Goa, utan till dess motsats, det bergiga och tidigare så guds-
förgätna Dharampurs hundratals små byar. Där bor de fattigaste av de 
fattiga, bland vilka läskunnigheten tidigare var sällsynt. De fyra som 
tog sig till detta för turister helt okända område var Sylvia Ljungdahl, 
Bitte Isaksson, Erika Husberg och Alexander Palmér, alla aktiva i 
Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF).

Unge Alexander Palmérs frisyr tyckte indierna var helgonlik. FOTO: TUFF

Fr.v: Erika Husberg, Sylvia Ljungdahl och Bitte Isacsson gladde sig åt sitt Indien-besök. FOTO: TUFF

PS
De fyra Indienfararna berättar 
med bilder om sina erfarenhe-
ter måndag 9 mars kl 19 i sal 
Navet, Kvarnhjulet. Gratis. Alla 
välkomna!

Nytt förslag på 
hyressystem
HYRA Det kritiserade hyressätt-
ningssystemet från 2011 föreslås 
göras om så att varje skola debi-
teras en hyra på total kapacitet 
av antal barn per kvadratmeter. 
Beslut väntas ta senare i vår av 
barn- och utbildningsnämnden.

ooo

Ökat mottagande
INTEGRATION Tyresö har tecknat 
avtal med Länsstyrelsen om att i 
år ta emot 65 flyktingar för anvi-
sad bosättning i kommunen. Det 
är mer än en fördubbling jämfört 
med 2014, då kommunen åtog sig 
att ta emot 7–30 flyktingar. Anta-
let ensamkommande som Tyresö 
har att ta ansvar för har också 
höjts, från 9 till 24 barn. För att 
klara åtagandet behövs 12–14 
bostäder årligen.

ooo

Drevvikens isbana 
ännu inte invigd
FRITID Isbanan runt Drevviken 
är ett samarbete mellan Tyresö, 
Haninge, Huddinge och Stock-
holm, och är två mil lång. Dess-
värre har vädret inte givit rätt för-
utsättningar denna vinter, varför 
isbanan ännu inte är invigd. Även 
Vikingarännet skulle i år flyttas 
till Drevviken, men fick ställas in 
även här.

ooo
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Niklas Eklund, på väg ut i världen. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Nicklas Eklund producerar skön musik:

Tyresö hörs i Mello

Nicklas Eklund
Ålder: 26 år
Bästa platsen i Tyresö: Fiskan-
des mitt på Drevviken
Senast sedda film: Hector and 
the search for happiness
Det här gör jag en dag när 
jag inte håller på med musik: 
Umgås med vänner eller spelar 
TV-spel

Så här i tider av Melodifestival är det mycket fokus på alla 
artister och deras låtar. Men det svenska musikundret 
består inte bara av framgångsrika artister utan också av 
duktiga låtskrivare och musikproducenter. En sådan är 
naturligtvis Max Martin som i år fick en Grammy. En annan 
framgångsrik musikproducent är tyresöbon Nicklas Eklund.

Just nu är han aktuell i Melodi-
festivalen med bidraget ”Black 
Swan” som sjungs av Caroline 
Wennergren i deltävling 4 som 
går av stapeln i Örebro 28 febru-
ari. Låten har han skrivit tillsam-
mans med Joel Deluna och Aimie 
Bobruk.

– Låten är ingen ballad, utan 
mer en stark midtempolåt med 
lika många delar retro som 
moderna element i sig.

Nicklas Eklund som är upp-
vuxen i Hanviken har alltid spelat 
musik. Började som många andra 
barn i kommunala musikskolan i 
Tyresö. Klassisk gitarr la grunden 
men vändning kom när den första 
elgitarren kunde inköpas.

– Jag minns det så väl. Det var 
i sexan, jag hade sparat och fick 
pengar av farmor i julklapp. De 
gjorde att jag kunde köpa min för-
sta elgitarr.

Helt plötsligt kunde Nicklas 
Eklund spela den musik som han 
lyssnade på. Och tillsammans 
med kompisar som spelade trum-
mor och andra instrument bilda-
de han ett band.

– Istället för att göra läxorna så 
samlades vi hemma hos min kom-
pis Lars och spelade musik.

Och gemenskapen med de 
gamla kompisarna har hållit i sig. 
De spelar fortfarande tillsam-
mans idag.

Intresset för musik har kommit 
hemifrån. Båda hans äldre bröder 
har spelat trummor och storebror 
Erik Eklund spelar i bandet Self 
Deception och deltog i förra årets 
melodifestival.

Utbildad i musik
Musiken har sedan funnits i den 
fortsatta utbildningen. Han har 
gått på musikgymnasiet Rytmus 
och därefter en musikproducent-
utbildning på Kulturrama. Och 
det var också på den sistnämnda 
utbildningen som musikskapan-
det fick en allt större plats.

Listetta i Japan
Deltagandet i året Melodifesti-
val är stort men Nicklas Eklunds 
framgångar stannar inte inom 
Sveriges gränser. I våras lyckades 

Nicklas Eklund tillsammans med 
Kevin Borg och Hanif Sabzevari 
få låten ”Sweat” placerad hos ett 
av asiens största pojkband Toho-
shinki. Singeln nådde enorma 
framgångar och sålde på en vecka 
140 000 och blev etta på Billboard 
Japan HOT 100. Den efterföljan-
de CDn nådde ännu större fram-
gångar och såldes i hela 259 000 
exemplar.

Tuff bransch
Det är inte lätt att försörja sig på 
musiken.

– Det tuffaste är att man aldrig 
vet om man får betalt, trots att du 
både skrivit och producerat så 
kan man aldrig med säkerhet veta 
om låten blir placerad eller ej. Blir 
den dock det kan det dessutom ta 
flera år innan royaltyn kommer.

Idag är Nicklas Eklund knuten 
till förlaget Starlab och förläggare 
Peter Sahlin är den som sett till att 
Nicklas Eklund utvecklats som 
låtskrivare.

– Min dröm är att fortsatta 
producera musik och gärna till 
största artisterna i både Asien 
och USA.

Men nu står Melodifestiva-
len för dörren och på frågan om 
vilka förhoppningar han har på 
den egna låten Black Swan säger 
Nicklas Eklund:

– Bara att ha kommit med i 
Melodifestivalen är en vinst. Men 
visst det vore kul att gå vidare till 
finalen. Så nu hoppas jag att alla 
tyresöbor röstar på Black Swan, 
dessutom är det gratis att rösta i 
år om man använder Melodifesti-
valappen.

ooo

Hej då 
fattigdom!
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda 
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte med alla 
varor. Och ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar, desto fortare kan 
de som odlar och producerar våra varor lämna fattigdomen bakom sig. 
Läs mer på fairtrade.se

Dorothy Chikwiti, 
teodlare, Malawi

Sandning på väg

 FOTO: GUNNAR FRISELL

VÄGLAG I vinter när temperatu-
ren svänger runt nollan blir var-
ken väglaget eller gångväglaget så 
lätt att sköta. Här sandas vid Allé-
plan inför kommande dags minus-
grader.

ooo

Säkrare i trafiken
TRAFIK Antalet som skadas i tra-
fiken fortsätter att minska, och 
var 92 personer 2014, och är den 
lägsta på många år. Äldre kvinnor 
drabbas oftare av halkolyckor, 
och unga män är överrepresen-
terade när det gäller olyckor vid 
körning.

ooo

Nytt liv på 
kyrkogården 

 FOTO: TYRESÖ NYHETER

KYRKA Tyresö församlings nya 
Lundbergare är invigd. En inves-
tering på 1,2 miljoner kronor, som 
kommer att underlätta kyrko-
gårdsarbetet. Här framförd av 
Johanna Steen.

ooo

Mera sorteras
MILJÖ Tyresöborna blir allt bätt-
re på att sortera sina sopor. Under 
2014 har man samlat in 135 pro-
cent mer matavfall än 2013. Sam-
tidigt minskar hushållsavfallen 
med 10 procent, och allt fler för-
packningar och tidningar lämnas 
till återvinningsstationerna.

ooo
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Adress: Byggnation:
Renlavsgången 162 Bygglov för tillbyggnad av radhus
Dyviksvägen 76 Bygglov för nybyggnad av fritidshus
Energivägen 3 Bygglov för lagerbyggnad
Kråkvägen 8 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad
Ringvägen 1 A Nybyggnad av enbostadshus
Hallonbacken 3 Nybyggnad av enbostadshus, stödmurar och markförändringar
Vitlöksgränd 1 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Vendelsövägen 53 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (restaurang)
Ekvägen 4 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Hällstigen 12 Nybyggnad av komplementbygg-

nad
Klövbergsvägen 30 Startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad
Dyviksuddsvägen 3 Startbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus samt nybyggnad 
av komplementbostadshus

Måndalsvägen 21 A Startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad

Tegvägen 20 Bostäder, kontor och handel.  
Här gavs bygglov tidigare och nu har markarbetet startat.

 Lima Städ Service
sedan 1997

ALL TYP AV TRANSPORT • FLYTTSTÄDNING • 
FASAD-TVÄTTNING • BYGGSTÄDNING • ENKLA 

SNICKERI-/MÅLERI-ARBETEN • FÖNSTERPUTS och 
NU ingår i alla våra Städtjänster ENKLA EL-INSTALLA-

TIONER utan extra kostnad (vid 18-månadersavtal).
Utan avtal 400 kr/tim. exkl. för företag. Privata kunder 

utnyttjar rutavdrag. El-material ingår ej. Vi är försäkrade.
Vi utför även demontering, sortering och bortkörning till 

återvinningscentralen.
Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-237 80 58

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

FOTO: GUNNAR FRISELL

Målet är att slippa kval
SPORT/FRITID

här börjar det
ssu.se

HANDBOLL Inramningen är 
majestätisk när Tyresö Handbolls 
herrar vandrar ut på matchare-
nan genom rök och till hög sug-
gestiv musik. Det är förvisso 
en skillnad på att exempelvis 
befinna sig på Söderstadion 
när 27 000 åskådare klappar 
in sitt lag, men inställningen är 
densamma. Speakern hetsar de 
199 åskådarna när han ropar upp 
deras namn i högtalarna och fort-
sätter matchen igenom.

Tyresö möter LIF Lindesberg i en 
av säsongens viktigaste matcher, 
och lagen ligger på samma poäng 
i mitten av serien. Det är en jämn 
första halvlek. Tyresös spelmotor 
Johan Brun drar i trådarna och 
har en mycket bra start på match-
en, när han inte sätter sina tunga 
skott så spelar han fram sina lag-
kamrater, och även om Tyresö får 
slita så håller man jämna steg med 
gästerna. 20 sekunder innan paus 
sätter Mattias Bejbom den straff 
som betyder 15–16, mycket vik-
tigt inför den andra halvleken.

Tyresö kommer in laddat och 
tar genast kommandot, även 
om Lindesberg sätter det första 
i andra halvlek så gör Tyresö de 
tre nästa vilket betyder ledning. 
En ledning man behåller till dryga 
kvarten återstår. Samtidigt som 
gästerna sätter gasen i botten så 

går luften lite ur Tyresö och man 
får mindre och mindre utdelning 
på sina anfall. Matchen slutar 
31–35 och frustrationen är stor 
bland spelarna. Brun, sex mål och 
Ronnie Chantroum, fem mål blev 
Tyresös bästa målskyttar, men det 
är en klen tröst.

Tränaren Toni Johansson 
är däremot lugn när jag träffar 
honom efter matchen.

– Första halvlek är okej, för-
sta femton i andra är riktigt bra, 
sedan blir vi totalt manglade sista 
kvarten, säger Toni Johansson.

Toni är 24 år gammal och gör 
sitt andra år som tränare för herr-
laget.

– Det har sett ut så här i rätt 
många matcher, det är ett vanligt 
scenario. Första delen av serien 
gick väldigt bra men vi har många 
spelare som för dubblera med 
både försvar och anfall vilket 
sliter väldigt mycket på truppen, 
säger Toni Johansson.

– Vi har haft en tung period 
med en del skador plus att många 
spelare blivit slitna, men nu är alla 
mer eller mindre friska.”

Lagets målsättning när säsong-
en startade var att klara nytt kon-
trakt, utan kvalspel och det är 
inget som man ändrat på bara för 
att det gått bra i början.

– Vi möter några av lagen som 

ligger efter oss i serien så vi bör 
kunna ta de poäng som behövs för 
att undvika kvalspel, säger Toni 
Johansson.

Under matchen kommer också 
beskedet att Heid har dragit sig ur 
och att Tyresö trots förlusten har 
en poäng mer ner till kvalspel.

– Det kan räcka med att vinna 
en av de återstående sju matcher-
na och det ska vi klara av, avslutar 
Toni Johansson.

ooo

Tyresös Alexander Eriksson offrar sig hänsynslöst i straffområdet. FOTO: THERESE BACK

Ronnie Chantrhom bryter igenom Lindesbergsförsvaret och dunkar in ett 
av sina 4 mål. FOTO: THERESE BACK

Toni Johansson ser ljust på fram-
tiden. FOTO: GUNNAR FRISELL

Ungt framtidshopp

 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

FRIIDROTT Alexander Nyman 
från Hanviken SK friidrott satte i 
helgen nytt klubbrekord med sina 
11,42 meter i tresteg och blev där-
med även distriktsmästare pojkar 
15. I samma tävling blev Alexan-
der även tvåa i längdhopp. Grattis!

ooo

Kite på olika 
underlag

 FOTO: GUNNAR FRISELL

DRAKE Keitåkarna på Drevviken 
blir fler och fler. Henrik Wallström 
berättar att han prövade kite för-
sta gången i Thailand.

– Vi var där på semester och 
ville inte spela golf så jag prövade 
kite. Det var kul och går att utöva 
året runt, säger Henrik Walström. 
Vid Torö kan sjön bli hög som i 
Thailand och när isen ligger byter 
man till annat på fötterna. Jag 
kommer från Norrland och gillar 
skidåkning så idag har jag använt 
skidorna. Skridskor har jag 
använt tidigare och snowboard 
ska jag prova. Anneli Megner Arn 
har för första gången provat kite 
och är lycklig.

– Det är en underbar frihets-
känsla att segla fram på isen efter 
en kite säger Anneli. Känslan av 
att kanske flyga är underbar. Det 
här var definitivt inte sista gången.

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

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

HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029

Tyresö Hanviken på väg 
mot kval till Hockeyettan

ISHOCKEY Tyresö Hanviken är 
på god väg att gå upp en division 
till hockeyns finrum Hockey-
ettan. Laget ligger på fjärde 
plats i Alltvåan med två matcher 
kvar av serien, dock enbart en 
poäng efter tvåan Sollentuna HC 
och trean Nynäshamns IF.

Slutar laget som sämst på tredje 
plats väntar kvalspel till Hock-
eyettan. Laget som kommer på 
fjärde plats spelar play off mot 
segraren i Division 2 Östra fort-
sättning och vinnaren går sedan 
till kvalspel.

Förra säsongen var Tyresö 
Hanvikens första år i Division 2, 
men laget tog sig ändå lite över-
raskande till kval. Väl i kvalet slu-
tade laget på sjätte och sista plats.

Lagets ålderman
En spelare som vet vad som krävs 
i division 1 är hanvikensfostrade 
Joakim Wahlqvist. Under början 
av 2000-talet spelade han flera 
säsonger i division 1, både med 
Nacka HK och Trångsunds IF. 
Joakim Wahlqvist, som är lagets 
ålderman med sina 35 år, var 
dessutom med och kvalade med 
Tyresö Hanviken till Hockeyettan 
förra året.

Joakim Wahlqvist tycker att 
lagets chanser i ett eventuellt kval 
ser bättre ut än förra året.

– Vi har fått in några spelar-
typer som vi saknade förra året. 
Laget är homogenare i år. Alla 
är beredda att kriga för samma 
mål, säger han. Vi har tappat bra 
karaktärer, men har också fått 
in bra karaktärer. Vi har fått mer 
spetskompetens. Vi har en bre-
dare trupp helt enkelt fortsätter 
Joakim Wahlqvist.

HockeyEttan 2016
Tyresö Hanviken har en långsiktig 
verksamhetsplan där ambitionen 
är gå till kvalspel 2015 och gå upp 
i Hockeyettan 2016. Redan förra 
året gick laget till kval, vilket var 
bättre än planerat. Det innebär 
att flera av spelarna i laget nu har 
upplevt ett kval.

– I år har vi många spelare som 
var med förra året, berättar Joa-
kim Wahlqvist. Vi har mer erfa-
renhet. Vi har en större chans att 
ta oss längre. Förra året var det 
skönt att ha kommit dit. Resten 
var bara bonus. Vi är mer förbe-
redda för ett kval i år än förra 
året, avslutar Joakim Wahlqvist 
resonemanget.

En annan orsak till att Tyresö 

Hanviken kan placera sig högre i 
ett eventuellt kval är antalet ton-
givande spelare i truppen.

– Vi har några spelare som 
spelat på högre nivå. Det hade vi 
förra året också, men vi har fler 
spelare i år. Vi har också fått in en 
ledare i Stefan Eriksson som har 
spelat på hög nivå. Han visar med 
sitt agerande hur alla andra ska 
göra, säger Joakim Wahlqvist.

Hur laget slutar avgörs den 20 
februari, då laget spelar sin sista 
match i serien. Matchen spelas på 
bortaplan mot Sollentuna HC.

ooo

Tyresö Hanviken förlorade mot Nynäshamns IF den 10 februari med 2–5 i Tyresö Ishall. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Joakim Wahlqvist. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Broddar till folket!
SÄKERHET I vintertider förorsakar halkan många olyckor för de som 
är ute och promenerar. Inte minst äldre är drabbade.

Kommunledningskontoret har fått 
i uppdrag att utreda om Tyresö 
kommun ska börja dela ut brod-

dar till personer som är äldre än 65 
år. I Haninge och Huddinge kom-
mun ligger man steget före och 
har redan infört ett sådant system.

I utredningen ska man se på 
hur det går i våra grannkommu-
ner. Man försöker också ta reda 
på hur stor efterfrågan kan vara 
och vilken typ av broddar man 
ska dela ut.

Gör man som i Haninge lär det 
bli en kostnad för kommunen 
samtidigt som man räknar med 
en besparing för landstinget tack 
vare uteblivna vårdkostnader. 
Hur det hela ska finansieras om 
det blir av är inte bestämt.

ooo
Snart kanske även äldre i Tyresö 
slipper halka. FOTO: GUNNAR FRISELL

Gunilla Mellin, allvetare. FOTO: GUNNAR FRISELL

Tyresöbo fick silver i 
spelet om Stockholm
FRÅGESPORT Radio Stockholms 
tävling ”Spelet om Stockholm” 
vanns 2009 av Gunilla Mellin och 
Peter Zahn. Priset var en resa till 
Paris.

I år var Gunilla Mellin i final igen 
i ”Mästarnas mästare i spelet om 
Stockholm”, en tyresöbo med gott 
minne och stora kunskaper om 
Stockholm med omnejd.

Gunilla Mellin berättar att hon 
som femåring flyttade till Tyresö. 
Hon fick ofta följa med sin pappa 
till Stockholm på turer där han 
berättade spännande saker.

– Stockholm är en fantastiskt 
vacker stad med många intressan-
ta historier, säger Gunilla Mellin.

– När jag vann 2009 var det två 

år efter en hjärnblödning. Jag 
är så glad att hjärnan fungerar, 
säger Gunilla Mellin, men jag har 
mina knep. 1697 brann slottet Tre 
Kronor ner och 1997 föddes mitt 
barnbarn Lukas. Det blir lättare 
att minnas när man har något att 
associera till.

– För att klara frågesporten gäl-
ler det att hänga med i tidningar, 
radio och TV. Den här gången räck-
te det inte till guld men jag är glad 
för silvret, säger Gunilla Mellin.

I finalen mötte Gunilla Mellin 
Stefan Backteman som blev för 
svår. Av 17 frågor i ett vitt spektra 
gavs 13 rätta svar. Gunilla Mel-
lin hade fem svar rätt och Stefan 
Backteman åtta.

ooo
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Helgen efter det inställda ”Vikingarännet” var det full fart på Drevviken. I strålande sol och kall vind åkte många 
skridskor, med eller utan segel och några ”Kite” syntes mot den blå himlen. Färgglada kläder, stora grupper till-
sammans, ryggsäckar med rätt innehåll och långa ispikar gjorde dagen också säker. FOTO: GUNNAR FRISELL

SPORT/FRITID

Prova på pimpelfiske!
För fjärde året i rad bjuder vi in allmänheten till pimpel-
fiske. Vi har två prova-på-tillfällen under vintern. Då vi har 
begränsat med utrustning är det först till kvarn som gäller.

Det första fisket äger rum i Albysjön (vid Albybadet) 
sön 1 mars kl 10.00–14.00.

Det andra fisket äger rum i Tyresö Flaten (parking vid 
Nyfors/Hällberga) sön 8 mars kl 10.00–14.00.

 ! Kolla isläget på vår hemsida www.tyresofiske.se
lördag kl 18 innan respektive fiskedag.

Dicke 070-533 66 66   Börje 070-782 32 77
Sportfiskesektionen i Tyresö Fiskevårdsförening

Tänk på säkerheten när du är på isen!

GRATIS!

Sportlovsaktiviteter i Tyresö
Vecka 9 har Tyresös skolbarn ledigt. Både Nyboda fritidsklubb och Kringlan har och erbjuder bakning, 
skridskor samt bad på onsdagen i fina anläggningen i Gustavsberg.
 Utöver fritidsklubbarnas verksamhet erbjuder Forellbion, kulturskolan och kommunens idrottsan-
läggningar på fina aktiviteter. Om du föredrar uteaktiviteter erbjuder Alby friluftsområde både skidor 
och skridskor. Aktuell spårinformation för längdskidor hittar du på Tyresös hemsida och serveringen 
har öppet tisdag–söndag.

Skridskoåkning för allmänheten
Om du är sugen på att åka skridskor i ishall eller 
utebanor erbjuder Tyresö 3 anläggningar öppna för 
allmänheten under vissa tider. Läs mer om aktu-
ella sportlovstider på www.tyreso.se/akaskridskor

 ■ Tyresö ishall, Simvägen 4
 ■ Utebanan vid Tyresö ishall, Simvägen 4
 ■ Fontanahallen, Skolvägen 33

Bio Forellen, Bollmora torg 4
Forellbion visar sportlovsfilm – Svampbob fyr-
kant; Äventyr på torra land

Biljettpris: 60 kr. Kassan öppnar 30 minuter 
innan föreställningen börjar. Ej kortbetalning. 
Tyresö filmförening arrangerar.

 ■ Onsdag 25 februari kl 13

Skapande verkstad på Tyresös bibliotek
Biblioteken fortsätter att bidra till att fylla loven 
med spännande, kreativa aktiviteter för våra barn. 
Släpp loss fantasin och skapa din egen insekt. Gra-
tis. För barn 5–13 år.

 ■ Tisdag 24 februari–onsdag 25 februari kl 12–16 
Biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7

 ■ Torsdag 26 februari kl 12–15 
Biblioteket i Trollbäcken, Vendelsövägen 59 A

Simma och bada
Ta dig till Tyresö Aquarena för sim och vattenlek i 
vattenrutschbana och strömbassäng! Läs mer om 
öppettider, aktiviteter och entréavgifter; http://
www.medley.se/tyreso-aquarena

 ■ Tyresö Aquarena, Simvägen 2

Under sista helgen på sportlovet bjuder biblioteket och Tyresö Byg-
degård in till teater, biljettpris 30 kr. Till båda föreställningarna går 
det att förköpa biljetter med start 23/2 på www.tyreso.se/biljetter 
alternativt på Servicecenter i Tyresö centrum.

 FOTO: MEDLEY TYRESÖ AQUARENA BILD: MOVIEZINE.SE

 FOTO: THOMAS LUNDQVIST  FOTO: OLLE SUNDBERG

Dockteater för alla från 
5 år: Syrsan och myran
Fabel om den sorglösa syrsan 
och arbetsamma myran. Med 
Dockteater Svarta Katten.

 ■ Biblioteket i Tyresö centr-
um, Östangränd 7

 ■ Lördag 28 februari kl 11.30 
och kl 13

Barnteater: Mannen 
med den olydiga kroppen
Komik att känna igen sig i för 
barn 3–4 år och deras föräld-
rar. Med Fria teatern.

 ■ Tyresö bygdegård, Kyrk-
vägen 7

 ■ Söndag 1 mars kl 13

Efter en stund väller det in ett 
tjugotal barn från Kumla skola, 
årskurs 3. Klass 3b går hit på fre-
dagar för att låna böcker. De gillar 
att det finns en myshörna och en 
soffa att krypa upp i. Ibland byg-
ger de en egen vrå av färgglada 
kuddar. Populära böcker som 
flickorna läser handlar om ”Lasse-
maja” och olika spännande mys-
terier. Pojkarna gillar Manga och 
”Elon och Pucko”. En kille säger 
att det är fett att läsa böcker.

Barnen berättar att de spelar 
spel och visar på datorer där de 
själva kan gå in med personliga 
koder. Det får de bara göra på fri-
tiden. Sofia som är lärare tycker 
det är toppen att ha tillgång till 
biblioteket så nära skolan. Det 
är en god resurs som ger barnen 
läsvana. Om en bok inte finns 
tillgänglig beställer man den till 
nästa besök.

Ursula som assisterar här idag 
berättar om olika aktiviteter. Till 
”Alla hjärtans dag” får barnen 
klippa, klistra och tillverka kort 

till nära och kära. Ibland anord-
nas tävlingar av olika slag.

Anna med sina två barn kom-
mer för första gången. Elton som 
varit här med förskolan är ivrig att 
visa mamma och systern Ella runt.

Anna får lånekort och infor-
mation om dagens teknik med 
e-böcker och e-ljudböcker som 
man kan ladda ner till sin dator, 
mobil och läsplatta.

Många besökare är ”stammis-
ar” som oftast kommer på för-
middagarna. Här i Trollbäcken 
har man stickkafé som är välbe-
sökt. Öppet hus för seniorer som 
önskar hjälp att hantera datorer, 
läsplattor och mobiler är väldigt 
populärt. Hit kommer många 
ovana användare för att få prak-
tisk hjälp att hantera ny teknik.

ooo

Ett besök på Trollbäckens bibliotek:

Vad gör man på bibblan en 
strålande solskensdag?

Mer information
biblioteket@tyreso.se
facebook.com/tyresobibliotek

Leo och Izabella Ono trivs bland böckerna. FOTO: GUNNAR FRISELL

BÖCKER Vi möts av en lugn, ljus och tyst atmosfär. Bibliotekarie Vera 
Almström visar hur man ordnar bibliotekskort för att få låna. Det går 
enkelt och snabbt när man har legitimationen med.
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

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!

SOPPKONSERT
19/2, kl 12–13. Sångerskan och 
spelmannen Lena Willemark från 
Älvdalen tillsammans med musikern 
Mikael Augustsson. Dagens soppa 
från 11.30. Plats: Kvarnhjulet hus B. 
Entré: 100 kr. Arr: Tyresö kommun

MUSIKAL
21/2, kl 18–20.30. Musikalen Upp-
lev vänskap, romanser och äventyr 
med en grupp high school kids 
från år 1961. Entré 50 kr. Förköp 
på https://billetto.se/sv/events/
grease-2-musikal. Plats: Forellsce-
nen. Arr: Lizette Van Essén/elever 
från Kulturama gymnasium

SPORTLOVSKLURIGHETER
23–28/2, kl 12–15. Frågetävling för 
alla barn med fina bokpriser. Plats: 
Tyresö bibliotek, Trollbäckens bib-
liotek och biblioteket i Strand. Arr: 
Tyresö kommun.

SPORTLOVSKUL
24–25/2, kl 12–16. Skapande verk-
stad på biblioteket i Tyresö centrum. 
Släpp loss fantasin! För barn cirka 
5–13 år. Arr: Tyresö kommun.

LOPPIS
8/3, 12/4, 10/5 och 7/6 2015, 
kl 13–16. Plats: Tyresö bygdegård, 
Kyrkvägen 7. Buss 875, hpl Tyresö 
kyrka. Välkommen att fynda gam-
malt och nytt – eller bara ta en fika 
med hembakat bröd. Boka bord 
genom AnaMarija Källgren, 0708-70 
19 40 eller mejla till: info@tyreso-
bygdegard.se

TYRESÖ JAZZCAFÉ
4/3, kl 14–16. Jazzbandet spelar 
upp med gamla fina svängiga jazz-
låtar. CD utlottas på entrébiljeten. 
Entré 60 kr inkl kaffe o kaka 
Kulturcentrum, Kvarnhjulet, Nyfors-
salen. Arr: Tyresö Jazzband och ABF

JAZZKRYSSNING TILL ÅLAND
8/3. Med Eckerölinjen från Grissle-
hamn, bussar t.o.r Tyresö. Trivsam 
resa med Tyresö Jazzband och härlig 
gammal fin jazz. Dansgolv och Öster-
sjöns bästa smörgårdsbord. 
Bussar Alléplan o Krusboda Torg 12, 
Tyresö C (Nordea) 12.15. Pris båt 
o buss 40 kr. Anmälan senast 5/3 
till Eckerölinjen, tel 0175-25800, 
kod 5JAZZ. Arr: Tyresö Jazzband & 
Tyresö Jazz & Blues Club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Varför lämnar familjen Magnusson 
Uddby Gård i Alby?
Tyresöradions Gunnel Agrell 
Lundgren intervjuar bonden Erik 
Magnusson på Uddby Gård om 
varför familjen nu beslutat sig 
för att lämna gården och inte för-
länga arrendet.

Erik berättar i programmet hur 
hans föräldrar kom från Småland 
till Tyresö 1929 och började arren-
dera gården av den gamle marki-
sen Claes Lagergren.

Redan på 60-talet bestämde 
man i Tyresö kommun att jord-
bruket på Uddby Gård skulle vara 
en visningsgård som skulle vara 
öppen för allmänheten.

Gården med kor och getter, 
café och ett gårdsmuséum besöks 
regelbundet av förskoleklasser 
och många andra intresserade 
invånare i Tyresö.

Det är numera dottern Vikto-
ria och sonen Martin Magnusson 
med familjer som driver jordbru-
ket efter sin far. Nu har de nya vill-
koren med höjningar av arrendet 
som kommunen krävt för fortsatt 
skötsel av gården gjort att famil-
jen Magnusson inte längre vill för-
länga det.

Erik Magnusson är kritisk till 
hur kommunen har skött samar-
betet.

– Det har ju inte funnits någon 
redig organisation på kommunen 
som har tagit i det här, säger Erik 
i programmet. Det känns väldigt 
sorgligt att familjen tvingas ge 
upp gården. Det är som allt vårt 
jobb är bortkastat.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 fram till 1 mars Eric Magnusson.

Levnadskonstnären 
från Kumla skola

Sebastian älskar 
verkligen Tyresö

Många elever som gått i Kumla 
skola kommer med glädje ihåg 
biologilektionerna där bland 
andra läraren Ulla-Carina Seller-
gren hade spännande lektioner 
med en levande boaorm som 
hette Olsson, en höna som hette 
Laura som kunde hypnotiseras 
och många andra djur.

– Jag fick möjligheten att bygga 
upp hela biologisalen när högsta-
diet på Kumla byggdes 1967, och 
det var fantastiska år och det var 
så roligt, säger Ulla-Carina i ett 45 
minuter långt program på Tyre-
söradion.

Ulla-Carina berättar levande 
från sitt innehållsrika liv för Ann 
Sandin-Lindgren hur hon hamna-
de i Tyresö och byggde sitt hus på 
Herrgårdsvägen vid Kumla Herr-
gård i Trollbäcken 1957. Vi får 
höra vad konsten och Frankrike 
har betytt i hennes liv, om hennes 
engagemang i Tyresö Ulands- och 
Fredsförening, Operation Dags-
verken för Afrika, om hur hon 
låtit flyktingar bo i sitt hus och 
vad hon är aktiv i just nu.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 fram till 22 februari

I två program på Tyresöradion 
har Sebastian Nyberg berättat 
om sin uppväxt och sin kärlek till 
Tyresö. Han har bott på många 
platser i kommunen och bor just 
nu på Granängsringen med sin fru 
och dotter. Han längtar tillbaka 
till Krusboda där han växte upp 
innan familjen flyttade till Linda-
len när han var tio år.

Han har jobbat som kock i över 
16 år och berättar målande hur 
tufft och roligt det är att arbeta 
inom restaurangvärlden.

– Det är stressigt och hårt 
arbete som bygger på att man är 
ett fungerande team. Men det är 
också ett av de bästa jobben man 
kan ha när allt fungerar och alla 
gör det dom ska, då är det jätte-
kul, menas Sebastian.

Han har deltagit i två TV-
program och berättar öppet om 
hur det var att växa upp med ett 
chilenskt utseende med svenska 
adoptivföräldrar i Tyresö.
Programmet finns på tyresoradion.se 
och hörs på 91,4 fram till 22 februari

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
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Rätta lösningen på kryss nr 8, 2014.
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Kryss nr 1  
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  
6 mars 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2014
1:a: Lars Strömberg, Häxvägen.
2–5: Anders Husrar, Grenvägen.
Kerstin Norell, Stensötevägen.
M-L Swalander, Sikvägen.
Birgit Winroth, Bandhagen.

KULTUR/NÖJE

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 1” 
och skicka senast 
den 6 mars 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis till vinnarna av  
2014 års Julnötter
1:a: Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.
2–4: Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Lennart Berggren, Rönnvägen.
Solweig Palbring, Långsjövägen.

Vinstlotter kommer på posten.

FOTO: GUNNAR FRISELL

Eric Magnusson.

Brottsligheten minskar

FÖREBYGGANDE Den totala brottsligheten i Tyresö har 
minskat med 19 procent de senaste fem åren. Däremot 
ökade bostadsinbrotten med samma siffra, 19 procent, 
mellan 2013 och 2014. Under förra året var det 123 
inbrott i Tyresö.

Nyligen visade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Poli-
sen upp sina verksamheter i Tyresö centrum. Som privat-
person finns det mycket man kan göra förebyggande för 
att slippa inbrott.

Bra lås på dörrar och fönster, se till att inga stegar finns 

lösa utomhus, ha bra samverkan med grannarna, märka 
och värdeföremål är några ganska enkla saker som man 
kan vidta. Timer på lampor och radio och kanske skaffa 
larm är andra. På försök har man sedan mars 2014 gjort 
DNA-märkning i delar av Tyresö. Där har det inte varit ett 
enda inbrott sedan dess.

Samarbetet med Tyresös trafikskolor har visat att ju fler 
som är aktiva och rör sig ute områdena desto mindre blir 
risken för inbrott. De flesta inbrotten sker på dagtid då 
hemmen står tomma.

ooo

Polis Claes Stjernström och brottsförebyggande rådets samordnare Linda Wikman samtalar med intresserade centrumbesökare. 
 FOTO: GUNNAR FRISELL
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AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (15/10-30/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
även USA och 
transport bilar

Däck och bilverkstad
– säkert och 
bekvämt!
Fråga oss 
om priser!

Däck -
hotell

Din 
närmaste

Mitsubishi-
verkstad

KULTUR/NÖJE

Alla hjärtans dag i Tyresö kyrka:

Drop-in för 
bröllop och dop
Alla hjärtan dag lockade speciella besökare till gamla Tyresö kyrka. 
Den är en av de polpuläraste kyrkorna för vigslar i Sverige.
 Alla hjärtans dag vigde Kyrkoherde Michael Öjermo och pastors-
adjunkt Minna Maksimov sex par varav två från Tyresö. Åtta personer 
döptes också varav två vuxna över 18 år. Sju av de döpta är tyresö-
bor och en av de vuxna från en närliggande församling.

Jonas Pettersson och Sofi Svensson från Hammarbyhöjden hade länge funderat på att gifta 
sig. Jonas plan var att ta med sig Sofi till kyrkan, fria och genast gifta sig! Men Sofi var förkyld 
och han visste att hon inte skulle lämna soffan på lördagen utan en ordentlig förevändning. 
Planen ändrades och Jonas friade på fredagskvällen. Sofi svarade naturligtvis ja och gifter-
målet blev av på Alla hjärtans dag.

Luca och Karin Dazzi, nu trollbäckbor efter 11 år utomlands, tyckte att det var dags att döpa 
sina barn. Minna Maksimov höll dopceremonin på engelska som är Lucas hemspråk. Anton 
och Alma är nu medlemmar i Svenska kyrkan.

Linus Varvsäter och Diana Martinez Martinez hade länge tänkt på att gifta sig men utan 
någon stor och kostsam fest. De for från hemmet i Trosa till Hallunda. Sov över hos sin goda 
vän Carlotta Bocio Duff natten till lördag och tog sedan bussen till Tyresö kyrka. Det här var 
första, men nog inte sista, gången de besökte Tyresö kyrka och såg slottet. Carlotta var den 
enda invigda i deras planer så giftermålet blir en glad överraskning för släkt och vänner.
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