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Varning för skuldsättning
n Under många år har Tyresö kom-
muns ekonomi varit stark men 
under de kommande åren vänder 
det nedåt.

Stora investeringar i framförallt 
nya skolor och dyra löften från de 
styrande politikerna gör att Tyre-

sös skuldsättning enligt en ny pro-
gonos mer än fördubblas fram till 
2020. Då kommer varje tyresöbo, 
genom kommunen, ha en skuld på 
50 000 kronor.

Tillsammans med ett sämre eko-
nomiskt resultat kan det tvinga 

fram stora besparingar i skolan och 
välfärden samt höjda skatter.

Socialdemokraten Anita Matts-
son kräver nu att kommunen ska 
vidta åtgärder för att begränsa 
skulden och stärka ekonomin.

 Sid 8
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Anita Mattsson, socialdemokratiskt oppositionsråd, är oroad av den växande kommunala låneskulden. FOTO: GUNNAR FRISELL

Nöjda kan lätt bli missnöjda
n Kommunens låneskuld riskerar att bli historiskt stor. Utan att 
tänka på ekonomin föreslår Moderaterna den ena stora investe-
ringen efter den andra. Istället för att bygga allt nytt borde det 
som redan finns tas tillvara bättre. Det är smart. De idag nöjda 
tyresöborna kan lätt bli missnöjda. Ledare, sid 2

Bygg hyresrätter, sluta sälj ut
n Bostadsmarknaden fungerar dåligt när det är en bristsitua-
tion. Särskilt svårt är det för de unga att hitta sin första bostad. 
Utförsäljningarna har gjort att många av de billigaste bostäderna 
i kommunen har försvunnit. Dessa måste upphöra och planering-
en och byggandet av hyresrätter öka. Debatt, sid 4

”Vi måste få koll 
på våra lokaler, 
bygga rätt och få 
tag i utbildade 
pedagoger.”
Monika Larsson, sid 6

Bygge i 
Fornuddsparken 
n Planerna på att bygga en 
skola och ett äldreboende 
i Fornuddsparken rör upp 
många känslor. Sid 3

Kravmärker
n Ytterligare tre förskolor i 
Tyresö har KRAV-certifierat 
sin verksamhet. Nu är det 
fem förskolor som är certifie-
rade. Sid 5

Mötesplats
n Tyresö fritidsgårdar starta-
de förra våren en mötesplats 
med inriktningen HBQT. Det 
är en fritidsgård för alla men 
med HBQT-acceptans för 
ögonen. Sid 9

Grusade planer
n Detaljplanen för Nyforsom-
rådet är upphävd av Mark- 
och miljödomstolen. Det är 
planens slopande av strand-
skyddet som inte gillades av 
rätten. Sid 10

Gemensam 
gymnasievision 
n Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet har 
enats om en gemensam vision 
för den framtida gymnasie-
skolan i Tyresö. Sid 11

Riksdagspraktik
n Tyresös enda riksdagsle-
damot söker en praktikant. 
Praktikperioden kommer 
att vara mellan två och fyra 
veckor. Sid 13

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
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Noterat

Visst är vi många som gillar vårt Tyresö. 
Tyresö är unikt med både närhet till 
natur och Stockholms storstadspuls. Nu 

kan den känslan, många av oss tyresöbor bär 
på, också bekräftas i en undersökning. Svenskt 
Kvalitetsindex har frågat nästan 24 000 perso-
ner runt om i Sverige, hur nöjda de är med den 
kommunala servicen och om de kan tänka sig 
att rekommendera någon annan att flytta till 
kommunen där de bor. Och här ligger Tyresö i 
topp. Vad är det då som gör Tyresö så bra. Jo, 
till natur och närhet till storstad kan också läg-
gas föreningsliv och kommunal service – där 
bland annat våra skolor och vår äldreomsorg 
ingår. Dessutom har kommunen historiskt sat-
sat framåt med ekonomiskt hållbart perspektiv i 
fokus. Den tiden verkar tyvärr förbi när man ser 
vilka investeringsplaner den borgerliga majori-
teten skissar.

Precis som i det egna hushållet behöver kom-
munen låna för att klara större och mer långsik-
tiga investeringar. Investeringar måste en kom-
mun göra hela tiden. De som styr måste också 
prioritera mellan alla önskemål och fundera på 
vad som är viktigast att göra. Och på vilket sätt, 
som är bra och mest ekonomisk. Men glöm inte 
att lånade pengar också ska betalas tillbaka. 
För ett par år sedan renoverades Nyboda skola. 

Det blev ett katastrofalt ekonomisk resultat där 
slutnotan blev hundratals miljoner dyrare än 
planerat.

Just nu står Tyresö inför flera stora inves-
teringar. När man ser förslagen verkar det 
som om den borgerliga majoriteten tappat 
det ekonomiska fotfästet. På listan står ett 
nytt gymnasium, en ny stor skola på For-
nudden, nya äldreboenden, utbyggnad av 
Tyresövägen och mycket mer.

Bara gymnasiet kommer att anstränga den 
kommunala ekonomin enormt. Nej, se istället 
till att ta till vara det som redan finns och för-
ädla det. Gymnasiet är över 30 år och behöver 
en stor upprustning. Men tro inte att en bygg-
nad kan göra en skola attraktiv. Utan en bra, 
modern och framåtsyftande undervisning kom-
mer klassrummen, oberoende hur fina de är, 
att gapa tomma. Det är här de stora insatserna 
måste göras.

Med de investeringsplaner som finns kommer 
kommunen på mycket kort tid att behöva bära 
kostnader för lån som är minst dubbelt så stora 
som idag och passera miljarden med råge. Då 
kommer säkerligen antalet nöjda tyresöbor att 
bli lätträknade.

ooo

Just nu är tyresöborna de mest nöjda i landet. Det är bra och det borde så 
förbli. Den ekonomiska risken som många stora investeringar medför kan 
dock förändra bilden. Det verkar som om den moderata kommunledningen 
inte förstår att lånade pengar ska betalas tillbaka. Släpp prestigen och dis-
kutera planerna i blocköverskridande grupper för att hitta hållbara lösningar 
för framtiden. Kommunen har ingen sedelpress och nya stora lån kommer att 
belasta ekonomin under många generationer.

Redan den 5 mars var det dags att revidera årets budget för 
Tyresö kommun. De största förändringarna skedde inom 
socialnämndens verksamheter. Äldreomsorgen fick till exem-
pel avstå 3,4 miljoner kronor till andra delar av nämndens 
ansvarsområden. Det är väldigt konstigt att det kan uppstå så 
stora överskott inom ett område där det för ett par år sedan 
var tvungen att chockhöja avgifterna. Det genomfördes till 
och med en folkomröstning som med en förkrossande majo-
ritet sa nej till avgiftshöjningarna. Trots det bestämde sig de 
borgerliga partierna att strunta i resultatet och låta avgifterna 
vara som de var. Nu verkar det inte ha funnits skäl till någon 
avgiftshöjning. Äldreomsorgen kan ju dräneras på mer än 
dubbelt så mycket som avgiftshöjningen gav. I Moderaternas 
och Kristdemokraternas Tyresö ska det uppenbarligen kosta 
att bli gammal.

ooo
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
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första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 21–26 april 2015
Manusstopp 12 april 2015
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

SMS-lån – inget
för kommunen

Om du inte kan göra dig förstådd
i nån pratig pod
och inte vill segla i mediaström
som kryssar mellan hat och självberöm
och inte är det minsta radikaliserad
– då är du hopplöst akterseglad.

S.

Kommunfakta:
Befolkningen i östra Tyresö beräknas öka med 30 procent till år 2030. Trafiken 
kommer att öka på den redan hårt belastade Tyresövägen. Kommunen ser det som 
angeläget att få fler personer att välja kollektivtrafiken framför bilen. En minskning 
med 250 fordon under högtrafik skulle minska köerna till ett minimum.

I en marknadsföringskampanj har försök gjorts att få bilister att byta till kollektivt 
resande. Kampanjen erbjöd två veckors gratis åkande med SL.

Redovisningen av kampanjen är mycket positiv

n 2 223 adresserade utskick till bilägare gjordes 

n Cirka 3 800 e-post skickades ut till anställda i Tyresö kommun och till privat-
personer

n 85 procent uppmärksammade kampanjen.

n Totalt fick 860 personer slutligen chansen att prova på. 

n 82 procent av provåkarna använde sitt kort. Av dessa: 
– Upplevde 15 procent att det var enklare än förväntat att resa med SL. 
– Kunde 80 procent tänka sig att rekommendera SL till vänner och bekanta. 
– Hade 25 procent ökat sitt resande jämfört mot tidigare. 

n Av samtliga respondenter reser 29 procent frekvent kollektivt idag.
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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
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Striderna kring Fornuddsparken 
blossade upp redan förra våren, 
när ett förslag presenterades om 
att bygga ett nytt äldreboende i 
norra delen av Fornuddsparken. 
Många närboende protesterade 
mot bygget som man menade blev 
för stort, och även mot argumen-
tet att den delen av parken ändå 
inte används idag.

Nu har den moderatledda alli-
ansen ändrat planerna, och vill 
istället bygga en ny skola med 

plats för 700 elever i Fornudds-
parken, vilket skulle bli en av 
kommunens större. Det plane-
rade äldreboendet kommer då att 
byggas på skoltomten där nuva-
rande Fornuddens skola ligger. 
Nu rasar de närboende:

– De planer som kommunen 
har för parken är katastrofala, 
säger Stephan Lindstein, som 
bor intill Fornuddsparken. Det 
behövs grönområden. Fornudds-
parken får inte förstöras!

I planen ingår också att Sofie-
bergsskolan som idag är en 
F-6 skola i första steget blir en 
2-parallellig lågstadieskola, för 
att senare göras om till förskola. 
Detta har fått socialdemokrater-
na att reagera:

– Det här var exakt vad vi var-
nade för innan valet, men då lova-
de moderaterna att Sofiebergs-
skolan skulle vara kvar som låg 
och mellanstadieskola. De ljög 
väljarna rakt upp i ansiktet, säger 
Anita Mattsson, (S) oppositions-
råd.

Socialdemokraterna har istäl-
let lämnat andra förslag på var 
det nya äldreboendet kan place-

ras, och vill att Fornuddens skola 
byggs om där den ligger idag. De 
hävdar att också att det kommer 
också att bli en ekonomiskt mer 
hållbar lösning.

– Många av oss socialdemo-
krater i kommunstyrelsen bor på 
Fornudden och i Sofieberg, det 
gör kanske att vi lättare kan hitta 
andra alternativ för äldreboendet.

– Att bygga nya skolor och riva 
gamla innebär, jämfört med att 
rusta upp den befintliga skolan, 
högre hyror och att det kommer 
att finnas mindre pengar kvar till 
lärare och undervisning, säger 
Anita Mattsson.

ooo

Fornuddsparken  
– nästa byggarbetsplats?

Arkitekt och ordförande i Trollbäckens Egnahemsförening Svante Berg tillsammans med Stephan Lindstein och Kerstin Enoksson. FOTO: C. KÄLLSTRÖM

Nominerade till 
kommunikatörspris
PRIS Lars-Göran Uddholm, 
brandchef på Södertörns brand-
försvarsförbund, har av nätverket 
Sveriges kommunikatörer nomi-
nerats som en av tre kandidater 
till Stora Kommunikatörspriset 
2015. 

Juryn har motiverat nomine-
ringen med att ”Lars-Göran Udd-
holm förstod vikten av kommuni-
kation under skogsbranden i Väst-
manland 2014. I rollen som rädd-
ningsledare visade han att tydlig, 
tillgänglig och effektiv kommuni-
kation var en framgångsfaktor för 
hela räddningsaktionen.”

Övriga två finalister är ärkebis-
kop Antje Jackelén som 1982–1988 
var kyrkoadjunkt i Tyresö försam-
ling, och Maria Starck, digital stra-
teg för Feministiskt initiativ.

Priset delas ut den 26 mars.
ooo

Egen regi, nej tack!
POLITIK Kommunala pensionärs-
rådet (KPR) har lämnat synpunk-
ter till socialnämnden på Nämnd-
plan 2015. Detta dock först efter 
att beslut om planen redan tagits 
och därtill på eget initiativ efter-
som de inte tillfrågats om planen. 
Bland annat har man bett om en 
förklaring varför egenregianbud 
från kommunens egna verksam-
heter inte ska lämnas när konkur-
rensutsättning sker. Tillförordna-
de ordföranden i socialnämnden 
Anna Lund (KD) har svarat; ”Det 
är ett politiskt ställningstagande 
att egenregiverksamheterna inte 
ska lämna anbud.”

ooo

Tyresöborna är nöjdast Betyg i fyran – fel väg att 
gå enligt AcademediaBETYG 99 procent av tyresö-

borna är nöjda med sin kommun 
och kan rekommendera andra att 
flytta hit. Det gör dem är nöjdast 
i landet. Mätningen är gjord av 
Svenskt Kvalitetsindex som har 
frågat 24 000 svenskar vad de 
tycker om sin kommun.

Svenskarna är nöjda med sina 
kommuner. I två av tre kommu-
ner rekommenderar minst 90 
procent av de tillfrågade andra 
att flytta till sin kommun. Nöjdast 
är man i Tyresö, följt av Svedala, 
Tranås och Danderyd. Äldre är 
mer benägna att rekommendera 
sin kommun än yngre.

Däremot är svenskarna inte 
lika nöjda med den kommu-
nala servicen, där man endast i 
tre kommuner är mycket nöjd: 

Lomma, Svedala och Lidköping. 
Tyresö får dock relativt högt 
betyg: 71 på en 100-gradig skala. 
Där har resultaten dock försäm-
rats mot förra året då resultatet 
var 72,6. Kvinnor är något nöjdare 
med den kommunala servicen än 
män.

ooo

BETYG Efter att regeringen 
och alliansens överenskom-
melse kring skolan där försök 
med betyg i årskurs 4 ingår, har 
debatten varit intensiv.

I en debattartikel i Dagens sam-
hälle skriver skolkoncernen Aca-
demedia att de inte tror att många 
skolor är intresserade av att infö-
ra betyg i årskurs fyra. Detta då 
forskarkåren är enig, om att betyg 
inte påverkar barn som lyckas i 
skolan, utan snarare kan ha mot-
satt effekt för de barn som inte 
klarar skolan. Lärarförbundet och 
Lärarnas riksförbund fackförbun-
den säger nej till betyg och de två 
stora remissinstanserna, Skolver-

ket och Skolinspektionen motsät-
ter sig betyg i årskurs fyra.

Kungliga Vetenskapsakade-
mins arbetsgrupp Framtidens 
skola har gått igenom den utred-
ning som gjorts i frågan och 
skrev: ”Det vetenskapliga stödet 
för tidiga betyg är mycket svagt. 
[—] Sammanfattningsvis drar vi 
slutsatsen att det inte finns stöd 
i vare sig svensk eller internatio-
nell forskning för att tidiga betyg 
skulle ha positiv effekt på elever-
nas lärande.”

I Tyresö kommun är Breviks 
skola en av Academedias skolor, 
som inte kommer att testa betyg i 
årskurs fyra.

ooo

Så stora är skolorna i Trollbäcken
Nya Fornuddens skola 700 elever*
Fornuddens skola 375 elever
Kumla skola  823 elever
Sofieberg 171 elever
Hanviken 428 elever
* Planerad 2018
Mätperiod: mars 2014 Källa: Sweco

FRAMTID Planen på att bygga en ny stor skola i Fornuddsparken 
väcker oro och ilska. Närboende, många föräldrar och den politiska 
oppositionen gör tummen ner till förslaget. Planerna fortsätter ändå, 
trots att det finns alternativa lösningar.
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Det är många som väntar på en bostad i Tyresö. Vi har 
över 20 000 personer i Tyresö bostäders bostadskö 
och de få lägenheter som idag förmedlas har ofta 

över sexhundra sökande per lägenhet. Nu tas initiativ för 
att bygga fler hyresrätter och det är bra. Ännu bättre vore 
det om staten insåg att det behövs någon forma av stimu-
lans så att de nyproducerade hyresrätterna kan få rimliga 
hyror.

Speciellt svårt är det för de unga att hitta någonstans att 
bo. Många är de ungdomar som hoppar runt på en väldigt 
dyr andrahandsmarkand. Få är också de ungdomar som bor 
ensamma i sin första lägenhet. Att två–tre personer delar 
en tvåa är inte ovanligt. I bostadsbristens Tyresö påverkas 
också de som redan bor. För i bostadsbristen spår kommer 
också trångboddheten. Det kan vara föräldern som längtar 
efter ett eget sovrum, som är trött på att sova i familjens 
vardagsrum. Eller tonårsflickan som tycker det är jobbigt 
att alltid läsa läxor i det delade rummet med sina två brö-
der. Att i detta läge, när många unga vill få en chans att 
flytta hemifrån sälja ut ytterligare hyresrätter verkar helt 
vettlöst. I våras såldes Diamanten i Öringe då försvann 152 

hyresrätter. Nu är det dags för ytterligare 58 lägenheter i 
Krusboda. Med detta kommer närmare 700 lägenheter att 
ha sålts ut de senaste åren. Och det är de relativt billiga 
bostäderna som gått under klubban.

Tyresö har varit en kommun som planerat med bostäder 
med olika upplåtelseformer. Idag håller det på att föränd-
ras. Detta trots att de styrande politikerna vet att villor, 
bostadsrätter och hyresrätter behövs i alla våra kommun-
delar. Vill man minska segregationen är kommundelar med 
blandade upplåtelseformer ett första bra steg. Vi hoppas 
nu att kommunfullmäktige, alla de ledamöter som tyresö-
borna röstat fram tar sitt förnuft till fånga och slutar sälja ut 
fler hyresrätter. I Tyresö är det många unga som längtar att 
få flytta hemifrån, i hela Sverige är det sammanlagt 289 000 
unga vuxna.

Så kära politiker i Tyresö kommun, sälj inte fler hyres-
rätter.
Tina Norrström
ordförande för Hyresgsätföreningen i Tyresö
Marie Linder
ordförande för Hyresgästföreningen i Sverige

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

700 hyresrätter har försvunnit i Tyresö

Dotterns kofta går sönder efter andra tvätten, som har 
skett helt enligt tvättlappens instruktioner. Jag har tvättat 
kläder sedan jag var åtta så jag borde kunna tyda detta. 
Dessutom har jag turen att ha en tvättmaskin som är av 
nyare modell så där borde inte felet ligga. Med en suck 
packar jag ner den nytvättade koftan och mellan jobb, 
skjuts till barnens aktiviteter, middagslagning, träning 
och allt som hör en vardag till, går jag tillbaka till buti-
ken. Där står jag, svettig och stressad och förklarar vad 

som har hänt: ”Oj, vad konstigt. 
Så ska det ju inte vara. Men det 
är ingen annan som har klagat.”

Jag vet inte hur många gånger 
det här har hänt mig. Jag lackar 
ur på att kläder ofta går sönder 
efter att de knappt använts. Sko-
sulor lossnar, regnkläder går 
sönder i sömmar och oförklar-
liga hål dyker upp i både mina, 
och barnens kläder. Jag går till-
baka. Butikerna jiddrar nästan 
alltid om kvitto fastän det varken 
handlar om öppet köp eller byte. 
Det handlar om en reklamation. 
Och nästan varenda gång hörs 

de magiska orden ”ingen annan har klagat.”
Häromdagen skulle jag hämta ut medicin åt min dotter. 

Detta meddelade jag expediten på apoteket som tog min 
legitimation och började knappa på datorn. Sedan fann 
jag mig med en påse och en summa att betala. Jag beta-
lade, tog påsen och åkte hem. Efter middagen kom dot-
tern på att hon skulle få medicin. Jag tog fram asken och 
tänkte ge henne en tablett. Men eftersom jag är läskunnig 
och inte alltid helt disträ råkade jag se att det i bipackse-
deln stod ”bör ej ges till barn”. Det kändes aningen märk-
ligt då medicinen skulle vara utskriven till dottern. Så var 
nu icke fallet. På asken stod mitt namn och innehållet var 
en medicin som jag hade recept på.

Nästa dag, mellan jobbet, mataffären och aktiviteterna, 
svängde jag in till det aktuella apoteket som blev oerhört 

tacksamma för att jag kom och berättade. 
De tog det inte som klagomål. De tog det 
som viktig information till dem. Fullkom-
ligt professionellt lyssnade de och har 

sedan vidtagit de åtgärder de ska, för att förhindra att 
detta sker igen. För de är kloka nog att veta att om det 
bara så är en enda person som har drabbats av något som 
gått fel i deras kvalitetskedja, så är det en för mycket. De 
är säkert också kloka nog att förstå att om en expedit slar-
var en gång, är det inte omöjligt att hen slarvar en gång till. 
Och att det bakom varje ”klagomål” finns ett stort mörker-
tal. För alla drabbade går inte tillbaka. Alla orkar inte säga 
ifrån. För det tar tid och det är läskigt att vara besvärlig.

Nu är det förstås stor skillnad på en trasig kofta och en 
felexpediering av en medicin. Men att som mottagare av 
ett klagomål trösta sig med att ingen annan har klagat, det 
är att göra sig själv en stor otjänst. För sanningen är att 
bara för att åsikter eller klagomål inte framförs betyder det 
inte att de inte finns. Därför gör man klokt i att lyssna på 
den som vågar vara obekväm, och tar sig tiden att vara det.
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm / www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se

Ingen annan har klagat

FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON

”Alla orkar inte 
säga ifrån.”
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Negativa framtoning
Ni gör i grunden en riktigt bra tid-
ning och jag är väl medveten att 
det är en partsinlaga från lokalpo-
litikens opposition.

Ändå tycker jag att det är synd 
att ni nästan enbart skriver, kla-
gar och kritiserar. Tyresö är en 
fantastisk kommun där folk trivs. 
Nyligen offentliggjordes att 99 
procent av kommunens invånare 
skulle rekommendera andra att 
flytta hit. Det pekar ju tydligt att 
invånarna är i väsentligt grad 
mycket nöjda med sin kommun.

I Tyresö Nyheter ser ni bara fel 
och elände med det allra mesta. 
Att redaktionen har en annan 
politisk uppfattning än kommun-
ledningen sticker ni ju inte under 
stol med och naturligtvis ska ni ha 
synpunkter, även kritiska sådana, 

men inse att allt som beslutas, 
görs och planeras i kommunen är 
inte så förskräckligt dåligt som ni 
vill göra gällande. Ingen blir glad 
av att läsa dessa litanior!

Se positivt på vår fina kommun 
och dugliga kommunledning. 
Redaktionen tycks vara den 1 pro-
cent som inte trivs men läsarna 
till i regel den nöjda majoriteten.

Sluta inte framföra synpunk-
ter, även kritiska, men gör det i en 
positiv anda så blir Tyresö Nyhe-
ter en ännu bättre tidning.

Det är sant att jag har mina röt-
ter i den borgerliga majoriteten 
men det är länge sedan jag var 
aktiv kommunalpolitiker. Jag har 
lärt mig att en positiv framtoning 
smittar av sig. Prova!
Gunnar Berndtson

Reds kommentar:
Tack för dina synpunkter. Tid-
ningen försöker spegla det som 
händer i Tyresö inom alla områ-
den. Mycket som berör tyresö-
borna handlar om kommunal 
verksamhet till exempel skola 
och omsorg. Här har både pro-
blem och förtjänster lyfts fram. 
Händelsen och de människor 
som intervjuas anger där artiklar-
nas anslag. De inslag om kultur, 
idrott, porträtt eller företagsre-
portage tycker jag nog alltid är 
positiva. Vi ska trots det se om 
vi kan göra något för att utveckla 
tidningen.


Vi tycker om Trollbäcken!
Den 25 mars informerar Troll-
bäckens Egnahemsförening om 
det förslag till Översiktsplan som 
kommunen skickat till alla tyresö-
bor. Vad blir konsekvenserna för 
Trollbäcken och vad borde stå i 
planen?

Miljö- och samhällsbyggnadsut-
skottet beslutade den 11 mars att 
upprätta ett förslag för detaljplan 
för skola, förskola, äldreboende 
och bostäder vid Fornudden.

Beslutet innebär att man på 
den plats i norra Fornuddsparken 
som avsågs för äldreboende och 
boende nu vill placera en nybyggd 
och kraftigt utökad Fornudds-
skola. Skolans nuvarande tomt 
används till förskola, äldreboen-
de och boende.

Föreningen lämnade synpunk-

ter på förra årets äldreboendeför-
slag och anser då som nu att kom-
munen ska ha bättre medborgardi-
alog med redovisning av alternativ 
och motiv när man tar bort en del 
av den finaste parkmarken vi har.

Alternativa lösningar i Troll-
bäcken har inte redovisats och 
kommunen valde igen att inte 
först göra ett program trots att 
starka skäl finns.

Plan- och bygglagen anger 
olika skäl för kommuner att göra 
program med syfte att skapa en 
bra medborgardialog.

Ett sådant skäl är att det förelig-
ger många motstridiga intressen 
(reservation till beslutet om sko-
lans dimensionering, reaktioner 
på att förminska Fornuddsparken, 
ökade trafikstörningar m.m. dess-

utom krävs det dispens av Läns-
styrelsen för att bygga på detalj-
planelagd park-och naturmark)

Föreningen håller med om att 
det i Trollbäcken behöver byggas 
ett 60-tal bostäder för äldre, utöka 
skol- och förskolekapaciteten 
samt skapa fler och nya bostads-
typer för att möta generations-
skiftets behov.

Kommunens påbörjade utred-
ning om utveckling av stråket 
mellan Drevviken via Alléplan till 
Södergården kan ge många posi-
tiva möjligheter för ovan nämnda 
behov och föreningen kommer att 
med intern arkitektmedverkan 
följa utredningen och presentera 
egna idéer.
Svante Berg,
ordf. Trollbäckens Egnahemsförening
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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

Ska ni ha fest eller?

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

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

1997–2015

Boka vårfest, student & bröllop NU!

Förskolor ställer 
högre krav
KVALITET Ännu en förskoleledning i 
Tyresö har insett hur viktigt det är att 
se över vilken mat de serverar sina barn. 
Sedan en tid har förskolorna Stjärnan 
och Hästhagen KRAV-certifierat sina 
verksamheter och nu har tre förskolor till 
i kommunen tagit steget.

Förskolorna Trollsländan, Palet-
ten och Stenkulan, drivna av M3P, 
har alltid lagt stor vikt på att ge 
barnen bra och näringsriktig kost 
och har sedan tidigare ätit en del 
ekologiskt, men det var först då 
föräldrarna specifikt efterfrågade 
mer ekologisk mat i förskolornas 
föräldraenkät som resan började.

För ett år sedan tog förskolech-
efen Maire Pitkänen och hennes 
personal ett steg framåt och star-
tade projektet ”Ekologisk Kost”. 
Ett första steg var att kontakta 
Hästhagens förskola som varit 
certifierade i några år för att få 
mer inspiration. Efter ett möte 
dem emellan tog de kontakt med 
SMAK, som är en certifierings-
firma, genom vilken de fick mer 
information om vad det innebär 
att vara en KRAV-certifierad för-
skola.

– När vi gick igenom våra inköp 
så upptäckte vi att vi redan köpte 
en hel del ekologiskt. Nu gällde 
det bara att öka andelen och 
dokumentera våra inköp, säger 
Maire.

För att få ett märke krävs att 
minst 25 procent av kostnaden 
är för KRAV-godkända produk-
ter. I nuläget är 800 kök i Sverige 
KRAV-certifierade och en första 

godkänd kontroll av Trollsländan, 
Stenkulan och Paletten innebär 
att 5 av dem nu är förskolekök i 
Tyresö.

Beslutet att KRAV-certifiera 
förskolorna har inte inneburit 
några anmärkningsvärt högre 
kostnader. De har bytt frukt- och 
grönsaksleverantör, samt investe-
rat lite tid och engagemang.

– Är det något vi ska investera i, 
så är det barnen. Det är viktigt att 
barnen får bra kost. Vi i persona-
len ser endast fördelar med refor-
men och anser att det är minst 
lika viktigt att barnen får bra mat 
i förskolan som att vi följer läro-
planen, menar Maire.

Maire anser att det är ledning-
ens ansvar att se till att maten som 
serveras i förskolan är näringsrik-
tig och ser det som hennes upp-
gift att stötta kökspersonalen i 
att ge barnen nyttiga måltider. I 
och med att de är certifierade så 
får de material och information 
från KRAV så att de fortlöpande 
utvecklas i sitt värdefulla arbete.

– Nu när vi blivit KRAV-certifie-
rade måste vi leva upp till vad vi 
säger och det ska bli väldigt intres-
sant att se hur föräldrarna tar 
emot detta i nästa föräldraenkät.

ooo

Ambassadör på besök

INTERNATIONELLT I ett part-
nerskap som Tyresö har med 
den sydafrikanska kommunen 
Theewaterskloof genomförs ett 
projekt om unga entreprenörer. 
Syftet har varit att inspirera 
sydafrikanska elever genom Ung 
Företagsamhet (UF) som genom-
förs på Tyresö gymnasium till 
liknande projekt där.

Fyra elever på Tyresö gymnasium 
har tillsammans med vuxna nyli-
gen besökt Sydafrika. I samband 
med UF-mässan i februari var det 
dags för fem sydafrikanska elever 

att besöka Tyresö. På besöket på 
Tyresö gymnasium deltog också 
den sydafrikanska ambassadören 
i Sverige, Mandisa Dona Marasha. 
Hon är väl insatt i många sam-
arbeten mellan kommuner, och 
berömde projektet:

– Här händer det verkligen 
positiva saker, som gör skillnad 
för människor i vardagen.

Projektet finansieras av ICLD, 
Internationellt centrum för lokal 
demokrati, och målet är att arbeta 
mot fattigdom och för kvinnors 
rättigheter.

ooo

Sydafrikanska elever, projektledare och politiker på plats i Tyresö gymnasium, tillsammans med den svenska styr-
gruppen, bland andra Anita Mattsson (S) och Fredrik Saweståhl (M). Ambassadören är imponerad över resultaten. 
 FOTO: TN

Joanna Marzec-Visagie berättar om den sydafrikanska varianten av Ung Företagsamhet; Biggest Deal. FOTO: TN

Sydafrikas ambassadör Mandisa 
Dona Marasha är imponerande 
insatt i många projekt.  FOTO: TN
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Monika Larsson är ny chef på barn- och utbildningsförvaltningen. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Jag har under de senaste veckorna konstaterat att de 
flesta frågor hänger ihop, från det lilla till det stora 
perspektivet. Det börjar bli dags för mig och min fru 

Maria att ställa vår fyra månader gamla son i förskolekö. 
Min åsikt har reflexmässigt alltid varit att det är trevligt 
och bra att kunna välja, så länge inte mitt val försämrar 
för någon annan. Det är enligt mitt sätt att se på saken inte 
ett problem att det finns personalkooperativ och företag 
som kompletterar kommunens verksamhet. Under de 
senaste åren har jag börjat tvivla.

När de första privata inslagen dök upp i skola, vård och 
omsorg var det fortfarande ingen tvekan om att det var 
kommunen eller landstinget som garanterade kvalitén. 
Efter flera år med låt-gå-politik är andelen privata utfö-
rare väldigt hög både i Tyresö och riket, vilket har gjort 
att valet i sig har blivit det som ska garantera kvalitén. 
Personligen är jag inte nöjd med det. När min fru och jag 
väljer förskoleplats åt vår son vill jag veta att jag väljer 
mellan idel goda alternativ. Det ska inte finnas en Svarte-
Petter i leken. För visar det sig att förskolan inte håller 
måttet ska det nog ganska mycket till för att rycka upp 
barnet från sin miljö för att välja på nytt. För att uttrycka 
det enkelt: om makaronerna inte passar tar jag ett nytt 
märke nästa gång, men med välfärdstjänster är det något 
annat.

Då det är kvaliteten som är det viktiga känns det rim-
ligt att fundera på om våra skattepengar går till vad de 
är avsedda för och hur just kvaliteten kan garanteras. 
Därför är regeringens initiativ, att ta fram förslag på vilka 

krav som bör ställas på privata utfö-
rare av välfärdstjänster efterlängtat. 
Huvudregeln ska vara att överskott 
i välfärdsbolag ska återinvesteras 
i den verksamhet som pengarna är 
avsedda för.

Detta ligger också i linje med vad 
de flesta svenskar tycker, enligt olika 
undersökningar.

SOM-institutet vid Göteborgs uni-
versitet konstaterade för några år 
sedan att 62 procent av befolkningen 

inte vill tillåta vinstutdelningar i skattefinansierad vård, 
skola och omsorg. Bara 16 procent var av motsatt åsikt.

Frågan är förstås komplicerad och jag kan känna 
respekt för olika åsikter i denna fråga. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att det svenska systemet är ett av de mest 
avreglerade i världen. Därför känns det som att debat-
ten kring regeringens initiativ blir olovligt onyanserad då 
vissa politiker och debattörer hävdar att detta är stats-
socialism och att Sverige är på väg att bli ett nytt DDR.

Om förslagen blir verklighet kommer detta att påverka 
Tyresö på flera sätt. Förhoppningsvis kommer mer peng-
ar stanna i förskolan och skolan. Där kommer de helt 
säkert göra nytta!
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

”Huvudregeln ska 
vara att överskott 
i välfärdsbolag 
ska återinvesteras 
i den verksamhet 
som pengarna är 
avsedda för.”

Tyresö deltar  
i skolprojekt

Som ett led i att stödja utveck-
lingsarbetet på Tyresös skolor 
kommer nu Tyresö kommun att 
delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings, SKLs satsning PRIO. 
PRIO har som övergripande mål 
att varaktigt höja kunskapsre-
sultaten i den svenska skolan 
och fokus ligger på att utveckla 
interna processer för att skapa 
en lärande organisation på skolor 
med hjälp av en förändringsle-
dare.

Målet är att samtliga Tyresös 
kommuns skolor ska vara med i 
projektet, men i startskedet ingår 
två av kommunens skolor. Att det 
enbart är två skolor i startskedet 
menar barn- och utbildningsför-
valtningens nya chef, Monika 
Larsson, är på rekommendation 
av SKL.

– SKL råder kommuner till 
att börja i liten skala och prova 
sig fram. Tyresö kommun måste 
ha en organisation som är mer 

anpassad till dagens lagstiftning 
och fortsätta vårt arbete mot hög 
måluppfyllelse.

Monika Larsson, som senast 
kommer från Stenungsund som 
sektorchef, har arbetat i Tyresö i 
3 månader. Hon ser många utma-
ningar, men ger liksom Skolverket 
beröm till Tyresös många engage-
rade och duktiga förskolechefer, 
rektorer och pedagoger.

– Framöver måste vi få koll på 
våra skol- och förskolelokaler, 
bygga rätt på rätt plats och få tag 
i utbildade pedagoger i konkur-
rens med andra kranskommuner 
till Stockholm.

ooo

KUNSKAP Skolinspektionens granskning av Tyresö kommun 2014 
resulterade i en del anmärkningar att arbeta vidare kring, bland annat 
synpunkter på kommunens systematiska kvalitetsarbete och likvär-
digheten mellan Tyresös skolor
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VISION CAMPUS TYRESÖ 
 Tyresö gymnasium 

Vi vill veta 
VAD DU TYCKER?

Kom och träffa oss i  
Tyresö Centrum  

lördagen den 21 mars
kl 11-13

Vi har en 

Torsdag i Trollbäcken
Inspirationskväll

Normkritiskt förhållningssätt-vad är det? 
19 mars 2015

I en tid av oroligheter är det hög tid att dis-
kutera och aktualisera allas lika värde och 
normer. 

Vad innebär normkritik och kränkningar? 
Hur kan vi föräldrar verka och agera norm-
kritiskt? Hur kan man arbeta normkritiskt i 
förskola och skola? 

19 mars besöker Aisha Lundgren torsdag 
i Trollbäcken. Aisha utbildar och hand-
leder pedagoger i förskola och skola, 
ledningsgrupper och andra i normkritisk 
pedagogik och likabehandlingsarbete.

Torsdag i Trollbäcken finns för att sprida 
kunskap, väcka intressen och skapa de-
batt.  Välkommen till en kostnadsfri in-
spirationskväll!

Seminariet är kostnadsfritt och (S) i Tyresö bjuder på 
kaffe och räksmörgås. Eventuell annan dryck betalas själv.  
Tid.19.00 till ca 20.30, Vendelsövägen 64

Anmäl dig till ; Jannicer@gmail.com

Skulden växer kraftigt
Nyligen presenterade den sty-
rande alliansen en utredning som 
föreslog ett stort omställnings-
program byggande av inte mindre 
än 2 nya skolor och 3 nya försko-
lor samtidigt som flera av de nuva-
rande skulle rivas. Till detta finns 
långt gångna planer på ett nytt 
gymnasium/kulturhus i Tyresö 
centrum och ett äldreboende i 
Trollbäcken.

Skulden ökar
Socialdemokraterna i Tyresö har, 
utifrån den kommunplan som 
antagits och de löften som den 

styrande borgerliga majoriteten 
gett, gjort en prognos som visar 
att skulden för kommunen kom-
mer öka med ytterligare minst 
900 miljoner kronor fram till 2020 
om alla projekt genomförs. Skul-
le prognosen bli verklighet ökar 
kommunens långsiktiga skulder 
från 970 miljoner till drygt 2 200 
miljoner kronor. Det innebär att 
varje tyresöbo då, genom kommu-
nen, har en skuld på cirka 50 000 
kronor.

Den ökade skulden leder till 
ökade kapitalkostnader för kom-
munen som motsvarar närmare 

70 miljoner kronor per år och 
skulle sätta Tyresös ekonomi i ett 
svårt läge.

Ska kommunen klara investe-
ringarna och att uppnå ett resultat 
i nivå med långsiktiga målet kom-
mer det krävas besparingar på 
mer än 100 miljoner kronor varje 
år – eller att skatten höjs motsva-
rande en skattekrona.

Kommunen måste våga
Nu kräver Socialdemokraternas 
oppositionsråd Anita Mattsson 
att kommunen vågar prioritera.

– Det är helt orimligt att kom-
munen nu planerar för att riva 
funktionella skolor för att minska 
kapaciteten – samtidigt som anta-
let barn på sikt kommer växa. 
Kommunen behöver växla bort 
från att bygga skrytbyggen och 
istället rusta upp de skolor som 
finns och fungerar. Det är uppen-
bart att Tyresös ekonomi under 
kommande år inte kommer klara 
denna investeringsnivå.

När skolutredningen presen-
terades i slutet på förra året fick 
majoritetspartierna kritik för att 
de direkt efter valet presenterade 
förslag om att lägga ner flera sko-
lor (Fårdala, Stimmet, Njupkärr, 
Dalskolan samt mellanstadiet på 
Sofieberg).

– Det är riktigt att det finns 

befogad kritik mot den demo-
kratiska processen och mot det 
pedagogiska vägvalet. Lika stor 
kritik kan dock riktas mot eko-
nomin – det är beslut som fattas 
utan ekonomiska underlag och 
som kommunen inte har råd med. 
Likheterna med processen kring 
Nyboda skola förskräcker, säger 
Anita Mattsson.

S vill begränsa skuld
Socialdemokraterna kräver nu 
att budgeten som ska tas i juni 
innehåller en tydlig redovisning 
av skulden som Tyresö håller på 
att bygga upp och åtgärder för att 
begränsa den. Senast i juni ska 
Moderaterna och övriga allians-
partier redovisa sin budget.

ooo

EKONOMI Enligt kommunplanen som Tyresö kommunfullmäktige 
antog i juni 2014 kommer kommunens långsiktiga skuldsättning att 
öka med drygt 500 miljoner kronor fram till 2017. Det kan verka dra-
matiskt – men i själva verket är situationen än mycket värre. Planen 
kommer att kompletteras med nya projekt och ökningen av skulden 
kommer bli betydligt större.

Skuldprognos enligt Socialdemokraternas 
beräkningar:
Långsiktig skuld 2014 (prognos) 970 mnkr
Långsiktig skuld 2017 (enl kommunplan) 1 340 mnkr
Tillkommande föreslagna investeringar 2016–2020 1 050 mnkr

En mindre del av investeringar finansieras inte genom lån utan genom 
överskott i driftbudgeten. De investeringar som sker genom att pri-
vata aktörer bygger och hyr ut har här räknats in i investeringsnivån 
eftersom det skapar minst lika stora kostnader för kommunen.

Anita Mattsson (S) bekymras av Tyresös ekonomi. FOTO: GUNNAR FRISELL
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Fritidsgård med öppet sinne
ÖPPENHET Tyresö fritidsgårdar 
startade förra våren en mötes-
plats med inriktning på HBQT 
under namnet Arcus.
 Fritidsledarna Susan Olander 
och Jonas Ringman ser fram 
emot att få ihop ett tyresögäng 
som åker gemensamt in till 
Pride festivalen.
 Det här ska vara en fritidsgård 
för alla, men med HBQT accep-
tans för ögonen.

Susan Olander, fritidsledare sedan 
1996 och en av initiativtagarna till 
verksamheten började med att 
förra våren höra runt bland lite 
äldre ungdomar och fann att det 
fanns ett behov av en mötesplats 
med öppenhet för HBQT.

– Efter att på allvar börjat 
arbeta med de här frågorna blir 
man kritisk och får på sig andra 
glasögon, säger Susan Olander. 
Hon märker numera att till och 
med verksamheter som säger sig 
vara HBQT informerade tabbar 
sig dagligen i media.

Det handlar om språkliga nor-
mer och uttryck, och ungdomarna 
behöver diskutera detta.

– Det brukar komma allt från 
en till tio ungdomar på en kväll, 
ibland får vi även hit ungdomar 
från andra kommuner, berättar 
Susan Olander. Det finns HBQT 
verksamheter i ett par andra 
kommuner och vi ska starta ett 
nätverk, fortsätter Susan.

Verksamheten är ännu i sin 
linda, men man lyssnar in vad 
ungdomarna önskar och jobbar 
utifrån det.

Hittills har man träffats för att 
se på film, givetvis ur en HBTQ 

synvinkel. Man har pratat normer, 
stöpt ljus, bakat pepparkakor och 
haft poesiafton.

Vi hamnar genast själva i en 
utredande diskussion vad begrep-
pet HBQT står får och inser att 
alla har sin egen definition på 
begreppet queer, så visst finns det 
behov av mötesplatser där dessa 
diskussioner förs och utvecklas.

Men det är inte bara allvar, 
Jonas Ringman, fritidsledare på 
Arcus berättar att han gärna ser 
fler som kommer och kör just – 
dance, karaoke och sing´along.

Både Jonas och Susan ser fram 

emot våren, då lite grillning och 
utomhusaktiviteter kan hjälpa till 
att locka nya ungdomar att lämna 
datorerna en stund.

De ser också fram emot att få 
ihop ett gäng som gemensamt 
åker in till Pridefestivalen, men 
som Susan säger, det är ung-
domar vi jobbar med. Vi måste 
inse att de inte tänker månader i 
förväg, det är här och nu. Därför 
satsar man förstås mycket på att 
synas på www.facebook.com/
ArcusTyresö.

Två stycken volontärer har 
hört av sig via Facebook och de 

vill gärna vara med och jobba för 
verksamheten framöver.

Båda är tidigare tyresöbor som 
kommer tillbaka för att skapa 
något de hade velat fanns när de 
bodde i Tyresö. Det är i första 
hand bland gymnasieungdomar-
na man tror det största behovet 
för en mötesplats kring HBQT-
frågor finns.

Gården är öppen söndagar mel-
lan 17–20, men man är öppen för 
önskningar om det skulle visa 
sig att ungdomarna föredrar en 
annan dag.

ooo

Arcus är namnet på mötesplatsen med inriktning på HBQT. FOTO: ARCUS

Jenny Dropulic, Nybodaberg
– Det är dåligt! De hyresrätter 
som finns kvar bör bevaras. Alla 
har inte råd att köpa bostäder.

Namo Kakakhan, Bollmora
– Jag tycker att det är bra. Folk 
som köper gör en vinst. Jag öns-
kar själv att jag kan få köpa en 
lägenhet.

Pekka Parkkali, Bollmoraberg
– Jag har alltid varit emot det 
eftersom jag själv har bott i ett 
område där man sålt ut hyresrät-
ter. Försvinner alla hyresrätter 
finns det snart inga kvar till e 
som inte har råd att köpa en 
lägenhet.

Jenita Hadzic, Krusboda
– Det var inte bra! Alla har inte 
råd att spara till en insats. Det 
gäller många ensamstående, 
studenter och stora barnfamiljer, 
som redan idag har svårt att hyra 
en bostad. Jag har stått sex år 
i bostadskön utan att ha fått en 
lägenhet som jag har råd med.

Rose Goc-Ong, snart tyresöbo
– Det är dåligt eftersom det 
redan idag är bostadsbrist. Det 
behövs hyresrätter. Alla har inte 
råd att köpa en lägenhet.

?Vad tycker du om 
att Tyresö Bostäder  

kommer att sälja 
ut fler hyresrätter i 

Krusboda ?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Efterlyses: Ett ungdoms-
psykiatriskt team i Tyresö

Mer resurser behövs till 
barnavårdsutredningar

HÄLSA I Tyresö finns flera hund-
ra ungdomar och unga vuxna 
som varken har ett arbete eller 
studerar, vilket resulterar i ett 
slöseri med en av samhället vik-
tigaste resurser och dessutom 
ett stort mänskligt lidande.

En del av dessa är ungdomar som 
har hoppat av grundskolan eller 
gymnasiet, andra har gått utan 
skolan men har sedan dess varit 
utan sysselsättning. Det handlar 
om unga människor med svårig-
heter som har hamnat i utanför-
skap. Svårigheterna kan gälla psy-
kisk ohälsa eller behov av psykia-
triska utredningar.

– Det har gjorts insatser, till 
exempel projektet ”Ung i Tyresö”, 
riktat till att hjälpa ungdomar och 
unga vuxna som av olika anled-
ningar varken arbetar eller stu-
derar, berättar arbetsförmedlare 
Jane Ortfjäll som själv har arbetat 
med projektet.

Saknas ett team i dag
Men det saknas ett ungdomspsy-
kiatriskt team som kan ta emot de 
som är mellan 16–30 år. Det skulle 
fylla en viktig funktion och betyda 
mycket för de unga som hamnat 
snett.

– Det behövs en enkel tillgång 
till psykiatrin för dessa ungdomar, 
utan att de ska behöva stå i näst 
intill årslånga köer för att snabbt 

komma igång med en utredning, 
menar Jane Ortfjäll.

Att kartlägga den psykiska 
hälsan hos unga personer och ge 
dem adekvat vård och stöd är a 
och o för att bryta utanförskapet 
för den här gruppen. Att indivi-
den inte får rätt vårdinsatser i ett 
tidigt skede kan vara förödande 
för dessa unga människor.

– En förklaring till att ungdo-
mar och unga vuxna inte ges den 
psykiatriska vård som de behöver 
och har rätt till är att Capio, som i 
Tyresö ansvarar för den delen av 
vården, inte fungerar som det ska, 
menar Jane Ortfjäll.

Mot ungdomsarbetslösheten
Det blir också svårt för arbetsför-
medlingen att komma vidare med 
denna grupp innan man vet hur 
anpassningen på en arbetsplats 
ska se ut och vad man måste ta 
hänsyn till.

– Om vi på allvar ska kunna 
bekämpa ungdomsarbetslös-
heten så behövs det satsningar 
inom ungdomspsykiatrin, häv-
dar Alfonso Morales, ledamot 
för Socialdemokraterna i Stock-
holms läns landsting.

– Det är ett orimligt slöseri att 
unga människor inte är i arbete. 
Vi måste göra allt vi kan. Därför 
är det så viktigt med en väl fung-
erande psykiatrisk vård.

ooo

EKONOMI Inom Tyresö kommuns 
barn- och ungdomsenhet ska, i 
enlighet med gällande lagstift-
ning i socialtjänstlagen, företas 
bland annat skyddsbedömningar, 
förhandsbedömningar och utred-
ningar.

Vid socialnämndens sammanträ-
de den 27 november 2013 avsade 
sig socialsekreterarna ansvaret 
för utredningar av anmälningar 
avseende barn som befaras utsät-
tas för missförhållanden. Detta är 
en särdeles ovanlig åtgärd. Där-
efter har arbetssituationen varit 
fortsatt ansträngd i ytterligare 
drygt ett år.

Den 26 januari i år upprättades 
en rapport om missförhållanden 
enligt Lex Sarah (2015SN0021-
009). I denna anges bland annat 
att på grund av obesatta tjänster 
samt sjukskrivningar som är rela-
terade till arbetssituationen så har 
femton inledda ärenden inte kun-
nat delas ut till socialsekreterare. 
Ärendena omfattar våld i hemmet 
och misstänkta övergrepp. 

Tyresö följer inte lagen
Vid senaste sammanträdet i soci-
alnämnden uppgav ansvariga 
att rapporten sannolikt skulle 
skickas till tillsynsmyndigheten, 
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), senast den 27 februari i år 
för hantering där. Socialnämn-

dens tillförordnade ordförande 
Anna Lund (KD) medger att 
Tyresö kommun inte uppfyller 
de legala kraven avseende barna-
vårdsutredningar. Hon har angett 
”att hon inte vet” när Tyresö kom-
mun kommer att kunna börja 
följa lagen.

– Vi tog i vårt budgetförslag 
i juni 2014 ansvar för den upp-
komna situationen och avsatte 
ytterligare medel så att drygt 
nio ytterligare socialassistenter 
skulle kunna anställas. Detta är 
en anständighetsfråga gentemot 
barn och unga, säger socialdemo-
kraternas gruppledare i social-
nämnden Carl Johan Karlson.

– Tyvärr röstades detta förslag 
ned av den moderatledda allian-
sen. Situationen har inte förbätt-
rats. Exempelvis finns idag tolv 
ärenden som inte ens har fått 
någon handläggare utan de ligger 
i träda, fortsätter Carl Johan Karl-
son. Med det här beteendet ökar 
risken för tragiska händelseför-
lopp både för barn, föräldrar och 
anställda.

– Det är tråkigt att det inte går 
att släppa på den politiska presti-
gen ens för särskilt utsatta, unga 
personers bästa. Dessutom ver-
kar den moderatledda alliansen i 
stor utsträckning ogilla att frågor 
överhuvudtaget ställs om saken 
avslutar Carl Johan Karlson.

ooo
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

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

Dom upphävde 
detaljplan för Nyfors

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

BESLUT Mark- och miljödomsto-
len vid Nacka Tingsrätt har 
beslutat att upphäva Tyresö kom-
muns beslut att anta detaljplan 
för området Nyfors. Om domen 
står fast innebär detta, att plan-
processen behöver tas om i sin 
helhet.

Området kring Nyfors är bebyggt 
med avstyckade fritidshusfastig-
heter och har inte varit planlagt 
tidigare. 2011 fick samhällbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag 
att detaljplanera området, så 
att området kunde omvandlas 
till permanent bebyggelse med 
utbyggt VA och kommunalt 
huvudmannaskap för vägar.

Om särskilda skäl finns kan 
strandskyddet som råder 100 
meter på land och 100 meter ut i 
vattnet upphävas.

Den framtagna planen med 
det upphävda strandskyddet 
överklagades till länsstyrelsen, 
vilka avslog överklagandet. Man 
överklagade då till nästa instans, 
mark- och miljödomstolen.

I februari 2015 genomförde 
mark- och miljödomstolen en syn 
av området.

Avsikten var att göra en bedöm-
ning av om det fanns godtagbara 
skäl att upphäva strandskyddet 
för bland andra Hällberga-fast-
igheten. Man kom till slutsatsen 
att tillräckliga skäl inte förelåg, 
varför dom avkunnades, att kom-
munens beslut att anta planen 
upphävdes. Detta kan få konse-
kvenser för planprocessen och att 

antalet byggrätter reduceras samt 
gatukostnadsfördelningen påver-
kas. Kommunen kommer att söka 

prövningstillstånd och överklaga 
domen.

ooo

Granskning av Lindalens städ och hemtjänst AB
Det framgår av rapporten att det 
tidigare vid flera tillfällen har upp-
täckts brister vid granskningar av 
verksamheten.

Utifrån detta har det upprät-
tats åtgärdsplaner. Åtgärderna 
som genomförts för att eliminera 
dessa brister har inte fullföljts på 
lång sikt utan flera åtgärder har, 

efter att de upprätthållits en tid, 
fallerat. Bland annat har den gjor-
da granskningen visat på följande 
brister:

 ■ För liten andel av personalen 
har adekvat utbildningsnivå. 

 ■ Rutinerna för hantering av 
nycklar till brukarnas hem 
behöver förtydligas.

 ■ Kvalitetsarbetet behöver för-
bättras.

 ■ Rutiner för hantering av avvi-
kelser och för lex Sarah-utred-
ningar är inte kända av perso-
nalen.

 ■ Det saknas anteckningar i bru-
karnas journaler beträffande 
avvikelser som har inträffat.

 ■ Ett par av avvikelserna borde 
ha utretts enligt lex Sarah.

 ■ Det finns brister avseende soci-

al dokumentation som snarast 
behöver åtgärdas.

De planerade förbättringsåtgär-
der har visat sig misslyckas efter 
en tid.

– Det indikerar att det i dags-
läget kanske inte finns tillräcklig 
uthållighet i bolagets kvalitetsar-
bete, säger Socialdemokraternas 
gruppledare i socialnämnden Carl 
Johan Karlson.

– Det är givetvis illa att en hel 
del av de påpekanden som nu förs 
fram av kommunens kvalitets-
granskare redan tidigare har förts 
fram till bolaget men ändå tycks 
kvarstå.

– Bolaget tycks ha svårt att få 
till bestående kvalitetsförbätt-
ringar i de här delarna. Detta är 
givetvis allvarligt, avslutar Carl 
Johan Karlson.

ooo

Gemensam vision för gymnasiet
SKOLA Den politiska opposi-
tionen i Tyresö har enats om en 
gemensam vision för Tyresö nya 
gymnasium. Visionen har arbe-
tats fram under de senaste veck-
orna för att visa tyresöborna ett 
seriöst alternativ till den mode-
ratstyrda alliansens förslag om 
att flytta och dela gymnasiet.

– I den gemensamma visionen lig-
ger vår idé att bygga om vårt gym-
nasium till ett nytt gymnasium 
och att utveckla hela området vid 
Tyresö gymnasium till ett Cam-
pus Tyresö, säger Kristjan Vaigur, 
gruppledare för socialdemokra-
terna i gymnasie- och arbetsmark-
nadsnämnden. I visionen ingår 
även Miljöpartiets idé att vi ska 
erbjuda en profilskola för hållbar 
utveckling.

Klar vision om campus
– Vi har drivit våra gemensamma 
idéer sedan valet 2010 och envist 
försökt få majoriteten att inse att 
vi måste arbeta fram en klar och 
genomtänkt vision av ett nytt och 
sammanhållet Campus Tyresö. 
Där ska gymnasiet finnas tillsam-
mans med vuxenutbildningen 
och olika tänkbara högskoleut-
bildningar, understryker Kristjan 
Vaigur.

Centrum för utbildning och 
aktiviteter
– På Campus Tyresö ska eleverna 
också ha kontakt med närings-
livet och lokala företag och med 
olika intresseorganisationer som 

alla kan ge goda möjligheter till 
både praktik, sommarjobb och 
framtida jobb. Allt detta bygger 
på en sammanhållen idé om ett 
centrum för utbildning, kunskap 
och aktiviteter.

En miljard på 20 år
– Vi är mycket oroliga för de kost-
nader som den politiska majorite-
ten kommer att dra på kommunen 
för sitt projekt om dels ett multi-
hus i centrum och dels ett yrkes-
gymnasium vid brandstationen. 
De högskoleförberedande pro-
grammen ska alltså rymmas i ett 
multihus som också ska innehålla 
lokaler för kulturverksamhet och 
bibliotek. Huset ska byggas och 
ägas av fastighetsbolaget Hemsö 
och kommunen ska hyra in sig 
idet. För gymnasiet betyder det 
en årshyra på 25–30 miljoner.

– Yrkesgymnasiet hamnar i 
ett eget hus vid brandstationen. 
Det beräknas kosta 220 miljoner 
att bygga och årshyran blir cirka 
20 miljoner för gymnasiet. Totalt 
alltså 50 miljoner i hyra varje år, 
vilket på 20 år blir en miljard, kon-
staterar Kristjan Vaigur.

Inte ens hälften så dyrt
– Vårt alternativ kan beräknas till 
cirka 300 miljoner att bygga och 
hyreskostnaden blir garanterat 
lägre. Totalt inte ens hälften så 
dyrt som alliansens förslag men 
mycket bättre och med stora möj-
ligheter att utvecklas till ett fan-
tastiskt Campus Tyresö!

ooo

Framtidens studier i Tyresö

AVTAL Socialförvaltningen har under oktober–december 2014 gjort en 
uppföljning av det avtal som finns mellan Tyresö kommun och bolaget.

Tyresö-Flaten skymtar genom entrén. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Adress: Byggnation:
Brakmarsvägen 31 Bygglov för kopplingsstation
Hjortronvägen 7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Breviksvägen 105 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och installation av eld-

stad
Vendelsövägen 39 Lov för rivning av industribyggnad och nybyggnad av industribyggnad 

och plank
Vendelsövägen 35 Bygglov för nybyggnad och rivning av industribyggnad
Pelles väg 17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, murar och utfyllnad av tomt 

samt rivning av fritidshus
Höglidsvägen25 A Bygglov för nybyggnad av plank
Lidvägen 30 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Öringebacken 11 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Barrskogsvägen 1 Bygglov för nybyggnad  
av flerbostadshus

Malmstigen 1 och 3  Bygglov för nybyggnad av flerbo-
stadshus, komplementbyggnader 
och parkeringsplatser

Lindalsvägen 77 Startbesked för nybyggnad av 
Attefallshus

 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: LENNART JÖNSSON
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ssu.se

Gemensam vision för gymnasiet

Kampanj för Campus Tyresö

Oppositionens vision om  
Tyresö gymnasium och Campus Tyresö
Ett gymnasium för kunskap och hållbar utveckling
Tyresö gymnasium möter elevers drömmar och framtidens utmaningar i 
en kreativ lärandemiljö, där teoretiska ämnen kopplas samman med de 
praktiska. Ett Campus Tyresö, en inbjudande och positiv miljö, där sam-
verkan mellan olika aktörer skapar en helhet.

Campus Tyresö
Campus Tyresö är ett nav för utbildning och aktivitet. Här arbetar elever, 
lärare och övrig personal i en kreativ miljö. Här finns också vuxenutbild-
ningen och tänkbara högskoleutbildningar.
Det finns en naturlig samverkan med näringsliv, arbetsmarknad och 
intresseorganisationer. Olika verksamheter knyts ihop, stärker varandra 
och skapar en hållbar helhet.

Arbetsplats för unga vuxna
Gymnasiet har rollen som daglig arbetsplats för unga vuxna, på väg att 
skaffa sig utbildning och erfarenheter som de behöver för att möta sin 
framtid.
Dagens gymnasiebyggnad utvecklas till en öppen skola, ett attraktivt 
gymnasium med både högskoleförberedande program och yrkespro-
gram.

Spännande och ny miljö
Byggnaden är självklar i sin ambition att erbjuda en profilskola för håll-
bar utveckling med gröna uterum, gröna tak och väggar, solfångare och 
energieffektiva lösningar mm.
Ny spännande arkitektur visar på möjligheterna att återanvända dagens 
skolbyggnad.
Här skapas flexibla och öppna lokaler med fria möjligheter att utforma 
lärmiljöer för olika program och utbildningar.

Ungdoms- och studentbostäder
I anslutning till campusområdet finns ungdoms- och studentbostäder. 
Genom att bygga i riktning mot Tyresö centrum, knyts campusområdet 
närmare centrum.

Samverkar nationellt och internationellt
Tyresö nya gymnasium arbetar med en öppen attityd till omvärlden och 
samverkar både nationellt och internationellt med gymnasieskolor, hög-
skolor och universitet, som ger möjlighet till utbyte och nya perspektiv.
Gymnasiet har en lika öppen attityd till samverkan med lokala företag 
och andra aktörer som ger möjlighet till både praktik, sommarjobb och 
framtida jobb för eleverna.

CAMPUS De tre oppositionspar-
tierna i Tyresö bedriver sedan 
mitten av mars en intensiv kam-
panj för sitt förslag om ett nytt 
gymnasium och ett nytt framtida 
Campus Tyresö. Kampanjen star-
tade i Tyresö centrum där alla tre 
partierna delade ut material och 
svarade på frågor om satsningen 
på ett nytt gymnasium.

– Det finns ett stort intresse för 
frågan om nytt gymnasium, säger 
Karin Ljung, ledamot för social-
demokraterna i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden och 
aktiv i kampanjen. Många som 
vi möter är på olika sätt intres-
serade och alla utan undantag är 

kritiska till alliansens idé om att 
flytta och dela gymnasiet och ifrå-
gasätter förslaget.

”Hur tänker de?”
– ”Jag förstår inte hur de tänker”, 
är en vanlig kommentar när vi dis-
kuterar frågan säger Karin Ljung. 
”Oansvarigt” är också en vanlig 
kommentar i diskussionen. Man 
ifrågasätter också tanken att flytta 
gymnasiet och att dela det i två 
delar. Likaså förstår man inte var-
för alliansen inte vill ta fram ett 
förslag om att bygga om gymnasiet 
och genom det skapa något nytt.

Kampanjen fortsätter
I kampanjen finns också möjlig-

het att lämna skrivna kommen-
tarer, som sedan sätts upp på en 
stortavla. 

– Här har vi svart på vitt hur 
medborgarna ser på förslaget om 
ett nytt, delat gymnasium i centr-
um, kommenterar Karin Ljung. 

– Vi nöjer oss inte med bara 
ett möte, kampanjen rullar på 
med ännu en omgång i centrum 
lördagen därpå, den 21 mars och 
därefter på olika vägar med infor-
mationstillfällen och aktiviteter 
under våren. Frågan om Tyresö 
nya gymnasium är så viktig att 
tyresöborna måste få en ordent-
lig chans att tycka till och lämna 
synpunkter.

ooo

Visioner för studier. BILD: KLARK

Framtidens studier i Tyresö

Kanske framtidens studiemiljö i Tyresö. ILLUSTRATION: KRISTIAN LINDGREN ARKITEKTKONTOR
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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

Ny tränare i Tyresö FF
PROFIL För fjärde gången på fyra 
år så byter Tyresö FF tränare för 
herrlaget. Ny vid rodret är Claes 
Brikell, som tidigare mestadels 
jobbat med ungdomar i Stock-
holmsklubbarna BP, Djurgården 
och Hammarby.

Brikell har agerat som tillförord-
nad tränare i ett par veckor men 
skrev nu i dagarna på ett kontrakt 
som gör honom ansvarig för herr-
truppen under 2015. Vid sin sida 
har han bekantingen Lars Jändel-
Holst som tidigare både tränat 
herr och damlaget, och kommer 
nu att agera både assisterande och 
målvaktstränare. Peter Tomasson 
är kvar som lagledare och Kenta 
Johansson är åter sportchef för 
herrarna. Rolf Solem är självklart 
chef för matrialet som han varit 
de senaste 32 åren.

Förra året blev en fullständig 
katastrof för laget, hur tar man 
tag i en sån trupp spelare?
– Många av spelarna var mycket 
besvikna och nästan hälften slu-
tade efter förra säsongen och man 
kan väl säja att självförtroendet 
gick i takt med det. Den grupp 
som nu återstår består mestadels 
av spelare födda -95 och yngre så 
det är en väldigt ung trupp. Det 
har dock blivit riktigt bra snurr 
kring träningarna och vi har 20 
spelare i träning minst fyra pass 
i veckan. Spelarna brinner verkli-
gen för sin fotboll och de verkar 
ha roligt igen.

– Vi försöker att inte prata så 
mycket om reultat och målsätt-
ning utan mer om hur vi vill att det 
ska se ut på planen och det börjar 
ge lite resultat.

– Vi gjorde en bra insats mot 
Hässelby senast och vann den 
matchen med uddamålet och det 
verkar som spelarna börjar tro på 
det vi gör och på sig själva. Jag 
kan ju tillägga, att jag som tidi-
gare varit aktiv i klubbar inom 
Stockholm Stad, inser att ni har 
otroliga förutsättningar att spela 
fotboll årt runt här. Det finns alltid 
en snöfri plan, omklädningsrum-
men är fräscha och lediga. Det gör 
saker väldigt enkelt.

Vad har ni för målsättning 
2015?
– Låt oss säga att vandringen blir 
målet. Det handlar om att börja 
spela bra fotboll igen och det är 
ingen mening med att avancera 
uppåt i seriesystemet om man 
inte har kapacitet att spela den 
fotbollen som krävs. Vi försöker, 
även om det låter som en klyscha, 
ta ner det till en match i taget sam-
tidigt som spelarna ska kunna se 
kopplingen mellan vad vi gör på 
träningarna och på match.

Har ni några heta nyförvärv på 
gång?
– Vi har fått in två nya målvakter, 
Fahmi Naoui, 28 år, och 20-åriga 

norrlänningen Jesper Sundelin, 
som båda ser ut att vara stabila 
och hålla måttet. Vi har även, just 
nu pågående samtal med två lite 
mer etablerade spelare, men vi får 
se om vi ror det i land.

– Vi har ett intressant P16 lag 
som kommer upp och rotations-
tränar med A-truppen och där 
finns det många intressanta fram-
tidsmän. Vi försöker värna myck-
et om de lokala förmågor som 
dyker upp och man kan väl säga 
att vi har runt två tredjedelar med 
Tyresö bor i A-truppen.

– Det som vi jobbar mycket 
med är att stärka relationerna 
med spelarna och bygga upp en 
bra laganda, plocka in spelare 

med rätt karaktärer och som pas-
sar in i truppen. Vi tror att vi gör 
rätt saker men vi tar ett steg i taget.

I sommar kommer Tyresö FF 
att spela sitt första derby i serie-
spel sedan 1986 då även Hanvi-
kens SK spelar i Division 4 Södra. 
Hanviken har de senaste åren 
målmedvetet arbetat med bredd 
och trivsel, något som givit resul-
tat även på seniornivå. Förra hös-
ten stog man steget upp i Division 
4 en serie som man inte spelat i 
sedan 2003, klubben har till och 
med varit nere i division 6 och 
vänt, men nu får man äntligen 
mäta sina krafter med sin lokal-
konkurent igen.

ooo

– Vi jobbar med att stärka relationerna och bygga upp en bra laganda, säger Claes Brikell. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Tyresö Hanviken 
får inte kvala till 
division 1
ISHOCKEY Tyresö Hanviken 
Hockeys A-lag kom på fjärde 
plats i Alltvåan. Det innebar att 
man fick spela en play off till kval-
serien till division 1. Det skedde 
genom att en bäst av tre-serie spe-
lades mot Bålsta HC. Tyresö Han-
viken vann den första matchen 
med 3–0, men förlorade tyvärr de 
två sista matcherna med 1–5 res-
pektive 1–3. Säsongen är därmed 
över för Tyresö Hanviken, som 
alltså får spela även nästa säsong 
i division 2.

ooo

Mötesplats
BARN På tisdagar och onsdagar 
mellan 9–13 kan unga föräldrar 
träffas på Nyboda fritidsgård. 
Tidigare har bland annat dietis-
ter och språkpedagoger varit på 
besök och talat om barn. Vad som 
kommer framöver beror på besö-
karnas behov och önskemål.

ooo

Ny ordförande ska 
ta ut kursen
FOTBOLL Det är inte bara herrlaget 
som i Tyresö FF som fått en ny led-
ning. Även hela styrelsen byts ut, 
detta bestämdes på kvällens års-
möte, när Christer Themnér val-
des till ny ordförande. Till vardags 
är Themnér tillförordnad verkstäl-
lande direktör i Sjöbefälsförening-
en och VD i SMBF Service AB och 
Nordic Oriental Shipmanagement 
AB, där han också ansvarar för 
den finansiell verksamheten. En 
färdighet som kan vara bra att ha 
i rockärmen när han ska navigera 
kommunens fotbollsförening.

Avgående ordförande Hans 
Lindberg beviljades ansvarsfrihet 
av mötet och man utsåg även fyra 
nya ledamoter. Petra Engberg som 
i sin ljuva ungdom var vass forward 
i damlaget, Helena Oddbjörn, Chris 
Helin och Thomas Nylén kommer 
att tjäna föreningen under 2015. 
De ersätter Jimi Törnberg, Johan 
Stålheim, Mickey Lindberg och 
Lill Nilsson. Björn Syrén av många 
känd som Mr ST Cup, ersätter Åsa 
Lönnkvist som suppleant.

ooo
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Praktikplats i Riksdagen
PRAKTIK Nu har du möjlighet att 
praktisera i maktens korridorer. 
Mathias Tegnér, riksdagsledamot 
från Tyresö, söker en prakti-
kant i samarbete med metro-
jobb. Skicka ett förslag på hur 
bostadsbristen i Stockholm kan 
lösas, som din ansökan.

Mathias Tegnér (S), Tyresös riks-
dagsledamot söker en praktikant 
till riksdagen. Praktikanten kom-
mer följa med i vardagen som 
riksdagsledamot och bland annat 
delta i morgonmöten med minist-
rar och skriva debattartiklar, 
motioner och talmanus.

– Tjänsten är obetald och 
garanterar ingen anställning, men 
jag tror det är en bra erfarenhet 
som i framtiden kan leda till jobb, 
berättar Mathias Tegnér.

Praktikantperioden kommer 
vara mellan två och fyra veckor 
efter avtal med vinnaren. Prakti-
kanten kommer under perioden 
kunna följa med i hur den demo-
kratiska processen fungerar i 
riksdagen.

– Jag vill att fler ungdomar ska 
få upp ögonen för politiken och 
inspireras att engagera sig i frå-
gor de brinner för, säger Mathias 
Tegnér.

Ansökan görs via Metrojobb 
och ska innehålla ett förslag 
kopplat till bostadsbristen.

– Praktikanten ska i ansö-
kan ge ett förslag på hur vi kan 

skapa fler bostäder, vilket är en 
av mina hjärtefrågor. Idag står 
25 000 människor i bostadskö i 
Tyresö och nästan en halv miljon 
i Stockholm. Vi måste bryta den 
här utvecklingen, där till exempel 
unga människor inte kan starta 
sina liv som unga vuxna för att de 
inte har någonstans att bo, avslu-
tar Mathias Tegnér.

ooo

Annorlunda praktikmöjlighet erbjuds av Mathias Tegnér (S). FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Information till sökanden
Mathias Tegnér är 35 år och riksdagsledamot från Tyresö.
www.mathiastegner.com
www.facebook.com/tegnerfortyreso
Sökande ska skriva ett förslag på hur bostadsbristen i Stockholm ska 
lösas.
Ansökan ska senast vara inne den 7 april.
Ansökan görs via: www.metrojobb.se

Pilgrimscentrum fyller fem år

25–26/4 firar Pilgrims-
centrum i Tyresö fem år. 
Nyinvigning av Kristina-

vandringen. Invigning av 
den nya märkningen av Pilgrims-
lederna, utställning, föreläsning, 
vandringsmässa och vandring med 
Frälsarkransen. Välkomna!

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är inrymt i Tyresö församlingshem, Kyrkvägen 6, vid Tyresö kyrka. Pilgrimscentrum är det nav som håller samman olika aktiviteter och verksamheter i församlingen runt Tyresö 
kyrka. Cafét håller öppet i samverkan med öppna förskolan på måndagar och onsdagar, i samverkan med Tyda, en daglig verksamhet som bakar fantastiska kakor på tisdagar och torsdagar, i samverkan med cafévärdar 
och volontärer på tisdagkvällar och söndagar. Vi har ett enkelt utbud av kaffe/te, macka och ibland hembakat. Vi säljer Fairtradeprodukter, mest populärt är choklad.  Våra broschyrer och kartor finns alltid att få i vårt café. 
Har du frågor om pilgrimsliv/vandring kan det vara bra att du hör av dig i förväg så vi kan möta dig på bästa sätt. Du är alltid välkommen in! www.tyresoforsamling.se

Lördag 25/4
Lördagens tema är Uppbrottet, en del av pilgrimsidentiteten. 
Att spegla sig i en annan människas livsval och uppbrott kan 
öppna för reflektion kring sin egen  livsväg.

11.00 Föreställning i Tyresö kyrka 
Drottning Kristinas liv och pilgrimsordet ”uppbrott”.Genom en 
gestaltning av drottning Kristinas liv med inslag av dans får vi 
inblick i hur uppbrottet kan ge konsekvenser både i en män-
niskas egna liv och i hennes omgivning. Lunch på Tyresö Slott.

15.00 Föreläsning med Dogge Doggelito, Pilgrimscentrum 
Dogge delar med sig av erfarenheter av livet och viktiga livsval 
längs vägen.

Söndag 26/4
Söndagens tema är Pröva-på. Kortare vandringar för olika 
åldrar, pyssla i vår pyssel-hörna, gå på pärljakt i slottsparken 

eller lyssna till barnens sång om pärlorna. Lunch och fika till 
självkostnadspris, var med en stund, eller delta hela dagen. 

11.00 Vandringsmässa med barnkörer i Tyresö kyrka, 
barnens invigning av Kristinavandringen 
Tillsammans med barnkörerna går vi till några pärlor i parken 
och lyssnar till pärlornas sånger.

13.00 Vandringar, utställning, fototävling, föredrag
Delta i våra vandringar i Slottsparken och Fatburen, delta i vår 
fototävling, eller besök utställning och föredrag.

15.00 Invigning av Kristinavandringen och föreställning 
i Tyresö kyrka 
Ta del av på en gestaltning av Drottning Kristina och hennes 
livsval och uppbrott med inslag av dans. 

16.00 Romeo & Julia-kören på Tyresö Slott 
En lika mycket musikalisk som visuell upplevelse – kören låter 
den sceniska utlevelsen vara lika bärande som den vokala.
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Populärt med 
lokal odling…
ODLING Förra året genomfördes 
ett projekt för att personer utan 
trädgård skulle kunna få möjlig-
het att odla. Kommunen lånade 
ut 60 odlingslådor till tyresöbor, 
och intresset var så stort att man 
kommer att utöka med ytterligare 
40 lådor i år. 

ooo

… men lotterna är 
outhyrda
LOTT Trots att odling aldrig har 
varit populärare än nu är många 
odlingslotter vid Gudö å inte 
uthyrda. Föreningen vill därför 
ändra i regelverket så att andra än 
tyresöbor ska kunna hyra en lott.

ooo

Fler får åka buss
SAMÅK För att fler bilister ska 
prova att åka kollektivt istället 
kommer kommunen tillsammans 
med SL att erbjuda alla Tyresös 
bilister ett tvåveckors busskort. 
Ett liknande projekt genomfördes 
i fjol på Östra Tyresö, där många 
bytte resvanor sedan de testat.

ooo

Populär kyrka
POPULÄRT Tyresö kyrka var 
2014 Sveriges populäraste vigsel-
kyrka, tätt följd av Seglora kyrka 
på Skansen.

ooo
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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!

KONSTUTSTÄLLNING
21/3–18/4. Härifrån och då. Måleri, 
skulptur och installation. Vernissage 
21/3 mars kl 13–15. Plats: Tyresö 
konsthall i biblioteket i Tyresö centr-
um. Arr: Tyresö kommun

HUR GÖR DJUR…
för att överleva vintern? 22/3 kl 
11–13. Följ med Naturnokarna! Vi 
leker lekar, letar smådjur och spanar 
efter fåglar vid fågelbordet uppe i 
skogen. Medtag matsäck och varma 
kläder. Passar barn från 5 år! Plats: 
Samling vid Naturens rum, Alby 
friluftsgård. Arr: Naturskyddsfören-
ingen

RIM OCH RAMSOR
23/3, kl 13–13.45. Vicke Vire bju-
der in barn upp till fem år och deras 
föräldrar till en stund med rim och 
ramsor. Det bjuds på fika. Drop in. 
Plats: Biblioteket i Tyresö centrum. 
Arr: Tyresö kommun

FASETTER UR ETT LIV
24/3, kl 19–20.30. Prins Eugen 
150 år. Anna Meister, från Prins 
Eugens Waldemarsudde om prins 
Eugen och hans många roller. Möt 
konstnären, konstsamlaren och kul-
turpolitikern, men också personen 
Eugen. Fri entré. Plats: Kulturcen-
trum Kvarnhjulet. Arr: Tyresö konst-
förening och Tyresö kommun

EARTH HOUR
27/3, kl 14–17. Tyresö kommun 
uppmärksammar klimatfrågan. 
Svanenmärkta ljus delas ut, vikcykel-
demonstartion och energi- och kli-
matrådgivning. Du kan också prata 
om översiktsplanen. Plats: Tyresö 
centrum. Arr: Tyresö kommun

BARNTEATER
Sigges hemlighet. 28/3, 11.30 och 
13. Sigge har en låtsaskompis, som 
också är hemlig. Men kan en låtsas-
kompis vara en riktig vän? Med Mitt-
iprickteatern för barn 3–6 år. Entré 
30 kr. Plats: Biblioteket i Tyresö 
centrum. Arr: Tyresö kommun

KONSERT
28/3, kl 16–17.30. Stabat Mater av 
Giovanni Battista Pergolesi. Medver-
kande: Bl a Bollmordalens ungdoms-
kör, Dirigent: Carin Horovitz. Plats: 
Bollmoradalens kyrka. Arr: Tyresö 
församling och Tyresö kulturskola.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Zubeyde arbetar mot  
hedersrelaterat våld

Zubeyde Demirörs har bott hela 
sitt liv i Tyresö och älskar sin 
kommun och Granängsringen där 
hon växte upp.

– Numera bor jag i Krusboda 
med mina barn och längtar ofta 
hem till Granängsringen som är 
ett fantastiskt område med så 
mycket gemenskap.

Hennes familj som kommer 
från Turkiet valde att bosätta sig i 
Tyresö och det är Zubeide mycket 
tacksam för. Hon menar att det 
gjorde att hon bättre kunde inte-
greras och hade lättare att lära sig 
svenska.

– Trots att jag växt upp i en 
hederskultur fick jag chansen att 

utvecklas och studera. Jag älska-
de att läsa. Nyboda skola och C3L 
och dess personal där blev min 
räddning.

Hon berättar i två program på 
Tyresöradion om hur det var att 
bli bortgift som 15-åring och hur 
hon lyckades skapa ett eget liv 
som självständig och fri kvinna.

Idag är hon utbildad socionom 
och använder sina erfarenheter 
med att hjälpa ungdomar som 
lever under våld och förtryck i 
den s.k. hederns namn. Hon är 
verksamhetsansvarig för Elektra 
Stockholm på Fryshuset och har 
arbetat med hedersproblematik i 
över 15 år.

Nya chefer i kommunen ger 
sin bild av läget i Tyresö

Joanna ger tips hur du sparar 
både pengar och energi

Tyresöradions reporter Leif Bratt 
intervjuar i ett antal program 
under mars och april flera av de 
nya chefer som anställts i Tyresö 
kommun.

Sighbrith Martinsson, som är 
kommunens relativt nya eko-
nomichef ger sin bild av den 
finansiella situationen. Hur det 
ekonomiska resultatet blev 2014 
och hur 2015 ser ut att bli samt 
hur budgetarbetet för 2016 värks 
fram. Hon berättar att hon sover 
gott om nätterna.

Kommuns nytillträdda skol-

chef, Monika Larsson berättar om 
sin syn på sitt uppdrag att skapa 
en av Sveriges bästa skolväsende 
för våra barn som bland annat 
innebär att ha känsla för vilka 
behov framtidens arbetsliv har.

Socialtjänsten är en av kommu-
nens större förvaltningar har fått 
en ny chef som heter Åsa Daniels-
son. Hon ger sin bild av hur Tyre-
sö ska klara framtida utmaningar 
med en åldrande befolkning men 
också med det faktum att vi blir 
allt fler i kommunen.

Tyresö kommun har en egen ener-
gi- och klimatrådgivare som heter 
Joanna Weiss. Hon delger lyssnar-
na i ett program på Radio Tyresö 
olika åtgärder som kan vidtas för 
att spara energi och därmed spara 
på vår miljö.

Det blir tips till villaägare, 
bostadsrättsföreningar och före-

tag vad de kan göra för att minska 
energianvändningen.

– Jag ger råd om hur du kan 
spara pengar på de åtgärder du 
genomför i din fastighet. Du kan 
få mysigare hemma, bekvämare, 
bibehålla komforten och också 
behålla pengarna i plånboken, 
säger Joanna.

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 1, 2015.
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Kryss nr 2  
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  
10 april 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2015
1:a: Margareta Ljunggren, Klockar-
gårdsvägen.
2–5: Ingegerd Alkelöv, Sikvägen.
Roland Norberg, Krokvägen.
Anna L Israelsson, Safirgången.
Stig Johansson, Stensötegången.

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 2” 
och skicka senast 
den 10 april 2015 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis! Bildgåta nr 1 löstes av Inger Wardahl, Gräns-
vägen, son skriver: ”Innan kyrkogården byggdes ut 
användes ängen, som var platsen mellan klockstapeln 
till staketet som inhägnade därvarande kyrkogårdsom-
rådet, ibland av barnfamiljer. Föräldrar satt på filtar 
med utflyktskorgar bredvid. Barnen 
sprang omkring med drakar högt i 
skyn. Våra barn, födda 1975 och 1979 
åkte några vintrar pulka utför den 
lilla kullen som klockstapeln står på. 
Tidigare stod en Vandringskyrka nära 
klockstapeln. Den flyttades någon 
gång på 1970-talet till Trollbäcken 
och byggdes där ihop med Den gode 
herdens kapell.”

FOTO: GUNNAR FRISELL

Uddby Gård – en plats för många

KULTUR Det är inte bara barnfamiljer, naturintresserade 
och hembygdsvänner som är oroade över vad som nu 
kommer att hända på Uddby Gård. Också Tyresö Teater-
förening är bekymrad över utvecklingen.

Under en treårsperiod spelade vi två vuxenföreställningar 
och tre barnpjäser på Uddby Gård. Det var möjligt genom att 
familjen Magnusson generöst ställde lokaler till förfogande. 
Är det då gårdens uppgift att indirekt stödja en teaterfören-
ing? Ja, varför inte, om man har en vidare syn på kultur, akti-
viteter och upplevelser. Mycket kan göras om viljan finns.

Vi läser i kommunala dokument att Tyresö ska bli länets 
attraktivaste kommun. Hittills tyder inget på att det kom-
mer att gälla på kulturens område. Minskade bidrag och 
lokalbrist är tydliga exempel på motsatsen och förhands-
uppgifterna om ”Multihuset ” är illavarsande. Visserligen 

försöker ledande politiker köpa sig föreningslivets gunst 
genom att brassa på med stor ”Kultur- och idrottsgala”. 
Ja, både Eric Magnusson och jag har fått pris (till och 
med Marta under fotbollens glansdagar). Men jag tror att 
vi gärna avstått från att stå i strålkastarljuset, om galans 
pengar i stället gått till att höja bidragen till föreningslivet. 
Det hade varit en bättre uppmuntran.

Nu minskar bidragen till kulturföreningarna drastiskt. I 
30 år har Tyresö Teaterförening gett teaterspel och revyer 
så gott som varje år. Hur länge teaterföreningen ska orka 
fullfölja sin ambition att ge tyresöborna bra teater är, under 
nuvarande förhållanden, en öppen fråga. Det krävs mer än 
stolta paroller. Det krävs från kommunens sida en reell 
vilja till förändring och en förståelse för kultur och kultur-
arv. Det mötte vi på Uddby Gård.
Sven Lionell

Tyresö Teaterförening har satt upp många föreställningar på Uddby Gård. FOTO: GUNNAR FRISELL
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AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (under april) 
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

TYRESÖ RUNT

Vårkänslor
FÅNGADE AV FOTOGRAF GUNNAR FRISELL

Björn och Ulrika Dahlström med hunden Siri njuter vid 
slottet av den första varma vårdagen.
– Vi flyttade ut hit 1994, säger Ulrika. Och innan dess 
hade vi sommarställe, lägger Björn till.

Våren har kommit! På Vendelsövägen i Trollbäcken såg 
man redan den 7 mars att Norrby Trädgård hade öppnat. 
Denna gråkulna och i vinden kyliga dag kom kunderna 
strömmande. En del hade sett fram emot en kopp kaffe 
med något gott till – men caféet öppnar vi inte förrän den 
24 april, berättade Anneli Källberg.

Carl Magnus Wigström och Johanna Eklund tog med sin 
dotter Alice till Tyresö slott. Vi brukar åka ut hit från Ham-
marbyhöjden när våren kommer säger Carl Magnus. Det 
är så fint här en sådan här vårdag.

16  MARS 2015


