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Historisk miljö utvecklas
n Rotviks gård vid Öringe var 
redan på 1700-talet en dagsverks-
gård under Tyresö slott. Nu blir 
det både kontorshotell, konfe-
rensutrymmen, kollektivstall och 
övernattningsmöjligheter. Pia 
Törnstrand och hennes man Sture 

Qvarfordt köpte gården i april 
förra året och vill locka gäster med 
lantlig charm.

– Vi erbjuder en möjlighet 
för företagare att få en flexibel 
användning av kontorsarbetsplats 
och betala efter utnyttjande. Att 

samverka inom företagshuben är 
något som vi vill stimulera, säger 
Pia Törnstrand.
– Det är väldigt positivt att små-
företagare i Tyresö kan få tillgång 
till bra mötesplatser, säger Anita 
Matsson (S). Sid 8

… funderar  
över ansvar.
     Sid 2

Bollmoran …
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Pia Törnstrand vill locka gäster med den charmiga gårdsmiljön, naturen, närheten till stan och trevligt värdskap. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Ta befälet!
n Underskotten i nämnderna verkar ha vuxit okontrollerat i 
år. Tyvärr har inte den borgerliga ledningen gjort något för att 
dämpa fallet. Inga reella beslut är fattade som skulle kunna 
balansera budgeten. Senaste beslutet innebär att nämnderna ska 
återkomma i november. Ledare, sid 2

Det krävs förändring
n Lämnar drömjobbet efter 26 år. Orimlig arbetsbelastning och 
små möjligheter att utföra uppdraget är orsaken. Det kommer att 
bli problem. Inom fem år kan 70 000 lärare saknas. De yngre ser 
inte läraryrket som ett kall och acceptera inte oavlönad övertid 
och kräver bättre villkor. Debatt, sid 4

”Jag hoppas att 
många fler vill 
komma med i  
vår verksamhet och 
hitta nya vänner.”
Annika Swedén, sid 13

Bra start på 
gymnasiet 
n Tyresö gymnasium har haft 
fler sökande än förväntat. 
Fler har kommit än slutat 
trots att årskullen som slu-
tade grundskolan i våras är 
den minsta. Sid 3

Underskott i skolan
n Stora nedskärningar kan 
komma inom skolan och 
förskolan. Redan nu har 18 
tjänster skurits bort. Det 
finns också stor risk för min-
dre pengar för barn i behov 
av stöd. Sid 5

Pengar till Tyresö
n Regeringens budget ger mil-
joner till Tyresö. Tillskottet 
beräknas till tolv miljoner till 
lärarlöner, fritis, komvux och 
yrkesvux. Sid 6

Tyresöfestivalen 
lockade
n Föreningsfestivalen och 
stadsparksinvigning lockade 
många tyresöbor. Ett 60-tal 
föreningar visade upp sin 
verksamhet i ett härligt höst-
väder. Sid 9

Tyresö i förändring
n Fotograf Lars Ternblad har 
fotograferat tyresömiljöer 
sedan 1961. Nu följer han upp 
de gamla bilderna med nytag-
na från samma plats. Tyresö 
Nyheter visar i kommande 
nummer ett urval. Sid 10

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

Det flaggas för stora underskott inom sko-
lan och äldreomsorgen. Och den politis-
ka ledningen står passiv. Den som tar del 

av kommunstyrelsens protokoll kan inte annat 
än häpna över den politiska svaghet varmed 
kommunen styrs. När de ekonomiska under-
skotten i de stora nämnderna växer till tiotals 
miljoner kronor tror nog de flesta att det tas 
krafttag för att rätta till problemen.

Ja så borde det naturligtvis vara. Men dessvär-
re är det inte så. För antingen så måste medel till-
föras de nämnder som hanterar våra barns utbild-
ning och de äldres omsorg eller också måste man 
fatta beslut om att få budgeten i balans. Budget 
i balans innebär besparingar. Och förslagen på 
besparingar måste också följas av konsekvens-
analyser. Men tyvärr verkar de politiker som är 
ansvariga för underskotten stå helt handfallna.

Har man inte som nämndordförande förmå-
gan att förstå allvaret och inte kraften att för-
ändra situationen måste man fundera på om 
man är vuxen sitt uppdrag.

När underskotten är så stora så här sent på 
året lär det vara näst intill omöjligt att få någon 
rätsida på det hela. Om man dessutom inte från 
något håll verkar tro att det går, måste andra 
beslut till.

Det fungerar inte att verksamheterna ska leva 
under det ständiga hotet om kraftfulla neddrag-
ningar. Då växer bara problemen. Och det är 

inte heller rimligt att de centrala förvaltningar-
na under större delen av året ska jobba med att 
hitta besparingar som rör upp känslor, skapar 
stor osäkerhet och inte ens genomförs. Vart tar 
då det nödvändiga utvecklingsarbetet vägen?

För att få ordning i leden och någon form 
av ro i verksamheten behöver ett visst mod 
uppvisas från den högsta politiska ledning-
en.
n Skjut till de pengar som ingen tror kom-

mer att kunna klaras med besparingar.
n Sluta med glädjekalkyler i det viktiga 

budgetarbetet.
n Lyssna ibland på oppositionen – kan själv, 

inte alltid bäst.
n Se till att de nämndordföranden som inte 

följer kommunstyrelsens beslut byts ut.

Tyresös problem är inte ekonomin. Tyresös 
problem är att den politiska ledningen inte upp-
visar den kompetens som behövs när läget blir 
tufft. Har man suttit vid maktens taburetter i 
17 år har man kanske blivit både nöjd och lat. 
Det är en inställning som inte duger. Men tyvärr 
kommer tyresöborna att få dras med detta 
under de kommande tre åren. Saneringsarbetet 
lär bli omfattande för de som ska ta över efter 
moderaterna.

ooo

Den borgerliga majoriteten i Tyresö har haft det för enkelt under lång tid. 
Det är lätt att styra i medvind. Nu när det blir lite tuffare i ekonomin finns 
det ingen som kan det riktiga hantverket. Man saknar tyvärr förmågan att 
styra i motvind. Och det är inte kommunalråden som drabbas. Nej de drab-
bade är tyresöborna som har rätt att förvänta sig skola, vård och omsorg.

Så har Sverigedemokraterna i Tyresö visat sitt rätta ansikte. 
Genom lappar i brevlådorna torgförs en ren och skär rasism. 
När de människor som har det allra svårast i världen knackar 
på dörren väljer man att inte öppna. Ett omänskligt och ovär-
digt beteende. Den vanliga retoriken från Sverigedemokra-
terna är att vi ska ge hjälp i närområdet varifrån de flyende 
kommer. Ja det är ju självklart. Och så sker av Sverige och av 
tyresöborna. Men alla som är i nöd kan faktiskt inte tas om 
hand i de länder som ligger närmast oroshärdarna. Lilla Liba-
non med drygt fyra miljoner invånare har till exempel öppnat 
sin famn för över en miljon människor som flytt för sina liv. 
Kan rika länder som Sverige verkligen kräva att Libanon ska 
ta emot fler? Med SDs intolerans och antisolidariska inställ-
ning skapas bara oro och osäkerhet. Vilken är nästa grupp att 
hamna i skottgluggen.

ooo
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Svagt ledarskap
leder till underskott

Jag tar inget ansvar, säger Åkesson i debatten
nej, inget ansvar för dom som flyr över vatten
och inget för dom som jagas i mörkret och natten.
Det enda som är gränslöst är ansvarslösheten
hos debattören för storsvenskheten.

S.

Kommunfakta:
I Tyresö finns tre bibliotek. Huvudbiblioteket finns i Tyresö centrum, en filial i 
Trollbäcken  vid Kumla skola och en i Tyresö strands centrum.

 2012 2013 2014

Fysiska besök 243 500 239 177 221 552

Virtuella besök 82 423 91 756 97 000

(varav mobila besök) ·· ·· 13 %

Utlån totalt 256 615 227 822 215 285

E-boklån 6 209 8 939 9 157

Lån per invånare 5,44 5,20 4,74

Besök per invånare 7,5 7,5 7,0

Kostnad per invånare 389 371 364,8
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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

 

 

Ombildningar
BOSTAD En majoritet av hyres-
gästerna på Pärlröksgången rös-
tade på köpstämma i förra veck-
an ja till att köpa sina lägenheter 
av Tyresö bostäder och ombilda 
till bostadsrätter. Innan affären 
genomförs krävs ett ja från kom-
munfullmäktige.

ooo

Ny rektor
CHEF 1 januari 2016 tillträder 
Kumla skolas nya rektor Jonas 
Åkesson. Jonas är idag rektor på 
Båtsmansskolan i Haninge. Fram 
till Jonas börjar på Kumla Skola 
är Johan Ahlkvist rektor.

ooo

Yrkeshögskola
SKOLA C3L/Tyresö komvux kom-
mer att flytta hem sin yrkeshög-
skoleutbildning ”Systemutveck-
lare med Java” till Tyresö. Den har 
hittills funnits i Stockholm, senast 
i lokaler vid Globen, men kommer 
nu att finnas på Farmarstigen 11, 
i C3L:s del av Tyresö gymnasium.

ooo

”Just do it”
TEMA Tyresö Kommun, Svenska 
kyrkan och Studieförbundet vux-
enskolan fortsätter sin satsning 
på gratis temakvällar. Näst på tur 
är en inspirerande föreläsning 
med musikaliska avtryck. En 
föreläsning om att vända sitt liv. 
I föreläsningen får vi följa Jessi-
cas resa, en resa om möten som 
förändrar livet och tankar om att 
själv kunna förändra sitt liv.

ooo

Positiv start  
för gymnasiet
GYMNASIUM Den 20 augusti var 
det upprop för årets nya elever 
på Tyresö gymnasium. Dagen 
därpå startade även de äldre 
årskurserna sitt nya läsår och 
gymnasiets rektor Mattias Odh-
ner Larsson kunde därmed hälsa 
drygt 500 elever välkomna till 
ett nytt läsår.

– Det har blivit över förväntan, 
säger rektorn. Vi har fyllt upp bra 
i de program som vi startar. Det 
är fler elever som kommit till oss 
än som slutat och detta trots att vi 
i år har det minsta årskullen tyre-
söelever som slutat grundskolan 
och nu börjar på gymnasiet.

– Det känns också bra att vi 
har flera elever som först testat 
ett annat gymnasium som första-
handsval, men som sedan valt att 
komma över till oss.

Nästa läsår i sikte
Efter att terminen nu rullat igång 
så är det dags att köra igång mark-
nadsföringen av Tyresö gymnasi-
um för nästa läsår.

– Vi startat ett nytt ekonomi-
program 2016 och det gäller att 
nå ut med det budskapet så tidigt 
som möjligt till alla som funderar 
på det som ett alternativ, konsta-
terar rektorn.

– Det känns också positivt att 
ansvariga politiker i nämnden 
haft tålamod och väntat ut sväng-
ningarna i att söka till vårt gym-
nasium.

Pausade program tillbaka 
igen
– Jag är mycket nöjd med att vi 
till slut kunde komma överens i 
gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden att fortsätta med gym-

nasiets programutbud, även om 
både samhällsprogrammet och 
frisörprogrammet tyvärr pausa-
des under förra läsåret, men nu är 
dessa program tillbaka igen, säger 
Kristjan Vaigur, gruppledare för 
socialdemokraterna i nämnden.

– Däremot lyssnade den bor-
gerliga majoriteten inte på våra 
och personalrepresentanternas 
argument för att även fortsätta 
med naturvetenskapsprogram-
met. Det programmet är en viktig 
del i ett komplett gymnasium, 
men alliansen valde att lägga ner 
det och det beklagar vi verkligen.

Branschcertifiering
En annan viktig satsning är 
branschcertifiering inom elteknik, 
där det tagits kontakt från bran-
schens sida med önskan om sam-

arbete för att kunna få till certifie-
ring, en satsning som är till fördel 
för både skolan och branschen.

Praktikplatser utomlands
Förutom satsningen på tidig 
marknadsföring så jobbar sko-
lan nu med ett antal projektan-
sökningar för att kunna erbjuda 
praktikplatser också utomlands 
för eleverna på bygg-, el- och for-
donsprogrammen.

Hotell- och turistprogrammet 
har haft den möjligheten i flera år 
och det har visat sig fungera rik-
tigt bra. Elever som gjort praktik 
utomlands har med sin erfaren-
het från det också kunnat få jobb 
hemma eller utomlands.

Merit för eleverna
– Det finns ett stort behov av 

yrkeskunnig arbetskraft både i 
EU och utanför EU och praktik 
och erfarenhet från andra länder 
är en stark merit för eleverna, 
understryker Mattias Odhner 
Larsson.

För högskoleförberedande 
program jobbar skolan med ett 
projekt som ska ge möjlighet 
för elever att skaffa sig erfaren-
het från Indien, ett land i snabb 
utveckling.

– Det är mycket som känns 
positivt nu, vi har jobbat fram en 
ny struktur på schema och verk-
samhet och den tycks nu ha fallit 
på plats med en aktiv lärarkår och 
övrig personal och verkar också 
fungera som det var tänkt, note-
rar en glad rektor inför det nya 
läsåret.

ooo

Mattias Odhner Larsson, rektor på Tyresö gymnasium. FOTO: TYRESÖ GYMNASIUM

Second Chance School
SKOLA Från och med höstter-
minen kan den som är mellan 
17 och 24 år och som av olika 
skäl inte avslutat sina gymnasie-
studier, delta i en yrkesinriktad 
utbildning och den vägen få en 
andra chans att avsluta sina 
studier.

Skolan kallas Second Chance 
School och ger en unik möjlighet 
att kunna avsluta sina studier och 
komma ut i arbete. Varje kom-
mun är enligt skollagen skyldig 
att känna till hur de ungdomar 
som avslutat grundskolan och 
som ännu inte fyllt 20 år är sys-
selsatta. Syftet är att de som inte 
jobbar eller studerar, ska få ett 
individuellt erbjudande om annan 
verksamhet.

Yrkesval och utbildning
Här har Tyresö tillsammans med 
Haninge och Nynäshamn startat 
en ny form av skola där de som 
avbrutit sina studier ändå kan 
hitta fram till ett yrkesval. Till-
sammans med en vägledare på 
Second Chance School kan elev-
en göra ett yrkesval och sedan 
göra upp en utbildningsplan.

På arbetsplatsen och i 
skolan 
Därefter tar skolan kontakt med 
företag i branschen och ordnar 
lämplig utbildningsplats och efter 
en introduktion får eleven sedan 
utbildning på arbetsplatsen tre 
dagar i veckan. Övriga två dagar 
är eleven på skolan och läser kur-
ser som behövs för att kunna nå 

sina mål, bli anställningsbar och 
få ett utbildningsbevis.

Utlandspraktik
Second Chance School ingår 
också i ett internationellt nätverk 
– The European Association for 
Cities, Institutions and Second 
Chance School – som gör att elev-
erna också kan få chansen till 
några veckors utlandspraktik i sin 
utbildning på vägen till ett yrke.

ooo

Kontakt och info:
Second Chance School: Malin Wiklund 070-169 84 95
Ung i Tyresö: Lisa Sidell Lundin 08-5782 76 10
Aktivitetsansvarig: Therese Linnell 070-488 99 04
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Lärarbristen är stor och värre ser det ut framöver: 
inom fem år kan cirka 70 000 lärare saknas. Läraryr-
ket är ett av de finaste jobb man kan ha och jag har 

varje dag i 26 år känt att jag gör en avgörande insats. Trots 
det lämnar jag nu skolvärlden. Varför?

Kort sagt: orimlig arbetsbelastning och små möjligheter 
att utföra uppdraget. Stora förändringar har skett: ny läro-
plan, nytt betygssystem och därmed många nya arbetsupp-
gifter. I dag är uppdraget att samtliga elever ska nå minst 
godkänd nivå. Elever ska ges möjlighet att komplettera, 
vilket tar stor del av lärartiden. Möjlighet att sätta block-
betyg har försvunnit. Kommunikation kring kunskapskrav, 
utveckling och närvaro har ökat administrativt arbetet.

Kunskapssynen har förändrats. Förr dominerade fakta-
kunskaper. I dag ska eleven se samband, reflektera, jämfö-
ra. Bedömningen kräver en helt annan insats. Att alla lärare 
gör likadant kräver samordning.

Inkludering är ett parollord. Smågrupper för barn med 
särskilda behov har tagits bort, plats i anpassade sko-
lor begränsats. Otillräckliga resurser innebär att elever 
med funktionshinder inte får stöd de har rätt till, ej hel-
ler ensamkommande flyktingbarn som slussas ut i klasser 

utan adekvata språkkunskaper. Det blir ofta upp till läraren 
att lösa situationen.

Nationella prov dominerar vårterminen i åk 9; eleverna 
ska göra 13 delprov, varav flera muntligt i smågrupper. 
Genomförandet tar extremt lång tid. Omfattande förbere-
delser krävs, bland annat för elever med särskilda behov. 
Lektioner ställs in och lärare arbetar extra med vaktning. 
Tid som borde ägnas åt kunskapsinhämtning går åt till kun-
skapskontroll. Rättningen innebär knepiga bedömningar 

och tolkningar; vissa prov kan ta drygt 2 timmar/elev att 
bedöma. Tilldelad tid räcker inte. Här förväntas ”övertid” 
som inte riktigt erkänns. Psykisk ohälsa hos ungdomar 
ökar. Pressade lärare, mindre elevhälsovård och fler prov 
bidrar negativt. Även harmoniska elever har drabbats av 
panikattacker i samband med NP.

Av tradition ses läraryrket som ett kall. Lärare är vana att 
arbeta mycket och drivs av övertygelsen att vi är samhälls-
viktiga. Det blir orimligt långa arbetsdagar och jobb under 
helger och lov. Många går ner på deltid för att balansera 
jobb och privatliv.

Yngre accepterar inte oavlönad övertid och kräver bätt-
re villkor. Universitetsstudenter som funderar på läraryr-
ket väljer andra yrken med bättre villkor. För att locka nya 
till läraryrket – och behålla redan anställda – krävs mer 
än extra tilldelning i plånboken eller konstruerade karriär-
möjligheter. Det krävs en hållbar arbetssituation.
Lisa Norgren Benedictsson
högstadielärare i Tyresö 1989–2015

Fotnot: Texten är en förkortad version av ett betydligt längre öppet 
brev på samma tema till politiker på lokal och nationell nivå.

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

Varför lämna drömjobbet?

Förfall i Krusboda centrumVad är ”tillräckligt små”?
I Krusboda har ICA under som-
maren låtit rusta upp fasaden till 
Krusboden. Det ser nu ganska 
fräscht ut. Samtidigt kontraste-
rar det starkt mot det bristande 
underhållet av kommunens områ-
de i Krusboda centrum och runt 
Krusbodaskolan.

Staket är trasiga och plante-
ringar vanvårdade. Som en påtag-
lig illustration till vanvården kan 
man se de två pergolor som är 
uppsatta i centrum. Under senare 

år har de tillåtits förfalla så att 
snart återstår huvudsakligen fun-
dament och metallstolpar.

Tyresö ska enligt kommunens 
slogan bli den mest attraktiva 
kommunen i Stockholmsområ-
det. Även om Krusboda av en 
moderat kommunalpolitiker 
beskrivits som en perifer del av 
Tyresö är det en del av kommu-
nen med cirka 10 procent av Tyre-
sös befolkning.
Frustrerad Krusbodabo

Moderaterna har i de senaste 
valen gärna velat framställa sig 
som de små barngruppernas väk-
tare och försvarare. Jojo.

I deras Framtidsprogram 
står: ”Inom förskolan strävar vi 
efter barngrupper som är till-
räckligt små för att barnen ska 
kunna utvecklas och utforska sin 
omvärld under lugna och ordnade 

former, samt en personaltäthet 
som gör att alla blir sedda och 
känner sig trygga.” Jojo.

Vad är ”tillräckligt små”? Vad 
är en lämplig personaltätet? Ja, se 
där är frågor som vi inte får svar 
på. Vad vi däremot kan se är hur 
barngrupperna växer i Tyresös 
förskolor. Är det verkligen rimligt 
med sju barn per pedagog? Tio? 
Var går gränsen? Det vet vi inte.

På vanligt manér vill väl mode-
raterna inte lägga sig i verksam-
heten, det vill säga de vill överlåta 
till professionen att avgöra detalj-
frågor såsom barngruppernas 
storlek. Det kan tyckas hedervärt, 
men i verkligheten finns ett antal 
förskolechefer som inte har eko-
nomi att anställa fler pedagoger 
för att minska gruppernas storlek.

Det är också ett sätt att bedriva 
politik.
Besviken väljare

Osant av M
Moderaterna påstår att Tyresö 
kommun under 2013 ökade resur-
serna för undervisning med 6 400 
kronor per elev. Det stämmer inte.

Av den höjda elevpengen gick 
drygt 3 300 kronor till höjda hyror. 
Hyreskostnader brukar inte räk-
nas som undervisningskostnader 
– inte heller av moderaterna. Den 
återstående delen av elevpengens 
ökning 2013 utgörs till största 
delen av att kostnader för elever 
i behov av stöd överförts från den 
centrala förvaltningen till sko-
lorna. Att denna överföring av 
kostnadsansvaret skett innebär 
inte att elevers behov av stöd har 
minskat – tvärtom. Snarare är det 
sannolikt så att de skolor som har 
störst andel elever med behov av 
stöd får ta en relativt större del av 
elevpengen – som är lika stor för 
alla elever – till sådana insatser.
Jerry Svensson (S)Inte i bästa skick enligt insändarskribenten. FOTO: PRIVAT

Soluppgång över disbeslöjad Myggdalsvägen. FOTO: RALF NORDLÖF

Sofieberg. FOTO: GUNNAR FRISELL

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.
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och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

Läkare med förhinder
Efter TRE veckors tröstlösa för-
sök att boka in en läkartid på 
Bollmora vårdcentral, känns det 
som att jag ska ge upp. Jag log-
gar in nästan varje dag på mina 
vårdkontakter men det finns ald-
rig någon tid. Jag känner att varje 
dag så blir jag sämre. Det är när 
jag är på väg till akuten på SöS 
som de ringer från vårdcentralen 
och erbjuder mig en tid. Jag und-
rar ändå varför det är så extremt 
svårt att boka en tid? Jag är ju 
trots allt kommuninnevånare, och 
bör ha rätt till detta. Det här är ju 
trots allt Tyresö och inte Aleppo.

Skälet till att det är nästan 

omöjligt att få en tid förklarar skö-
terskan i telefon. ”Vi har så knappa 
resurser. Varje möte så ber vi poli-
tikerna att öppna en till vårdcen-
tral, men de vill ENDAST öppna en 
om den är privat.” Jag frågar om 
det inte är en kommuns skyldig-
het att tillhandahålla sjukvård för 
innevånarna, något som hon givet-
vis håller med om. ”Tyvärr så är 
det viktigare för Alliansen att det 
är privat än att skattebetalarna får 
vård.” Blir svaret. ”Nu så rekom-
menderar vi alla nyinflyttade att 
stanna kvar på sina gamla vård-
centraler.” Det är De Nya Sverige 
– De Nya Moderaternas Sverige.

Vi ska inte glömma bort att 
Alliansen ännu styr i Stockholms 
Landsting.

De är dessutom stärkta av att 
förra landstingschefen Filippa 
Reinfeldt och förre socialminis-
tern Göran Hägglund (författare 
till boken Verklighetens folk) 
numera arbetar hos Aleris. En 
duktig landstingspolitiker som 
gör bra upplägg för privata vård-
bolag, får givetvis sin belöning i 
en ny karriär inom vårdsektorn 
ifall han inte skulle bli omvald.

Så någon ny vårdcentral kom-
mer vi nog aldrig att få se i Tyresö.
Niklas Wennergren

Besparingar kostar
Min son började Kumla skola i 
F-klass förra året. Min son har 
ADHD.

Efter halva höstterminen insåg 
både vi föräldrar och lärare, att en 
assistent behövdes för att min son 
skulle klara av skolan, en assis-
tent som fanns bredvid honom 
under hela skol/fritidsdagen. 
Tyvärr hade ansökningstiden för 
våren 2015 passerat. Så när våren 
kom skickades en ansökan in för 
hösten 2015.

Efter sommarlovet var förvän-
tan stor inför att få börja i första 
klass. Men min sons resurs inte 
blivit beviljad. TVÅ vuxna skulle 
nu vara i klassen, på över 20 barn, 
och när skoldagen är slut, bara en 
fast personal på fritids.

När jag vänder mig till kom-
munledningen för att fråga om 
vem som tagit beslutet att ge 
avslag på vår ansökan, och varför, 
får jag till svar att EN diagnos inte 
räcker för att bli beviljad extra-
pengar i Tyresö kommun.

Nu väntar nio år i grundskolan 
då min son kommer att behöva 
extra hjälp med sina svårighe-
ter. Det väntar i värsta fall år av 
samtal med krisgrupper, rektor 
och BUP och arga föräldrar. Jag 
kommer få ett argt och ledset grå-
tande barn som säger att ingen 
tycker om honom för att han blir 
så arg ibland, ingen vill leka med 
honom, ingen vill komma på hans 
kalas.

Nio år av störd undervisning 
väntar hans klasskompisar. För 
min son har myror i brallan. Han 
kommer att kosta kommunen och 
samhället väldigt mycket mer än 
en assistent i längden.

Min son är inte ensam om att 
behöva extra hjälp. Samtidigt har 
vi en kommun som SKÄR NED på 
resurser till skolan.

Vad sänder det för budskap till 
oss föräldrar, annat än att våra 
barn är oviktiga?
Redan trött och arg mamma till 
världens finaste ettagluttare
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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.

Nedskärning i Tyresös 
förskolor och skolor
EKONOMI Tyresös förskolor och 
grundskolor står inför betydande 
nedskärningar. Redan i början av 
året signalerades om ett under-
skott i barn- och utbildnings-
nämnden på närmare 17 miljoner 
kronor.

Underskottet beror enligt förvalt-
ningschefen på ett vikande elev-
underlag till följd av Engelska 
skolans etablering, en ökad kost-
nad för skolskjuts samt ett ökat 
antal barn i behov av stöd som är 
i berättigade av tilläggsbelopp.

18 tjänster bort
Innan sommaren gav förvalt-
ningschefen samtliga Tyresös 
rektorer i uppdrag att se över sin 
organisation och göra de föränd-
ringar som krävdes för att hålla 
en budget i balans. Detta  var även 
ett av rektorernas kriterier för 
lönesättning. Nu har motsvarande 
18 årsarbetstjänster har skurits 
bort från våra kommunala för-
skolor och skolor. Anita Mattson, 
(S) oppositionsråd, kommenterar 
nedskärningarna:

– Vi hade i vårt budgetförslag 
ökade resurser till både förskolor 
och skolor, vilket hade behövts 
för att möjliggöra färre antal barn 
i barngrupperna och öka lärartät-
heten. 

Förändrade riktlinjer för 
skolskjuts 
För att komma till rätta med 
underskottet för området skol-

skjuts, har riktlinjer för skolvä-
gens reslängd ändrats från tidi-
gare 2 kilometer till 3 kilometer. 
Dock berättigar nu även friskolor 
till skolskjuts.  

Sänkt belopp för barn i 
behov av stöd
En del av underskottet hos för-
skolor och skolor härleds till det 
så kallade tilläggsbeloppet, som 
rektorer söker för barn i behov 
av stöd.

Det antal elever som sökt har 
ökat det senaste året med 36 
elever. Hösten 2015 bifölls 126 
ansökningar, en ökning från före-
gående år med 36 elever. 40 pro-

cent av ansökningarna hösten 
2015 avslogs.

En lösning som har presente-
rats av kommunens tjänstemän 
för att nå en budget i balans, är 
att minska det tilläggsbelopp som 
varje elev får tilldelat sig. 

Jannice Rockstroh, Social-
demokraternas gruppledare i 
barn- och utbildningsnämnden, 
uttrycker stor oro:

– En nedskärning motsvarande 
18 heltidstjänster tillsammans 
med en eventuell åtstramning av 
budgeten för barn i behov av sär-
skilt stöd, är en oerhört olycklig 
kombination.

ooo

Ny vagnhall och 
verkstad för SL 
vid Skarpnäck?

Stort intresse för familjehem

SL bygger ut T-banan
Tunnelbanenätet har knappt änd-
rats på tiotals år, men under runt 
tjugo år framåt kommer SL att 
bygga nya linjesträckningar och 
ett tiotal stationer. Mest byggs i 
nordväst, till Nacka och i söder-
ort. Med de ytterligare tunnelba-
nevagnar som då körs, räcker SLs 
anläggningar för dessa inte till. 
Landstinget har därför undersökt 
var ytterligare kapacitet för vagn-
uppställning och underhåll kan 
ordnas. 

Vagnhallsbygge 
Det finns idag sex vagnhallar och 
verkstäder i länet. Man undersök-

te femton olika placeringar och 
nu återstår två. Den ena alterna-
tivet är att bygga nytt sydost om 
Skarpnäck. Det andra är ny depå 
eller tillbyggnad av den befintliga 
i Högdalen.

Viktigt var tillgång till lämplig 
mark, påverkan på miljön, pla-
cering i förhållande till övriga 
depåer, låg risk för trafikstörning-
ar, begränsning av tomkörningar 
samt låg byggkostnad.

Alternativ Skarpnäck
Verkstaden för reparation och 
underhåll skulle placeras ovan 
mark mellan värmeverket och 
motorvägen mot Älta och Tyresö. 
För att minska eventuella stör-
ningar för människor och natur 
läggs själva vagnhallen i bergrum 
delvis under värmeverket.

Tyresös politiker har svarat på 
trafikförvaltningens förfrågan att 
kommunen är positiv till en place-
ring i Skarpnäck, men menar också 
att möjligheten till förlängning till 
Tyresö i framtiden inte får byggas 
bort, om en ny depå byggs här.

ooo

BOSTAD Det finns ett stort 
intresse och engagemang bland 
tyresöborna att agera familjehem 
för ensamkommande flykting-
barn. Men det räcker ändå inte 
till för att täcka behovet av jour- 
och familjehem.

Tyresö har ett avtal med migra-
tionsverket om att ta emot 24 
ensamkommande flyktingbarn. 
Hittills har cirka 3 barn per vecka 
tagits emot av Tyresö, totalt över 

40 ensamkommande flyktingbarn 
mellan 15–21 år, och behovet av 
jour-/familjehem är därför stort.

Tyresös boendekedja
De ungdomar som kommer till 
Tyresö är asylsökande och när de 
fått permanent uppehållstillstånd 
placeras de i Tyresös boendeked-
ja.

Boendekedjan består av olika 
hem, stöd och försökslägenheter. 
Inom kort kommer Gula Villan, i 

Tyresö strand, att tas i bruk för 
träningslägenheter. Kommunen 
har även ett bra samarbete med 
Tyresö bostäder.

Bland de sämsta i landet
Sett på antal kommuninvånare är 
dock Tyresö en av de kommuner i 
Sverige som tar emot minst antal 
flyktingar per tusen invånare och 
placerar sig på plats 253 av 290 
kommuner.

ooo

Verkstaden läggs mellan värme verket och motorvägen. 
 FOTO: LENNART JÖNSSON

Vagnhallen läggs i bergrum under 
värmeverket. FOTO: LENNART JÖNSSON

Jannice Rockstroh, Socialdemokraternas gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden . FOTO: TYRESÖ NYHETER

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

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

KOLLEKTIVTRAFIK En ny vagnhall och verkstad planeras i söderort i 
Skarpnäck eller Högdalen. 
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Jag har en sak att erkänna. Jag är lokalpatriot. Egent-
ligen tycker jag inte om ordet för jag får en mängd 
konstiga associationer, men det är sant - jag är stolt 

över och älskar Tyresö. Dessutom verkar det vara så att 
av någon outgrundlig anledning ökar lokalpatriotismen 
under sommaren. Det skulle kunna bero på att på som-
maren besöker en andra platser och då blir det ännu tyd-
ligare hur fint och härligt Tyresö är.

Dock kan allting gå för långt. Till exempel har jag tving-
at min kollegor i socialförsäkringsutskottet här i riksda-
gen att delta i min hemmagjorda Tyresö-quiz. Jag menar: 
borde inte lite Tyresökunskap ingå i allmänbildningen för 
alla riksdagsledamöter? (För er som är intresserade av att 
se frågesporten kan ni gå in på min blogg: www.mathias-
tegner.com)

Samtidigt är förstås inte allt i Tyresö bra. Jag är den 
första att vara kritisk till den borgerliga politiken som 
lett till att upp emot 25 000 personer står i bostadskö i 
vår kommun, att vi satsar mindre på skolan än alla jäm-
förbara kommuner och att Tyresös äldre inte får plats på 
äldreboenden i kommunen utan tvingas flytta.

Jag skäms också för Tyresö kommun dagar som dessa 
när det, enligt Aftonbladet, framkommer att vår kommun 
hittills i år bara tagit emot 36 flyktingar, vilket placerar oss 
på plats 253 bland landets 290 kommuner. För bara några 
dagar sedan befann jag mig själv i Turkiet och kunde med 

egna ögon se hur flyktingsituationer 
ser ut där. En bit över två miljoner 
syrier är på flykt i Turkiet och runt 85 
procent befinner sig inte i flyktinglä-
ger, utan på gatan. När vi dessutom 
vet att Libanon, ett land med fem 
miljoner invånare, de facto håller på 
att bågna under trycket av upp emot 
halvannan miljoner flyktingar från 
Syrien, då ter sig två saker uppenbart 
för mig: Hela EU måste hjälpas åt och 
därför är jag stolt över att regeringen 

med Stefan Löfven i spetsen gör gemensam sak med Tysk-
land för att lösa situationen på ett humant sätt.

Lika uppenbart är det att alla Sveriges kommuner 
måste hjälpas åt. Inte bara för att det rätt och riktigt, utan 
också för att om vi hjälps åt kommer mottagandet bli bätt-
re och integrationen likaså. Sanningen är att om vi klarar 
utmaningen på ett bra sätt kommer denna katastrof visa 
sig vara en god affär för både Tyresö och Sverige. Därför 
måste Tyresö ändra sin hållning och dela på ansvaret med 
resten av Sveriges kommuner.

Att Tyresö hittills inte burit sin del av bördan kan verk-
ligen göra en slokörad. Dock behöver en bara titta sig om 
i kommunen och regionen och se alla ideella krafter, som 
nu gör gemensam sak med exempelvis Röda Korset och 
andra organisationer för att bistå människor i nöd. Då är 
det också enkelt att komma ihåg varför jag älskar Tyresö 
och Stockholm. Det är för alla fantastiska människor som 
bor här.
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 & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Vi måste hjälpas 
åt. Tyresö måste 
ändra sin håll-
ning och dela på 
ansvaret med 
resten  av Sveriges 
kommuner .”

Regeringens budget:

8,7 miljoner till 
Tyresös lärare
EKONOMI I måndags lämnade 
Sveriges regering budgeten för 
2016 till riksdagen. Där föreslår 
regeringen investeringar i jobb, 
skola och klimat. För Tyresös del 
innebär budgeten ett tillskott 
på över 12 miljoner kronor till 
lärarlöner, fritids, komvux och 
yrkesvux.

Regeringens mål är att Sverige 
genom fler sysselsatta och fler 
arbetade timmar ska ha EUs läg-
sta arbetslöshet 2020. Alla som 
kan arbeta ska också arbeta. Det 
finns fler lediga jobb än någonsin 
samtidigt som nästan 400 000 är 
arbetslösa i hela Sverige. Därför 
skapar regeringen många fler till-
fällen för utbildning och match-
ning.

– I Tyresö kan det motsvara 
upp till 1,2 miljoner kronor för 
fler platser inom komvux och 
yrkesvux, säger Anita Mattsson 
(S) oppositionsråd.

Sverige är en kunskapsnation 
men resultaten i skolan sjun-
ker. För att vända utvecklingen 
investerar regeringen för att fler 
ska vilja bli och stanna kvar som 
lärare.

– Vi är glada åt regeringens 
miljardsatsning på höjda lärarlö-
ner. För en kommun av Tyresös 
storlek motsvarar det ett tillskott 
på omkring 8,7 miljoner kronor 
redan 2016. Samtidigt kan vi 
öka resurserna så att varje elev 
får mer tid med sin lärare, säger 
Anita Mattsson.

Regeringen återställer också 
ordning och reda i de offentliga 
finanserna efter det stora under-
skott som den borgerliga reger-
ingen lämnade över.

Alla reformer är fullt ut finan-
sierade och underskotten halv-
eras redan nästa år.

ooo

Anita Mattsson (S) oppositionsråd, gläds åt regeringens satsning på 
resurser  till skolan och lärarnas löner . FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Fortsatt platsbrist inom 
äldreomsorgen
OMSORG För närvarande står 
åtminstone 30 personer i kö till 
äldreboende i Tyresö.

Den senaste tiden har en person 
fått plats på boenden i kommu-
nen. Vid tre tillfällen har kommu-
nen köpt platser i andra kommu-
ner.

– Platsbristen är stor och den 
moderatledda alliansen har varit 

passiva i frågan en följd av år och 
detta innebär att idag är situatio-
nen sådan att tre av fyra äldre, 
eller 75 procent, får lämna kom-
munen när de behöver ett äldre-
boende, konstaterar socialdemo-
kraternas gruppledare i social-
nämnden Carl Johan Karlson.

– Moderaterna har under lång 
tid helt förlitat sig på att privata 
företag ska stå för att bygga äldre-

boenden och struntar därför i att 
i tid planera för nödvändiga kom-
munala investeringar.

Detta är en både dålig och dyr 
politik och i slutändan en ovärdig 
behandling av våra äldre, särskilt 
av de som därmed kan tvingas 
lämna kommunen mot sin egent-
liga vilja, avslutar Carl Johan 
Karlson.

ooo

Bondgård 
söker bonde
LANTLIV Eftersom familjen Mag-
nusson har valt att lämna Uddby 
gård, så söker kommunen nu 
efter en ny arrendator. Enligt det 
avtalsförslag som ligger till grund 
så ska Uddby gård även framöver 
vara en småskalig visningsgård 
med svenska lantraser av kor, får, 
hästar, grisar, getter och höns. 
Den nya bonden ska också fort-
sätta att driva caféet, gårdsbuti-
ken och hålla markerna öppna.

ooo

 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Ny restaurang i Trollbäcken
MAT Tidigare Gourmethuset vid 
Trollbäcken Centrum, köptes för 
ett år sedan av Fatih Cetinkaya.

Fatih och hans familj har sedan 
köpet utfört det mesta av bygget 
själva och likaså skapar de myck-
et av inomhusiljön på egen hand. 
Ett av kännetecknen för restau-
rangen kommer att vara den stora 
uteserveringen där gästerna kom-
mer att kunna sitta året om.

– Jag vill skapa en restaurang 
som präglas av värme och hög 
servicekänsla. Våra gäster kom-
mer att kunna köpa nybakade 
surdegslimpor om morgnarna, 
stanna för frukost, äta lunch eller 
ta med hela familjen på middag.

Menyn hämtar inspiration från 
Italien med pizza och pasta, men 
även grillat kommer att serveras. 
Fatih ser fram emot premiären 
och räknar med att kunna öppna 

innan årsskiftet. Exakt när kom-
mer säkert synas på hemsidan, 
www.lillarott.se.

ooo

 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

6  SEPTEMBER 2015



BISTÅND Att världen står inför 
den största flyktingkatastrofen 
sedan andra världskriget har inte 
undgått någon, inte heller för 
Jannice Rockstroh, tyresöbo och 
aktiv S-politiker i kommunen.

Hon såg som så många andra hur 
bilderna på flyktingar rullades ut 
och kände en maktlöshet och vilja 
att göra något. Så hon agerade.

– Då jag inte hade möjlighet att 
ta mig till stan för att lämna kläder 
på en insamlingsplats, startade upp 
en egen lokal insamling, likt Vi Gör 
Vad Vi Kan, samma initiativ fast 
med en lokal förankring. Intresset 
och engagemanget från tyresöbor 
har varit överväldigande.

Fraktproblem
Det stod snart klart att den insam-
ling dit kläderna skulle skänkas, 
även de fått in mycket kläder och 
satte stopp för mer.

– Här stod jag med ett garage 
fullt med kläder och kände ett 
ansvar för att se till att kläderna 
verkligen kom till behövande. 
Men kan andra – kan jag.

Hon berättar sedan om det 
arbete som följde med att hitta en 
hjälporganisation på plats i Grek-
land som kunde ta emot kläder 
och förnödenheter och att hitta 
fraktsätt för allt dit. Till hjälp fick 
hon tyresöbon Kristin Lagersten 

Löfgren som övertalade Apollo 
om att hjälpa till att flyga ner 600 
kilo kläder och hygienartiklar.

Många har bidragit
Initiativet i Tyresö har även haft 
kundvagnar stående i Tyresö 
centrum, Strand och Trollbäcken. 
Totalt har sex stycken kundvag-
nar fyllts till bredden med hygien-
artiklar. Den 1 oktober åker vän-

nen Claes-Göran Enman ner med 
över 600 kilo till Kos där organisa-
tion Kos Solidarity tar emot.

Parallellt med klädinsamlingen 
samlade även Jannice Rockstroh 
in pengar till att köpa överlev-
nadsfiltar för att skicka ner till ön 
Lesbos. På kort tid samlades det 
in pengar för att skicka ner 1 000 
filtar som kommer att göra stor 
skillnad.

– Att så många bidragit på så 
många olika sätt, tid, pengar och 
kläder, är imponerande och jag är 
innerligt tacksam.

De kläder och skor som inte 
skickats med flyg till Kos, har 
skickats till Grekiska ön Lesbos 
eller via Human Bridge till andra 
flyktingläger runt om i Europa.

ooo

PROPAGANDA Sverigedemokra-
terna (SD) fick i fredags många 
tyresöbor att reagera på det 
flygblad som delades ut i Tyresö. 
Partiet påstod att övriga partier 
i kommunfullmäktige har fattat 
beslut kring boenden för nyan-
lända på ett antal namngivna 
adresser.

Något sådant beslut är inte fattat, 
däremot har kommundirektör 
Bo Renman bett förvaltningarna 
att titta vidare på olika alternativ 
för boendeförsörjning. Behovet 
av bostäder som utreds handlar 
om exempelvis nyanlända, för-
äldrar med barn som är utsatta 
för våld i nära relation, personer 
med missbruksproblematik eller 
ungdomar som är placerade av 
socialtjänsten.

– Stockholms län är en dyna-
misk kittel som växer och utveck-
las mycket positivt, och vi behö-
ver mer arbetskraft. Därför är det 
viktigt att vi fortsätter vårt fram-
gångsrika arbete med att integre-

ra och få människor i jobb. Det 
behövs bostäder som kommunen 
kan disponera, både till nyanlän-
da och föräldrar med barn som 
är utsatta för våld i nära relation 
eller personer som av andra skäl 
riskerar att bli hemlösa. Jag har 
därför gett förvaltningarna i upp-
drag att inventera möjligheterna 
att hitta boendelösningar för per-
soner med särskilda behov. Inven-
teringen är klar och vi undersöker 
nu en del av de förslag som kom-
mit upp vidare, säger Bo Renman, 
kommundirektör.

SD hävdar också att nya boen-
den drabbar bostadslösa ung-
domar som köar för hyresrätt, 
men planeringen omfattar inte 
beståndet i Tyresö bostäder utan 
i huvudsak andra alternativ. SDs 
vurm för hyresrätter bleknar 
dock, då partiet i kommunfull-
mäktige stött en politik för färre 
hyresrätter, bland annat genom 
ombildningen av hyrerätter till 
bostadsrätter.

ooo

Agneta Svedman, Tyresö
– Jag är medlem i PRO. Förut var 
jag aktiv medlem men det är jag 
inte just nu.

Marcus Rosensparr, Raksta
– Nej, inte i någon riktig förening 
i egentlig mening men jag är med 
i Bondens Söderbiljard.

Riitta och Olivia Egerup, 
Bollmora 
– Jag har precis anmält mig till 
Reumatikerföreningen i Haninge-
Tyresö. Olivia spelar fiol på kul-
turskolan.

Elin Linde, Trollbäcken
– Jag har min häst i stallet hos 
Österhaninge ridsällskap. Jag är 
medlem där och tävlar för dem.

Tilde, Johan och Anton Sandler, 
Tyresö
– Jag är medlem i Frimurarna och 
i Jämtlands Gille och så är min 
son Anton med i Tyresö Judo. 
Utbudet av föreningar i Tyresö är 
rikt, med en stor bredd och djup. 
Det finns något för alla.

?Är du med i 
en förening?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Bo Renman, kommundirektör. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

SD far med osanning

Lyckad insamling till flyktingar

Kristin Lagersten Löfgren och Jannice Rockstroh tackar alla frivilliga som 
hjälpt till och Flyttpoolen i Tyresö som bidrog med 100 flyttkartonger. 
 FOTO: PRIVAT

Human Bridge hämtade näs-
tan 1 000 kg kläder för frakt till 
flyktingläger  i Europa. 
 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Kumla herrgård kan bli till salu
BYGGNAD Enligt den nuvarande 
detaljplanen är herrgården märkt 
för bostadsändamål.

För att få bedriva restaurang 
enligt gällande plan är en uppda-
terad detaljplan nu ute på samråd. 
Den nya planen kommer att göra 
det möjligt att bygga ett nytt hur 
för konferensövernattningar. Det 
kommer också att underlätta för 

kommunen att sälja fastigheten 
när näringsverksamheten är god-
känd i detaljplanen. 

Reaktioner
Detta har fått Trollbäckens egna-
hemsförening att reagera. Många 
av föreningens medlemmar har 
själva varit med och totalreno-
verat herrgården på 1980-talet. 
Herrgården var då förfallen, och 

syftet var att rädda herrgården 
med sitt kulturhistoriska arv till 
tyresöborna.

– Detaljplaneförslaget tillför-
säkrar inte allmänhetens tillgång 
till Kumla Herrgård och kom-
munen anser det inte självklart 
med ett långsiktigt ägande, säger 
Svante Berg, ordförande i Troll-
bäckens egnahemsförening.

ooo  FOTO: JANNICE ROCKSTROH
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Ska ni ha fest eller?

Rotviks gård öppnar dörrarna
TYRESÖ RUNT

GÅRD Rotvik har ett kulturhis-
toriskt arv. Redan på 1700-talet 
var gården en dagsverkargård 
under Tyresö slott, men har varit 
boplats betydligt längre än så. 
Nu öppnas en typ av kontorsho-
tell i ”Ladan” och den lilla ”Väv-
stugan” lockar övernattare från 
hela världen med lantlig charm.

Sedan Pia Törnstrand och hen-
nes man Sture Qvarfordt köpte 
Rotviks gård i april förra året har 
dörrarna öppnats för fler att njuta 
av miljön. Torpet kan hyras av pri-
vatpersoner för övernattningar. 
Stallet har byggts ut till 6 platser 
och drivs som ett kollektivstall 
med bland annat ny ridbana. Och 
inte minst har den gamla ladan 
byggts om till ett kontorshotell.

– Våra gäster lockas av den 
charmiga gårdsmiljön, naturen, 
närheten till stan och så förstås 
vårt värdskap, skrattar Pia Törn-
strand.

Viktigt med mötesplatser
Socialdemokraterna har sedan 
tidigare lagt en motion om att en 
företagshub ska starta i kommu-
nen och Anita Mattsson, opposi-
tionsråd, välkomnar initiativet:

– Vi har många småföretagare i 
Tyresö med hemmakontor, det är 
en del av kommunens identitet. 
Då är det är viktigt att det finns 
tillgång till bra mötesplatser.

Det är något som nu finns på 
Rotviks gård:

– Vi erbjuder en möjlighet 
för företagare att få en flexibel 
användning av kontorsarbets-
plats och betala efter utnyttjande. 
Att samverka med andra inom 

företagshuben är något som vi vill 
stimulera, säger Pia Törnstrand.

Rotviks gård erbjuder konfe-
rensutrymmen, sammanträdes-
rum och 5 kontorsarbetsplatser. 
Konceptet är att företagaren 
bokar in sig för ett skrivbord med 
tillgång till skrivare och bred-
band. Samma skrivbord används 
av olika personer vid olika tillfäl-
len, så när man går därifrån töm-
mer man platsen.

ooo

Fotnot: Torpet bokas via airbnb.se
Företagshuben på rotviksgard.eu

Folklig festlig föreningsfestival

De olika politiska partierna gjorde sitt bästa för att locka till samtal med tyresöborna. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Mohombi ger publiken en Bumpy Ride. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Anita Mattsson (till vänster) välkomnar att Rotviks gård erbjuder kontorshotell. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Kontorsmiljö med charmen av tak-
bjälkar och vedkaminer. 
 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Pia Törnstrand får gästerna att 
trivas  på Rotviks gård. 
 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Jenny Phil, Jenny Remes och Ylva 
Bergström med barn öppnar sin 
port för loppis. FOTO: KAIJSA KEUSCH

AFFÄRER Det har störtregnat 
hela natten och den gemensam-
ma loppisen på Granängsringen, 
förvandlas till ett Portloppis inne 
i trappuppgångar i vissa portar 
och utomhus under tak i andra 
portar.

Med tillstånd från Tyresö Bostä-
der har grannarna Jenny Remes, 
Ylva Bergström och Jenny Phil 
planerat det hela. På två veckor 
lyckas de locka med sig 26 famil-
jer i 18 portar till den första Port-
loppisen någonsin.

Hemmaloppis är ett relativt 
nytt begrepp. Bland annat ordna-
de flera grannar i Trollbäckenen 
en hemmaloppis för en tid sedan.

– Men vi är först ut med en port-
loppis, säger Jenny Pihl glatt.

Inför eventet har Jenny Remes 
satt upp lappar i trappuppgång-

arna, men också skapat facebook 
gruppen Portloppis i Ringen.

Spekulanterna får promenera 
runt Granängsringen för att se i 
vilka portar det finns loppissaker 
att köpa. Här finns allt från cyklar, 
barnkläder, porslin, hockeyspel, 
lampor, barnvagnar, böcker och 
leksaker. Kaffe och hembakat ser-
veras också till en billig penning.

När Tyresö Nyheter går runt 
i portarna på Granängsringen 
möter vi bland andra förskoleper-
sonal, som köper barnböcker och 
spel till en förskola i Tyresö. De 
vill inte framträda i tidningen men 
säger att de inte har ett så stort 
utbud av böcker på förskolan där 
de arbetar.

– Det var en person från en 
annan förskola här tidigare, som 
köpte ett Little Pet shop hus med 
alla tillbehör och nästan alla figu-

rer, berättar Jenny Remes.
Vukasin Kitanovic, står under 

tak utanför sin port en bit längre 
bort. Han säger:

– Jag tycker att det är bra att 
vi har en portloppis här på Gran-
ängsringen. Vi boende måste 
kunna bli av med saker som blir 
över. Kan Sikvägen ha en loppis 
så kan vi!

Jenny Remes har bott på Gran-
ängsringen i tre år. Under den 
tiden har hon hört hur det pratats 
illa om området. Det vill hon för-
söka göra något åt:

– Jag bor egentligen i en all-
deles för liten lägenhet. Men jag 
trivs så bra med mina grannar och 
i området, så jag vill inte flytta. 
Vi som bor här kan göra något 
tillsammans för att ändra på det 
dåliga ryktet!

ooo

Grannarna i Ringen – först ut med Portloppis
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TYRESÖ RUNT

Folklig festlig föreningsfestival
FEST På de åtta år som Tyresö-
festivalen funnits har den vuxit 
och blivit till en institution. Tyre-
söborna hittar till festivalplatsen 
och tycks uppskatta det utbud 
som finns av olika föreningar, 
vars ideella krafter dukar upp 
mängder av festliga prova-på-
aktiviteter.

En gång om året får ett 60 tal för-
eningar möjligheten att presente-
ra sin verksamhet. I årets upplaga 
ville Tyresö Hanviken Ishockey ge 
tjejhockeyverksamheten en extra 
puff. Flera unga hockeyförmågor 
visade att de kan göra mål, och 
alla fick prova på. Tillsammans 
med Scouterna fick den som ville 
steka pannkakor över öppen 
eld, medan Tyresö Judo och Ju-
jutsuklubb visade prov på olika 
försvarstekniker. Flickorna, som 
tränar för Tyresögymnastiken 
körde ett improviserat uppvärm-
ningspass på ängen, samtidigt 
som man i Kulturskolans lokaler 
kunde dansa folkdans med Kul-
turella Folkdansgillet, som även 
hade uppvisning. I skateparken 
var det fullt av skateande killar 
och en tävling i Kickbike avgjor-
des under dagen.

Det var trångt på gångvägen 
mellan de politiska tälten. Alla 

politiskt aktiva gjorde sitt bästa 
för att locka medborgare till en 
pratstund med just sitt parti. Krist-
demokraterna hade en hoppborg, 
Miljöpartiet bjöd på massage och 
Socialdemokraterna delade ut 
sockervadd till en aldrig sinande 
kö av barn och ungdomar.

Vid stora scenen guidade årets 
konferenciéer, Erica och Louise, 
oss igenom ett digert program 
av både lokal underhållning från 
bland annat Kulturskolan, och 
den för dagen hitresta världsar-
tisten Mohombi. En ny stjärna på 
pophimlen, Mikaela Coco, kom 
till festivalen med en sin listhit, 
Used to know, i bagaget.

Några av de lokala förmågorna 
som utmärkte sig var death-metal 
bandet Brace for Carnage, med 
sångarens brutala growlande 
stämma, liksom den proffsiga 
danstrion Notice Dancegroup, 
som med sin smittande Hip-Hopp 
och Dance-hall-stil fick publiken 
att jubla.

Det är ett öppet och lättill-
gängligt evenemang för alla, utan 
entréavgifter. Alla inblandade 
arrangörer, Tyresös kulturenhet 
och fritidsgårdar, deltagare och 
volontärer ska ha en stor eloge för 
en mycket lyckad festival.

ooo

De olika politiska partierna gjorde sitt bästa för att locka till samtal med tyresöborna. FOTO: KAIJSA KEUSCH

MUSIK Världsstjärnan Mohombi 
kommer direkt från Miami och 
är på en 24 timmars blixtvisit i 
Sverige när han gästar Tyresöfes-
tivalen som huvudakt.

Redan före Mohombi äntrar fes-
tivalscenen skriker fansen vid 
scenkanten. När han möter publi-
ken på scenen, bär han nästan alla 
attribut, som en världskänd artist 
i R&B kretsar gör, solglasögon 
och en hoodjacka uppdragen över 
kepsen. Man skulle kunna tro att 
han är en ytlig diva, men inget är 
mer fel än just det.

Med en smittande glädje och 
ödmjukt mellansnack, får han 
publiken både att dansa och 
klappa händerna, men också att 
lyssna på hans budskap. Han kall-
lar sig för Afroviking, som anspe-
lar på hans svensk-kongoelsiska 
ursprung och ber publiken att 
skänka pengar till organisationen 
Elikia Na Biso.

Mohombi har egen erfarenhet 

av att fly. När inbördeskriget här-
jade som värst i Kongo-Kinshasa 
flydde han, 12 år gammal, till Sve-
rige med det sista flygplanet som 
fick lyfta före flygplatsen stäng-
des.

För Tyresö Nyheter berättar 
Mohombi att han känner ett stort 
ansvar gentemot alla de som finns 
kvar i Kongo. Inbördeskriget har 
gjort landets befolkning fattigt 
och konflikterna tar aldrig slut. 
Det gör att han ofta hjälper sin 
syster Miza Landström med att 
samla in pengar till hennes orga-
nisation Elikia Na Biso.

– Ungefär ett gig av tio är ett 
insamlingsgig. Jag tycker att 
Mizas initiativ är så fantastiskt! 
Det är ett konkret projekt man 
kan följa, när de bygger en skola, 
tegelsten för tegelsten. Jag är glad 
för att svenskarna är så givmilda 
när det gäller välgörenhet.

När Mohombi kommer till Sve-
rige besöker han ofta Tyresö där 
han har släkt och vänner. Han 

är uppvuxen i Husby, men fick 
sin första lön som artist av Kista 
kommun 1998. Sedan dess har 
han jobbat hårt för att kunna leva 
på att vara artist.

– Jag brukar säga att man 
måste jobba minst 10 000 tim-
mar före man når framgång. Det 
har jag gjort nu! Säger Mohombi 
samtidigt som han berättar om 
sitt samarbete med den kubansk-
amerikanske rapparen Pitbull:

– Jag har öppnat för Pitbull 
under hans USA turné, men i 
Europa gör jag min egen turné. 
Efter spelningen i Tyresö ska jag 
fortsätta turnén till Moldavien, 
Bukarest och Grekland.

Under konserten på Tyresöfes-
tivalen sjunger han flera av sin 
hits, bland andra Coconut Tree 
och debutsingeln Bumpy Ride, 
som höjer stämningen rejält. 
Publiken kan hans sånger utantill 
och sjunger med. De närmast sce-
nen försöker få närkontakt med 
honom. Till publiken säger han:

– Jag lever min dröm! Man ska 
inte ge upp sin dröm, för den enda 
man sviker är sig själv!

oooMohombi ger publiken en Bumpy Ride. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Världsartisten Mohombis glädje på 
scenen smittar av sig. 
 FOTO: KAIJSA KEUSCH

INVIGNING Smittande rytmer 
från en sambaorkester, hela 
vägen från festivalområdet upp 
på gångvägen mot Tyresö View 
inledde invigningen av den nya 
stadsparken.

Trots att parken inte är helt fär-
digställd tog kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl 
tillfället i akt att i samband med 
Tyresöfestivalen inviga den nya 
Stadsparken. Men det var land-
skapsarkitekten Sara Vikstrand 
som fick berätta om parkens olika 
delar.

– För två år sedan började vi 
med utformningen av finparken, 
som vi kallar den. Här ska staden 
möta naturen. Det finns sittplatser 
under pergolan och ett vattenspel. 
Vi ville synliggöra vattnet genom 
att skapa en regnträdgård, dit allt 
regnvatten ska ledas ner i rännor 
till dagvattendammen. Där ska 
vattnet filtreras och renas genom 
vattenrenande växter. Ibland 
kommer den vara torrlagd, för det 
hänger på hur mycket det regnar.

I den nya Stadsparken har 
ett flertal konstverk installe-
ras. Bland annat har man flyttat 
Håkan Bonds skulptur Källan från 
Bollmora torg utanför nuvarande 
O’Learys till sin nya plats intill 
vattenkonstverket. Det är flera 
vattenburar, som sprutar upp vat-
ten i olika höjder, där all som vill 
får leka och springa.

Ett genomgående tema i all 
konstnärlig utsmyckning är de 
stilistiska sörmländska näck-
rosorna och foreller. Men ett 
konstverks som skiljer sig åt är 
den klapp- och sittvänliga taxen 
formgiven av Tyresökonstnären 
Therese Clewestam. Den kommer 
med stor sannolikhet bli till glädje 
för Tyresös yngsta medborgare.

– Men parken är inte helt klar 
ännu. Det finns plats för mer akti-
viteter, så kom med förslag, upp-
manade Sara Vikstrand alla tyre-
söbor, som kommit för att delta i 
invigningen. Nu är parken er!

Invigningen av Stadsparken 
avslutades med skönsång av 
kören Tyresö Vocalis.

ooo
Landskapsarkitekten Sara Vikstrand och kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl klipper invigningsbandet. FOTO: KAIJSA KEUSCH
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TN-doktorn:

Tankar kring  
en flakmoppe

 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Jag heter Lena Hjelmérus och är 
ny radiomakare på Tyresöradion 
91,4 MHz.

Du kanske har hört min röst 
i något av mina program under 
våren och sommaren. Jag har 
blivit tillfrågad om att komplet-
tera radiopratet med skriven text. 
Man kan tycka att efter 40 år som 
läkare borde jag ha massor att 
berätta om alla tusentals patien-
ter och våra unika möten, om 
osannolika situationer och svåra 
etiska dilemman. På den punkten 
kommer jag sannolikt att göra 
Dig besviken. Jag har tystnads-
plikt. Det innebär att jag inte får 
berätta alltför detaljerat om det 
verkliga livet. Du ska kunna lita 
på min tystnad. Men jag kommer 
att skriva om hälso-och sjukvård, 
om märkliga system och saker 
som intresserar mig. Som en flak-
moppe.

1970 hade vi, precis som 
idag, brist på provinsialläkare/
distriktsläkare eller allmänlä-
kare. För att locka unga läkar-
studenter att våga sig utanför de 
trygga sjukhusen fanns i några 
år ett auskultationsstipendium. 
Man fick gå bredvid en erfaren 
doktor och se vad han gjorde. 
Det kallades att ”vara svans”. 
Sommaren 1970 svansade jag i 
Nyköping på läkarstationen, så sa 
man om vårdcentralen, på Västra 
Trädgårdsgatan. Som jag minns 
det var huset ritat av Ragnar Öst-
berg, mottagningen låg högst upp 
utan hiss. Marmortrappan var 
imponerande! Några mil utanför 
tätorten bodde ett äldre par. Han 
hade skrivit till kungen och fått en 
flakmoppe som han skjutsade sin 
fru med. Hon kunde inte gå och 
färdtjänst var ännu inte uppfun-
net. Hon brukade sitta på en liten 
pall väl insvept i både fårskinns-
päls och filt. En dag den somma-
ren blev hon sjuk, han skjutsade 
henne till oss på mottagningen. Vi 
gick ner för alla marmortrappor-
na i våra vita rockar, ut på gatan 
och undersökte henne där. Folk 
runt omkring tittade på. Ganska 
bisarrt. En tidstypisk bild av nöd 
och misär, mannen, hustrun och 
flakmoppen.

45 år senare kommer en slut-
rapport från SKL Sveriges kom-
muner och landsting. Den sam-
manfattar ett femårigt arbete om 
”Bättre liv för sjuka äldre – Stora 
förbättringar på kort tid”, ISBN 
978-91-7585-225-6. Den går att 
läsa på nätet förstås, men även 
att beställa gratis!

Rapporten innehåller nästan 
enbart positiva saker, hur man i 
många kommuner kunnat samar-
beta med sjukvårdshuvudmannen 
landstinget och hittat fungerande 
lokala lösningar. Kvalitetsregist-
ren anses vara framgångsfaktorn 
som lett till de stora förändring-
arna, kulturskiftet inom äldrevår-
den, när fokus flyttat från organi-
sation till person. Hemsjukvård är 
ett viktigt område, idag vårdas de 

flesta inom gruppen de mest sjuka 
äldre faktiskt i hemsjukvården. 
En annan betydelsefull insats är 
Webbkollen, ett intervjuverktyg 
vid utskrivning och återinskriv-
ning på sjukhus. Den sjuke får 
själv berätta vad som är viktigt. 
Webbkollen har inte ännu slagit 
igenom helt i Stockholm, förmod-
ligen har Du inte stött på den än. 
Uppdrag, Kunskap och Passion 
för livet är andra delprojekt som 
direkt påverkar utvecklingen till 
Bättre liv för sjuka äldre.

Omslagsbilden på rapporten, 
vad föreställer den? Jo, en man 
som skjutsar en kvinna på en flak-
moppe. Inte visste reklambyrån 
eller styrgruppen för projektet 
att jag får en annan flakmoppe i 
tankarna. 2015 års flakmoppe är 

tänkt som en framtidsbild av fri-
het och hälsa, kanske till och med 
valfrihet långt ifrån den sörm-
ländska föregångaren. Min tanke 
irrar vidare. 2015 års passagerare 
har ingen fårskinnspäls eller filt, 
fryser hon inte? Och är chauf-
fören lämplig att köra omkring 
i dagens trafik? Har man dragit 
hans körkort på grund av demens-
sjukdom? Och vem betalade mop-
pen? Mitt par för 45 år sen, tittade 
åt samma håll. 2015 års par tittar 
åt olika håll och ser förmodligen 
olika saker i livet som passerar. 
Men Bättre liv för sjuka äldre hål-
ler vi på att få i konungariket om 
förslaget i statsbudgeten går ige-
nom. Konungariket där kungen 
inte längre bekostar flakmoppen.

ooo

Lena Hjelmérus och labradoren Hilda. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare med specialitet i geriatrik 
och diplomerad i palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter sin pensio-
nering med äldrevård på Krusmyntans Äldreboende och Ängsgårdens Äldre-
boende genom Team Äldredoktorn som är en läkargrupp i landstinget. Lena 
bor i Lindalen med maken Urban och labradoren Hilda. Familjens barn och 
barnbarn bor på annan ort. På fritiden ägnar sig hon åt blommor och bin, 
det vill säga Tyresö Trädgårdssällskap och egen biodling.

Tyresö då och nu
FOTO Tyresö har genomgått en stor förvandling ända sedan vi flyt-
tade hit 1961, berättar fotografen Lars Ternblad om dessa bilder.

Tyresö då … FOTO: LARS TERNBLAD

… och nu. FOTO: LARS TERNBLAD

Då såg nuvarande Bollmoravä-
gen intill nuvarande centrum ut 
så här med de gamla ladorna som 
var kvar. Här var bara en mindre 
grusväg. Huset på höger sida har 
idag ersatts av bussterminalen.

Samma vy 2015. Nu har allting 
förändrats mycket; både gator, 
centrum och nya Tyresö View 
som är det nya riktmärket.

Proffsfotografen Lars Ternblad 
från Fårdala har fotograferat Tyre-
sö sedan han flyttade hit 1961. Han 
har dessutom fotograferat samma 
plats i nutid så att man tydligt ser 
förändringen. Tyresö Nyheter har 
nu fått möjlighet att visa några bil-
der från denna fotoskatt som så 
tydligt visar Tyresös fantastiska 
utveckling.

Lars Ternblad är idag aktiv i 
Tyresö Fotoklubb och visar även 
många av sina bilder från förr via 
Tyresö Hembygdsförening.

Han publicerar numera sina 
bilder från ”förr och nu” även på 
Facebook-grupperna ”Alla vi som 
är uppväxta i Tyresö” och ”Tyre-
sönostalgi” där alla som har Face-
book kan ta del av dessa.

oooLars Ternblad. FOTO: LARS TERNBLAD
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Adress: Byggnation:
Myggdalsvägen 2 Uppförande av tre skyltar med ljusanordningar
Krönetvägen 9 Bygglov för nybyggnad av fritidshus
Dyviksvägen 78 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Breviksvägen 40 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ängslyckevägen 2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring

Strandvägen 51 Nybyggnad av enbostadshus, stödmurar och markförändringar

Strandvägen 54 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Varvsvägen 2 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Gullvivebacken 2 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Sjöbergavägen 3 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

samt rivning av befintliga byggnader
Torparevägen 20 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Gökbacksvägen 8 Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad
Slumnäsvägen 70 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Mediavägen 15 Bygglov för flisanläggning
Kärrvägen 29 Bygglov för nybyggnad av kom-

plementbyggnad
Malmvägen 7 A Bygglov för nybyggnad av kom-

plementbyggnad och rivning
Slaggvägen 6 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus och rivning av garage
Nytorpsvägen 29 Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus och rivning av fritidshus
Snövits väg 23 B Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus
Ällmoravägen 51 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Strandvägen 97 B  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

samt rivning av befintlig huvudbyggnad
Uddbyvägen 12 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

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

TYRESÖ RUNT

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG. 
MED ÖVER 12 000 MEDLEMMAR ÄR SSU EN BETYDANDE 
FAKTOR FÖR ATT FÖRÄNDRA SVERIGE.

Opinionsmöte:
Ja till Tyresö Kulturcentrum!
För ”Miljö – Kultur – Gemenskap”
Vi säger nej till förslaget om ett ”Multihus” i anslutning till Bollmora Vårdcentral. 
Det innebär enbart en minimal utökning av lokaler för kultur och möten. Där finns 
ingen tanke på en levande kultur och gemenskap mellan människor.

Vi anser att ”möten” mellan människor är kulturens grundläggande förutsättning och syfte. 
Därför föreslår vi istället att Kvarnhjulet byggs ut med tillräckliga möteslokaler för Tyresö för-
eningslivs behov och för alla tänkbara former av kultur och tillsammans med Campus Tyresö, 
Kulturskolan, Nyboda skola och Bollmora Kyrka till ett ”Tyresö Kulturcentrum” som dessutom 
kan utvecklas på kommunens egen mark och i egna fastigheter, vilket är betydligt mera ekono-
miskt fördelaktigt.

Vi vill göra den nya Stadsparken och hela den vackra Bollmoradalen till ett kulturstråk med 
naturliga, värdefulla och inspirerande mötespunkter som är bildningens och kulturens främsta 
mening och syfte.

Så gör vi Tyresö till en framtidskommun!

Välkommen till Kvarnhjulet, Nyfors den 20 oktober, klockan 19.00
Sprid information om mötet till så många som möjligt, anhöriga, vänner, bekanta, grannar…

ABFs Verksamhetsråd i Tyresö

En förening som vill växa
ODLING Fnyskens kolonilottsom-
råde ligger väldigt central och 
lättillgängligt. Alldeles öster om 
golfbanan växer grönsaker, bär 
och blommor ur den svarta bör-
diga jorden.

Det verkar ligga i tiden att odla 
och skörda sina egna grönsaker.

– Föreningen bildades i april 
1989, säger föreningens sekre-
terare Margaretha Eklund Käll-
ström. Innan dess drev kommu-
nen verksamheten under ett par 
år.

– Idag är vi 123 medlemmar 
och inom området finns 166 lot-
ter. Man får ha max två lotter per 
medlem.

I år har föreningen alla lotter 
uthyrda men det behövs ändå fler 
medlemmar för att kunna ta över 
när någon tröttnar. Varje år teck-
nas omkring 20 nya kontrakt. Den 
som önskar bli medlem hittar lätt 

kontaktinformation på förening 
ens hemsida.

– All odling sker ekologiskt, 
säger Margaretha Eklund Käll-
ström. Nästan alla odlar potatis 
och bland nyttoväxterna finns 
också lök, sallad, rödbetor, moröt-
ter, ärtor och bönor. Och det blir 
verkligen så mycket godare med 
de egna grönsakerna.

Integration i vardagen
– Det finns egentligen ingen 
typisk medlem, säger Margaretha 
Eklund Källström. Det är en blan-
dad skara med en övervikt på de 
lite äldre. Vår äldsta medlem är 91 
år och åtta medlemmar har varit 
med från starten. Många nationa-
liteter finns bland våra medlem-
mar. Det är väldigt spännande för 
alla bär med sig sina odlartradi-
tioner.

Får lotterna vara ifred?
– Ett problem är djuren. Det är 
mycket rådjur, harar och hjor-
tar som vill åt våra grödor. Vi får 
täcka växterna med fiberdukar, 
det fungerar rätt bra. Men sor-
karna är det svårare att skydda 
växterna ifrån. De äter upp under-
ifrån och är mycket svårt att göra 
något åt. Ibland hittar vi också 
golfbollar på lotterna som ligger 
närmast banan. Men golfbanan 
utgör inget problem och ingen har 
träffats av någon boll.

ooo

Fnyskens 
kolonilottsområde 
Föreningen bildades 1989
Området är ca 1,5 hektar
Det finns 166 lotter
Varje lott är 50 m2

Medlemsavgift 50 kr/år
Hyra per lott, 500 kr/år
Kontakt via hemsidan  
www.fnysken.n.nu

Margaretha Eklund Källström. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Odlingslotter. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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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 

Höststart för 
tyresölagen

Tyresö FF startar 
flyktinghjälp

Samtliga nappade på idén och 
Kajsa Wahlbergs ilska hade nu 
blivit generatorn för en klädesin-
samling till asylboenden, runt om 
i Sverige.

– Det var väldigt många som 
tyckte att det var en bra idé, så då 
körde vi igång med det här, berät-
tar Kajsa för fotbollsmagasinet 
2 Centimeter Innanför Linjen. Vi 
har varit minst tio personer som 
jobbat med det här och så har vi 
fått hjälp av Robert Frinell och 
Kenta Johansson på kansliet. 
Efter tre dagar så var vi tvungna 
att beställa ytterligare en contai-
ner för kläder eftersom det var så 

många av tyresöborna som kom 
ner och skänkte saker. Vi är sjukt 
imponerade av allas engagemang.

– Vi har fått in så mycket klä-
der nu att vi har blivit tvungna att 
sätta stopp för den insamlingen 
och tar nu bara emot hygienartik-
lar den sista veckan, säger Kajsa 
Wahlberg.

Kajsa Wahlberg och hennes 
lagkamrater kommer nu att börja 
ringa runt, för att kolla upp vad 
som behövs på de olika asylboen-
dena, innan man själva sätter sig i 
bilarna och levererar de insamla-
de gåvorna runt om i Stockholm.

ooo

SOLIDARITET En argsint mittback fick för några veckor sedan nog 
av alla TV-inslag om flyktingar i båtar som led nöd både i Sverige och 
i övriga Europa, och kastade ut ett förslag på tyresödamernas Face-
booksida om att starta något.

Kajsa Wahlberg, Tyresö FF. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Höstsäsongen i Divisions 4 södra 
började startade med buller och 
bång i början av augusti, då Han-
vikens SK var värdar för årets 
andra derby mot Tyresö FF. En 
oerhört bra fotbollsmatch men 
inte riktigt så mycket publik som 
när matchen spelades i våras. 
HSK började bäst 
men ganska snart 
så visade TFF att 
de var betydligt 
mer motiverade 
och tog följaktli-
gen ledningen i 
den 36:e minuten, 
efter ett snyggt 
mål av Christoffer 
Nyberg. Tyresö kostade även på 
sig att missa en straff. När Tyresö 
FF fick Kevin Salomonsson utvi-
sad i den 56:e minuten så för-
ändrades matchbilden, redan tio 
minuter senare så hade HSK kvit-
terat, genom Richard Jansson, 
men någon slutforcering kom 
aldrig. HSK såg tröga ut och det 
var Tyresö som höll i taktpinnen 
trots att de var en man mindre. 
Matchen slutade 1–1 och lagkap-
tenen Mattias Andersson, som 
återkommande gånger blev tack-
lad ut på löparbanan kommente-
rade matchen så här:

– När vi blev av med Kevin så 
var vi inställda på en anstormning 
men samtidigt så hade vi inget att 
förlora, så vi körde på.

Tyresös höst har varit otroligt 
stark. Claes Brikell har fått ord-
ning på det unga laget och man 
har på sex matcher, endast en för-
lust (mot serietvåan Hägerstens 
SK). Niclas Tomasson Jansson 
har gjort nio mål på 6 matcher och 
är nu uppe i totalt 16 mål i Divi-
sion 4 Södra.

Hanvikens skyttekung Jonat-
han Avernäs (19 mål) gick mållös 

av helgens match mot Vendelsö 
IK, ett ganska håglöst, HSK hade 
svårt att få igång något ordnat 
spel och matchen, som var fylld 
av felpass, lyfte aldrig till de höj-
der som publiken hade hoppats 
på. Hanviken har blandat och gett 
i inledningen på sju matcher så 

har laget fyra seg-
rar, två kryss och 
en storförlust mot 
utmanaren New-
roz FC.

Trots detta så 
leder Hanviken 
serien med betryg-
gande sex poäng, 
en ledning som kan 

minska till tre, ifall Hägerstens SK 
vinner mot Rågsveds IF på mån-
dagskvällen. Tyresö FF har efter 
vårens klena insats seglat upp till 
säker mark och ligger nu sjua, 
med en fjärdeplats inom räckhåll.

På damsidan så 
parkerar Hanviken 
på en tredjeplats 
i Division 4B och 
därmed en promo-
veringsplats inom 
räckhåll. Viken star-
tade höstsäsongen 
lysande med tre raka 
segrar, men sedan 
har man fått grus i 
maskineriet. Oav-
gjort mot Bagarmos-
sen/Kärrtorp följdes upp av två 
raka förluster mot Ösmo GIF, och 
en uddamålsförlust mot seriesu-
veränen Älvsjö AIK B. För HSK 
återstår det två matcher som på 
papperet är allt annat än enkla, 
men Hampus Sethfors, tränare i 
Hanviken, är full av tillförsikt och 
tror benhårt på en plats i Division 
3 nästa år.

Tyresö FFs damer har hamnat 
i ett sportsligt ingenmansland 

där man varken kan åka ur eller 
gå upp och det har blandats och 
getts hej vilt under hösten, men 
laget har plockat poäng med 
jämna mellanrum så det får bli 
att blicka framåt till 2016 istället. 
En mycket meriterande seger tog 
man ändå mot seriesuveränen 
Telge United som besökte Boll-
moravallen i början av september. 
Telge som troligtvis kommer att 
vinna serien hade 15 raka segrar 
i bagaget när man mötte Tyresö, 
men där tog det stopp.

– Jag har bra koll på dem och 
vet hur vi ska vinna den matchen, 
sa Daniel Bjerkén en vecka före 
matchen och han fick väldigt rätt.

Lovisa Frigren och Linn Öst-
erholm såg till att TFF hade en 
2–0-ledning redan då kvarten var 
spelad och med 20 minuter kvar 
så stängde Josefine Lindberg 
matchen med sitt vackra 3–0 mål. 

Mittbacken Kajsa 
Wahlberg sa efter 
matchen:

– De kom till Val-
len med 14 raka seg-
rar och fick spö med 
3–0.

Märkvärdigare än 
så var det tydligen 
inte.

Tyresös Damju-
niorer har ändå stått 
för höstens största 

prestation då man plockade hem 
Junior DM den nionde september. 
Inför storpublik på Bollmoraval-
len så besegrade FF, svårslagna 
AIK från Solna med 1–0. Seger-
målet, inprickat i 79:e minuten av 
Lawlaw Nazeri, som från straff-
områdeslinjen lyfte in bollen i 
högra krysset. Det målet betyder 
att Tyresö FF tar hem DM-buck-
lan för första gången på sex år.

ooo

Sveriges bästa bussförare
TRAFIK Sveriges bästa bussfö-
rare heter Krister Nilsson och 
kör buss för Nobina i Tyresö. 
Efter att ha tävlat mot 15 andra 
finalister i bussförar-SM stod det 
klart att Krister är bäst i Sverige.

Tyresö Nyheter vill gärna gratu-
lera till segern. Hur känns det?

– Kul! Det är en stor ära att 
vinna.

Förutom att det är säkert att 
åka med dig, så är du alltid trevlig. 
Är du glad för jämnan?

– Ja, det försöker jag vara. Om 
man jobbar i ett serviceyrke så 
gäller det att vara glad och trevlig 
och bjuda till.

Du har bara kört buss i ett och 
ett halvt år, men instruktörer 
på Nobina har sagt att du har en 
naturbegåvning för att köra buss. 
Var du säker på att du skulle vinna?

– Nej, absolut inte. Man vet inte 
vilka man tävlar emot, somliga 
har kört buss i 30 år.

Tävlingsmomenten som fina-
listerna tävlat i är halkövning, 
manöverprov, sparsam körning 
och katastrofövning.

Årlig tävling
Bussförar-SM arrangeras årligen 
och syftet är att höja statusen på 
bussföraryrket, eftersom rekry-
teringsbehovet är stort och bran-
schens krav ständigt ökar.

ooo

Krister Nilsson, Sveriges bästa bussförare. FOTO: MAGNUS SANDBERG
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STF, föreningen för alla

Här i Tyresö kan man möta fören-
ingens lokala verksamhet genom 
lokalavdelningen STF Södertörn. 
I den ingår fem södertörnskom-
muner.

Många som fjällvandrar blir 
medlemmar i STF på en fjällsta-
tion och som medlem kan ansluta 
sig lokalt, säger Annika Swedén 
styrelseledamot i STF Södertörn.

Många aktiviteter planeras
I avdelningens höstprogram kan 
man läsa om naturupplevelser 
och intressanta kulturhistoriska 
besök. Under hösten planeras 
många aktiviteter, lättvandrat 
runt Albysjön, återkommande 
promenader varje vecka i både 
Tyresö och Nacka, längdskid-
åkning i Storlien blandat med 
vandring på Söder i historiska 
kvinnors fotspår och ett besök 
på Karolinska Institutet, i deras 

magnifika aula som ritats av arki-
tekten Gert Wingårdh.

– Vi försöker besöka platser 
där det inte är så vanligt att man 
får komma till. Nu i september 
har vi besökt Karin Boyes föräld-
rahem i Fullersta, berättar Annika 
Swedén.

Naturskön plats
Några av aktiviteterna kopplas 
samman med de sex vandrarhem 
som finns inom– avdelningens 
område. I Tyresö ligger vandrar-
hemmet på en naturskön plats 
med spännande kulturhistoria i 
botten. Lilla Tyresö – pensionat 
och vandrarhem ligger nära Tyre-
sö Slott och var en gång i tiden 
Prins Eugens sommarbostad.

Jesscia Westling, som idag är 
huvudansvarig för vandrarhem-
met, började jobba på Lilla Tyre-
sö som sommarjobbare under 
gymnasiet. När kommunen la ned 
verksamheten och vandrarhem-
met köptes av Johanna Lavett så 
valde Jesscia Westling att börja 
jobba tillsammans med henne. 
Nu driver de verksamheten till-
sammans.

– Jag hade under lång tid sett 
Lilla Tyresös utvecklingspotential 
och ännu mer inspiration kom när 
jag jobbade en säsong på Storliens 
Fjällgård. Så valet att fortsätta att 
utveckla Lilla Tyresö var enkelt.

Turister, skolor och företag
Vandrarhemmet har ungefär 5 000 
gästnätter per år. Under sommar-
månaderna är det många turister 
mestadels från Holland, Tysk-
land och andra delar av Europa. 
Under andra tider på året är det 
konferenser som arrangeras av 
idrottsföreningar, skolor och en 
del företag. Men man kan också 

boka gården för fester eller en 
vanlig övernattning.

– Vi serverar ingen mat mer än 
frukostkorgar men vi har ett nära 
samarbete med Spis och Vin, res-
taurangen vid golfbanan och kan 
därför erbjuda catering för övriga 
måltider, säger Jessica Westling.

När Tyresö Nyheter besöker 
Lilla Tyresö är det en högstadie-
skola med lärare och ungdomar 
på konferens och Jessica Westling 
har på morgonen berättat för de 
besökande tonåringarna att husen 
är gamla och byggnader och möb-
ler måste hanteras varsamt.

Vill vidareutveckla
Jessica Westling vill vidareut-
veckla verksamheten och finns 
med i styrelsen för lokalfören-
ingen. Hennes mål är att STFs 
verksamhet ska synas ännu mer 
på fler platser i vandrarhemmets 
framtida utveckling.

– Jag hoppas att många fler vill 
komma med i vår verksamhet. 
Den som är nyinflyttad i kommu-
nen kan hitta nya vänner och du 
binder inte upp dig för mer än den 
aktivitet du anmäler dig till, avslu-
tar Annika Swedén.

ooo

TURISM Tyresö är en kommun med mycket natur, härlig kust, små 
sjöar och med Sörmlandsleden slingrande genom delar av kommunen. 
Många gånger glömmer vi att besöka den nära naturen och de kul-
turhistoriska byggnaderna som finns runt omkring oss. Men för den 
som är intresserad, finns det en förening som finns över hela Sverige 
och som vill få oss att besöka natur och kultur i vår närmiljö. Svenska 
Turistföreningen, STF är en ideell medlemsorganisation med djupa röt-
ter inom svensk natur- och kulturturism.

Landslagsspelare 
från Tyresö FF

FOTBOLL I mitten av septem-
ber blir det landslagsdebut för 
15-åriga Frida Thörnqvist från 
Tyresö. När F15-landslaget spe-
lar dubbellandskamp mot Norge 
finns hon med i den trupp på 19 
spelare som tagits ut av Svenska 
Fotbollsförbundet. Till vardags 
spelar Frida ytterforward/ytter-
mittfältare i Tyresö FFs F17-lag 
som nyligen besegrade AIK i 
juniorDM-finalen. Frida började 
spela fotboll i Hanvikens SK. När 
hon var 13 år bytte hon klubb till 
Tyresö FF.

ooo

Fällande dom för 
förra TFF-styrelsen
RÄTTSLIGT Styrelsen för det 
konkursade Tyresö Fotboll AB 
dömdes i veckan av förvaltnings-
rätten till återbetalning av skat-
ter på drygt två miljoner kronor, 
en summa som ska fördelas de 
ordföranden och de fyra ledamö-
terna. Enligt domen så anser För-
valtningsrätten att ordföranden 
och ledamöterna var väl medvet-
na om bolagets ekonomiska pro-
blem, men drev det ändå vidare i 
förhoppning om framtida vinster.

Christer Themnér, ordförande i 
Tyresö FF säger så här om domen: 
”Domen i Förvaltningsrätten avser 
fyra fd medlemmar i styrelsen till 
aktiebolaget Tyresö Fotboll AB. 
Det här har ingenting med oss 
som förening eller vår verksamhet 
att göra, och därför kan vi inte ha 
någon åsikt eller vidare kommen-
tar om denna dom.”

Enligt de kanaler som TN har 
så ska domen överklagas.

ooo

Velothon Majors i Tyresö

Jesscia Westling och Annika Swedén. FOTO: TYRESÖ NYHETER

STF grundades 1885 i Uppsala 
som en ideell förening för att 
främja turism i Sverige. Sedan 
dess har föreningen växt till 
omkring 255 000 medlem-
mar. ”Upptäck Sverige” är 
det genomgående temat för 
föreningens utbud av natur- 
och kulturturism: Lokalavdel-
ningen STF Södertörn består 
av Haninge, Huddinge, Nacka, 
Tyresö och Värmdö. Lokalav-
delningen har sex vandrarhem 
inom sina kommuner, det är 
Hellasgården, Gällnö, Lillsved, 
Möja, Lilla Tyresö och Utö.
Vill veta mer om aktiviteterna 
eller bli medlem. Gå in på sven-
skaturistforeningen.se/stfso-
dertorn.

Loppet var en del av UCI:s 
Velothon Major, med åtta cykel-
race runt om i världen. Innan lop-
pet träffade vi motionären Mikael 
Moreau från Tyresö som berät-
tade om sina förväntningar inför 
loppet.

– Loppet är det största som 
gjorts för cykelsporten i Stock-
holm i modern tid. Att få chan-
sen att på stängda vägar cykla 
på hemmaplan och passera mitt 
hus, och ge familjen en chans att 
få inblick i min hobby, är det som 
lockar främst. Jag är nöjd med en 
topp 500 placering!

Mikael hade i år innan loppet, 
cyklat nästan 300 timmar. Vid 
målgången når vi honom och frå-
gar om han är nöjd med loppet:

– Mitt mål var att cykla snab-
bare än 4.30 och jag kom i mål på 
plats 66 efter att ha cyklat med 
tätklungan genom loppet, med en 
tid på 4.27.

ooo

Cyklister i världsklass rullade genom Tyresö. FOTO: KAIJSA KEUSCHMikael Moreau. FOTO: KAIJSA KEUSCH

CYKEL Söndagen den 13 september kunde tyresöbor se cyklister 
i världsklass med proffs, landslag och även motionärer rulla genom 
Tyresö. Banan sträckte sig från Stockholm City, genom Tyresö ner 
mot Nynäshamn och sedan tillbaka.
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”Två Centimeter Innanför Lin-
jen” är namnet på Tyresös eget 
fotbollsmagasin. Här rapporterar 
Tyresöradions nye sportreporter 
Niklas Wennergren från arenorna 
runt om i kommunen när lagen 
spelar.

Han bjuder in tränare och spe-
lare som berättar om lagens stor-
hetstider, om upplevelser kring 
fotbollen och kanske även en del 
historier om vad som egentligen 
hände på det där träningslägret i 
Jugoslavien 1983.

Givetvis kommer det aktuella 
rapporter om skador och form på 
spelarna i Hanviken och Tyresö.

Följ med reportern Jerker Pet-
tersson på besök hos Tyresös för-
sta mikrobryggeri för öl - PKLK 
bryggeri. Hör från öltillverkaren 
Peter Pikulik hur företaget upp-
kom och om filosofin bakom samt 
häng med på en läroresa om hur 
man gör öl. Tänk om vi får ett eget 
Tyresö-öl!

För den som missade Tyresö-
festivalen i början av september 
sänder Tyresöradion flera repor-
tage. Leif Bratt och Radio Tyresös 
egen flygande reporter Gunnel 
Agrell Lundgren har intervjuat 
många glada utställare och fören-
ingsrepresentanter. I ett särskilt 
program intervjuas Tyresö Träd-
gårdssällskap som berättar om 
sin verksamhet.

Även invigningen av Tyresö 
Stadspark sänds på radion där 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl och landskaps-
arkitekten Sara Wikstrand höll 
invigningstal.

Sven Lionell läser varje vecka in 
nya avsnitt av succéboken Kådi-
sbellan som är skriven av Tyresö-
författaren Roland Schütt (1913-
2005). Roland blev uppmuntrad 
av Åke Sandin på Tyresöradion 
att skriva boken om sin uppväxt 
som sedan blev en hyllad och 
prisad film. Åke Sandin berättar 
om sin vän Roland och alla hans 
underfundigheter.
Programmen sänds på 91,4 Mhz. 
Alla program går att höra i efterhand 
på tyresoradion.se eller via appen 
Tyresöradion eller PodCast.

KULTUR/NÖJE

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!

FRUKTUTSTÄLLNING
18–25/9 kl 10–16. Sveriges Pomo-
logiska sällskap ställer ut äppe- och 
päronsorter från främst Söderman-
land och Uppland. 27/9 kan du få 
hjälp med sortbestämning om du tar 
med fem välutvecklade exemplar. 
Plats: Nationalparkernas hus, Tyre-
sta by. Arr: Tyresta nationalpark

BARNTEATER
26/9 kl 11.30 och 13. Teater Pero 
spelar föreställningen Kan själv! 
för barn från 2,5–6 år. Entré: 30 kr. 
Biljetter finns i Tyresö kommuns Ser-
vicecenter. Plats: Biblioteket i Tyresö 
C. Arr: Tyresö kommun

BIOPREMIÄR
27/9 kl 18–20 visas filmen Glada 
hälsningar från Missångerträsk, 
med Ola Rapace och Martina Haag. 
Plats: Bio Forellen. Pris: 100 kr (ej 
kort). Arr: Tyresö Filmförening.

LUNCHKONSERT
29/9 kl 12.30–13. Eskil Lindbäck 
på orgel framför preludim och fuga i 
D av J.S. Bach och sonat i g-moll av 
Oskar Lindberg. Plats: Bollmorada-
lens kyrka. Arr: Tyresö församling.

KURS
1/10 kl 18–21. Yllet, spinn- och 
tovningskurs. Kvällskurs varannan 
vecka om världens bästa funk-
tionsmaterial – fårull. Anmälan: 
Tiina Vinter, 073-62 79 676. Plats: 
Kvarnhjulet hus A. Arr: Tyresö Natur-
skyddsförening.

LOPPIS SIKEN
3/10 kl 10–14.30. Största loppisen 
i Tyresö. 100 säljare. Vill du sälja: 
e-posta till loppissiken@hotmail.se.  
Plats: Sikv. 1. Arr: Francois Herrault.

KNATTEFILM
4/10 kl 11–11.35 visas filmen Liten 
skär och alla små brokiga. Från 2 år. 
Biljettpris 60 kr. Plats: Bio Forellen. 
Arr: Tyresö Filmförening.

UPPLEVELSEDAG
4/10 kl 12–15. Gå på upptäcksfärd 
i den spännande Albyskogen. Möt 
Moster Mossa och Bergadrott-
ningen. Grädda pinnbröd och grilla 
äpplen över elden. Barnvagnsvänligt. 
Gratis. Plats: Alby friluftsgård. Arr 
Tyresö naturskyddsförening, Frilufts-
främjandet, Tyresö kommun.

Historien om C3L Flyktingbarn i Tyresö

 I två program på Tyresöradion 
91,4 berättar den tidigare rektorn 
Ebba Träskelin för Ann Sandin-
Lindgren om sin lärargärning och 
sin väg till rektor för vuxenutbild-
ningen i Tyresö. Hon beskriver 
målande och roligt hur det var 
när hon som ny ung utexaminerad 
lärare kom till Tyresö på 60-talet 
när skolorna byggdes upp.

– När jag fick min första klass 
på den nybyggda skolan Nyboda 
låg- och mellanstadium fick bygg-
arbetarna gå ut under uppropet. 
Då fanns det ännu inga bänkar 
eller stolar i klassrummet. Dessa 
satte vaktmästarna ihop under 

natten. Böcker och papper fick vi 
lärare fixa fram själva.

Ebba berättar också om hur 
hon med sin personal byggde upp 
Centrum för Livs Långt Lärande 
(C3L). Då hon började 1990 som 
rektor för vuxenutbildningen 
fanns det 352 elever och när hon 
slutade i december 1999 så hade 
C3L över 2 800 elever. Hon svarar 
på varför hon slutade och hur hon 
idag ser på vuxenutbildning.

– Vi måste fortsätta utbilda 
för hela vår region och erbjuda 
utbildning i branscher där det 
finns jobb!

Från att löpande bara tagit emot 
högst 9 ensamkommande flyk-
tingbarn om året, har Tyresö efter 
sommaren tagit emot 2–3 nya 
ungdomar varje vecka, efter Mig-
rationsverket nya fördelning.

– Med den lagstiftning som gäl-
ler nu innebär det att ingen kom-
mun kan säga nej, berättar Tyresö 
socialchef Åsa Danielsson i ett 
aktuellt program på Tyresöradion.

Tyresö kommun söker nu i för-
sta hand nya familjehem och så 

kallade gode män som kan hjälpa 
dessa ungdomar att integreras i 
Tyresö. De flesta barn som kom-
mer till Tyresö är pojkar i åldern 
14–17 år från Afghanistan, Eritrea, 
Somalia och Syrien.

– Sverige är ett populärt land 
och vi anses vara duktiga på att 
integrera flyktingungdomar. Vi är 
jätteglada för det och i Tyresö kan 
vi verkligen se resultat redan nu, 
menar Åsa Danielsson.

Reporter: Leif Bratt

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

eller plusgiro 902003-3

Tyresös nye 
sportreporter

Får vi ett eget 
Tyresö-öl?

Vad hände vid 
festivalen? 

Kådisbellan 
på 91,4

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Rätta lösningen på kryss nr 4, 2015.
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Kryss nr 5  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
6 oktober 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 5”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 4, 2015
1:a: Anders Huszar, Grenvägen.
2–5: M-L Larsson, Lindalsvägen.
Britta-Karin Envall, Bollmoravägen
Margareta Ljunggren, Klockargårdsv.
Solweig Palbring, Långsjövägen.

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 5” 
och skicka senast 
den 6 oktober 2015 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Bertil!
Bildgåta nr 4 löstes av Eva 
Granlund, Stadsparken, 
som såg att det var konst-
motivet från utsmyck-
ningen av nya bostadhusen 
i Tyresö centrum.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: GUNNAR FRISELL

Ny utställning på Tyresö konsthall:

CENTRUM 50 år
– bilder från fem decennier

Bollmora centrum invigdes i september 1965. Vi uppmärksammar vår 50-åring med en 
kavalkad av bilder från centrumområdet från 60-talet fram till i dag. Jubileumsmingel 
lördag 12 september, klockan 12. Utställningen pågår till och med 26 september.

TYRESÖ KONSTHALL
Tyresö centrum

Öppet:

måndag–torsdag 9–19

fredag 9–18

lördag 11–15

www.tyreso.se/konsthall

Buss 873 eller 875 från Gullmarsplan

S-MÄRKT
En alldeles särskild dag
Det var en alldeles särskild dag den här.
Barnvagnarnas lämmeltåg drog förbi nyöppnade Konsum
några telningars färgglada ballonger lyfte mot skyn
signalerande att något händer i ”Staden i skogen”.
Harven som kliat åkern på Uddby Gård stod stilla
fri från draghästen som tuggade i spiltan.
Det var förväntan, nästan andaktsfullt
vindorgeln spelade högtidligt mellan de nya centrumhusen.
Äntligen stod Gunnar Gyllnert i talarstolen
och förklarade Bollmora Centrum invigt.
Året var 1965.
50 år, det känns fjärran.
Det var på den tiden då marken var vår
och köptemplet tyresöbornas.

S.

Bilder från  
fem decennier 

50 år 
 Centrum 
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VAL PRO, Pensionärernas riks-
organisation, valde nyligen sin 
första kvinnliga ordförande. Det 
är ett välkänt tyresöansikte som 
har fått det ärofyllda uppdraget 
att vara pensionärernas främsta 
taleskvinna.

Först den klassiska sportfrågan: 
Hur känns det?
– Det känns bra och ansvarsfullt. 
Genom PRO-kongressens beslut i 
juni har jag som pensionär fått det 
allra finaste uppdrag en pensionär 
kan ha, nämligen att som ordfö-
rande få leda PROs arbete. PRO 
är dessutom en av de största och 
mest aktiva folkrörelserna med 
över 402 000 medlemmar.

Vilka frågor tycker du är vikti-
gast?
– Slopandet av den orättvisa skat-
teklyftan mellan löntagare och 
pensionärer, samt förbättring för 
de med de lägsta pensionerna, 
merparten av dem är kvinnor. 
Vi måste komma tillrätta med 
åldersdiskrimineringen inom vår-
den och omsorgen, både vad gäl-
ler ålder och kön. Vi måste få till 
ett omfattande bostadsbyggande 
med hyresrätter och byggande av 
flera platser för särskilt boende. 
Jag vill också arbeta tillsammans 
med föreningarna och deras 
representanter i KPR (Kommu-
nernas Pensionärsråd) för att få 
förbättringar inom äldreomsor-
gen.

Kommer det märkas någon skill-
nad att det nu är en kvinnlig ord-
förande?
– Över 60 procent av våra med-
lemmar är kvinnor, men jag vill 
poängtera att jag är ordförande 
för alla medlemmar. Vår kongress 
beslöt att vi ska arbeta med att 
öka jämställdheten, bland annat 
kommer jag att initiera ett arbete 
för att få fler kvinnor i ledande 
uppdrag inom PRO. I styrelsen 
är vi hälften kvinnor och hälften 
män, likaså i vårt arbetsutskott. 
Det finns många sakområden som 
PRO arbetar med där kvinnor har 
en sämre situation.

Du har många år bakom dig som 
politiskt aktiv, bland annat i Tyre-
sö. Finns det något du tar med dig 
från din tid som politiskt aktiv?
– Jag har främst varit landstings-
ledamot i Stockholms läns lands-
ting, och därifrån tar jag med mig 
erfarenheter liksom mina 12 år 
som ledamot I EUs Regionkom-
mitté avseende vårt europeiska 
arbete i PRO. Jag är medlem i PRO 
Tyresö och har även varit dess ord-
förande, och jag kommer att gå på 
föreningens aktiviteter så ofta jag 
kan. Den 30 september kommer 
jag att berätta om PRO-kongres-
sen på PRO Tyresös månadsmöte.

Vad är det bästa med att vara 
pensionär?
– ”Vår bästa tid är nu”, så är det 
för de flesta när de går i pension. 
Det finns tid för att odla sina 
intressen, umgås med andra, lära 
nytt eller fördjupa kunskaper, se 
till att hålla sig bra form.

– Men det gäller tyvärr inte alla, 
utan det är en annan situation för 
den som är sjuk och ensam, och 
också för den stora grupp av pen-
sionärer som har alltför låga pen-
sioner. Här är inte tillvaron lika 
ljus. För oss i PRO gäller det att 
ha båda dessa perspektiv när vi 
arbetar dels med våra intressepo-
litiska frågor och dels den sociala 
verksamheten.

ooo

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
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

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Christina från Tyresö leder PRO

Christina Tallberg
Ålder: 72 år
Bor: Lägenhet i Gudö. Bott i Tyresö sedan 1951.
Familj: Maken Börje med familj, syskon, syskonbarn och deras barn.
Uppdrag (förutom PRO): Borgerlig vigselförrättare och officiant vid 
begravningar
Ser helst på TV: Nyhetsprogram och engelska serier
Favorit-hemsida: www.pro.se
Senast lästa bok: Astrids Krigsdagbok

Christina Tallberg in action. FOTO: OLA TORKELSSON

Christina Tallberg. 
 FOTO: LASSE PERSSON
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