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Skolor hotas av nedläggning
n Flera av kommunens mindre sko-
lor hotas av nedläggning, först ut 
kan bli Dalskolan. Förslaget kom-
mer från en konsultrapport som 
föreslår färre men större skolor 
i kommunen, och tar sikte på år 
2023. Enligt Sweco finns det idag 

ett överskott på 600–800 platser i 
kommunala grundskolor i Tyresö. 
Förslaget att minska antalet grund-
skoleplatser rimmar illa när samma 
rapport antar att antalet barn i 
grundskoleåldern kommer att öka 
med 1 154 stycken under perioden.

– Vi måste i första hand under-
hålla de byggnader som finns idag. 
De kan dessutom behöva utökas 
framöver när kommunen växer, 
säger Anita Mattsson, (S) opposi-
tionsråd, som säger att förslaget är 
dyrt och ogenomtänkt. Sid 6

… i avlövade 
november.
     Sid 2

Bollmoran …
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– Underhåll av de små skolorna är bättre än nya stora, både för ekonomin och barnen, menar Anita Mattsson och Jannice Rockstroh. FOTO: GUNNAR FRISELL

Hur tänker de?
n Tyresö saknar en skolpolitik för framtiden. Det verkar inte fin-
nas någon linje och det är svårt att se vad majoriteten vill. Det 
fattas beslut utan konsekvensanalyser och det senaste beslutet 
kan lätt motverka ett tidigare. I spåren av denna brist på ledar-
skap kommer nedläggningar. Ledare, sid 2

Alliansen ska hållas ansvariga
n Förlossningsvården i Stockholms län måste förbättras. Kapaci-
teten är inte tillräcklig för att det behov som finns och som dess-
utom kommer att öka. Det märks tydligt då fler och fler inte får 
föda på det sjukhus man önskar. Som om inte det räckte är också 
lokalerna i många fall undermåliga. Debatt, sid 4

”Jag är nyfiken 
och vill vara del-
aktig i att påverka 
utvecklingen i 
samhället .”
Helene Sundman, sid 5

Möts av värme
n Evakueringsboendet i 
Kvarnhjulet möter flyktingar 
med värme och trygghet. 
Boendet är bemannat med 
volontärer och det finns ett 
stort engagemang från tyre-
söborna. Sid 3

Broddlöst
n Kommunen vill inte erbjuda 
gratis broddar till pensionä-
rerna som pensionärsrådet 
önskat. Andra kommuner 
erbjuder detta men inte Tyre-
sö. Sid 7

Kvarnen brann
n Utgrävningarna vid Uddby 
ger oss en historia. Kvarnen 
brann 1895 och man befarade 
att branden skulle sprida sig 
till slottet. Sid 8

Tyresös Dalarö
n För att bevara Trinntorps 
skärgårdskaraktär föreslår 
Socialdemokraterna en 
utbyggnad som gör platsen 
likt Dalarö. Sid 9

Dans på elitnivå
n Två unga tyresöbor dansar 
i musikalen Billy Elliot på 
Malmö Opera. David Frid-
holm och Jacob Hermansson 
har en hård träning framför 
sig. Sid 12

Till Alltvåan
n Med tre omgångar kvar är 
Tyresö/Hanviken redan klara 
för Alltvåan. Målsättningen är 
spel i Division 1. Sid 13

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

partierna i Tyresö när det gäller framti-
dens skola? Hittills är den ståndpunkt 

som allianspartierna intagit kring skolutveck-
ling ryckig, kostsam och kunskapsfientlig. Kon-
sult på konsult tas in. Och deras utredningar 
föreslår att små skolor ska läggas ner och nya 
stora kolosser byggas.

Under flera år har till exempel Sofiebergssko-
lans vara eller icke vara diskuterats. Föräldrar, 
elever och personal har svävat i ovisshet och 
gör förvisso så fortfarande. Trots löften om att 
skolan ska vara kvar pågår planeringen av en 
jätteskola i Fornuddsparken för fullt. Blir denna 
jätteskola verklighet kommer den givetvis inte 
att kunna fyllas med elever om inte Sofieberg-
skolan läggs ner.

Nu hotas också Dalskolan. Precis som social-
demokraterna befarade skulle etableringen av 
engelska skolan minska elevunderlaget på övri-
ga grundskolor. Det skulle tvinga fram bespa-
ringar omöjliga att klara av utan att påverka 
undervisningen negativt. Vi ser nu resultatet av 
detta i skolorna.

Dalskolan är alltså nästa skola som ligger i 
skottgluggen för moderaternas skolpolitik i 
Tyresö. Om skott kommer träffas Krusboda 
med förödande effekt. Och här har dessutom 
kommunens största idrottshall byggts bland 
annat för att tillgodose skolans behov.

Skolmaten planeras och lagas ute på skolor-
na. För bara ett par år sedan byggdes skolköken 

om för tiotals miljoner kronor för att möjliggöra 
detta. Kanske var slutnotan över 100 miljoner. 
Men nu är det dags att göra tvärtom. Återigen 
tas en konsult in. Nu visar denna konsultrapport 
att vissa ytor inte riktigt håller måttet och att 
en förändring måste till. Förslaget heter centra-
lisering av verksamheten. För ett par år sedan 
avvecklades centralköket. Nu verkar det vara 
på väg tillbaka. Då kostar förändringen skatte-
betalarna miljoner.

Allt detta sker samtidigt som skolan går på 
knäna. Varje år läggs besparingar på bespa-
ringar. Att personalen orkar är ett myste-
rium.

Men den ledande alliansen tycks bara anlita 
fler och fler konsulter som kommer med det ena 
förslaget efter det andra. Men reflektionen som 
borde göras av politikerna uteblir. Det är klart 
att skolor av kolossalformat inte är trygga och 
välkomnande för de små barnen. Det är klart att 
nya utförare av skolverksamhet i Tyresö måste 
ske genom omvandling av någon befintlig skola. 
Allt annat kommer ju att medföra nedläggning-
ar. Det är väl inte rimligt att först lägga ut enor-
ma summor på decentralisering av skolmåltids-
verksamheten för att några år senare göra halt 
och reträtt.

Politik är att vilja. Politik är att lyssna på med-
borgarna. Politik är att driva frågor. Politik är 
inte dyra konsulter.

ooo

Hur skolan i Tyresö ska utvecklas har funnits överst på agendan under 
många år. Kommunen har tyvärr hamnat lågt i olika skolrankingar som pre-
senterats men ett kraftfullt agerande från den politiska ledningen saknas. 
När majoriteten borde föra samtal präglade av lyhördhet med personal, 
elever, föräldrar och den politiska oppositionen ser man hellre svaren i 
dyra, ibland motsägelsefulla, konsultrapporter. Det får både personal och 
elever lidande för.

Det kom en reaktion:

Hej!
I senaste numret av Tyresö Nyheter så skriver ni på sidan 2 
under rubriken Noterat att jag inte vågar publicera nämn-
dens handlingar på kommunens hemsida. Vilka handling-
ar är det ni avser och vid vilket tillfälle?
Tacksam för svar!
Med vänliga hälsningar
Anki Svensson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden i Tyresö

Alla nämnder informerar om sina sammanträdestider på 
kommunens hemsida. Alla nämnder utom just barn- och 
utbildningsnämnden har också redovisat dagordning och 
handlingar innan mötet. Handlingar som alla tyresöbor då 
kan ta del av. Att just den nämnd som Anki Svensson ansvarar 
för inte gjort som alla andra nämnder kan tolkas som feghet 
och en metod att undvika debatt.

Vid det senaste sammanträdet 21 oktober fanns varken 
dagordning eller handlingar till beskådande ens på samman-
trädesdagen.

Noteras nu att Svensson inför sammanträdet den 18 
november avviker från tidigare rutin och har lagt ut både 
dagordning och handlingar.

En liten notering i Tyresö Nyheter kan göra susen.
ooo

www.tyresonyheter.nuLEDARE

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
www.tyresonyheter.nu

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson, Gunnar 
Frisell, Martin Nilsson.
Annonser: Nicklas Eklund,  
tel 076-113 34 48.
annons@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2015 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
Tryck: V-TAB, Södertälje.
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 8–13 dec 2015
Manusstopp 29 november 2015
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Skolutvecklingen
kostsam och ryckig

November.
Ett ensamt löv på en bar kvist
helt bar, blir den förvisst
när ensamma lövet faller till sist.
Och kvisten blir lätt bedrövad
inte roligt att bli avlövad,
man får leva på hoppet
om det eviga kretsloppet.

S.

Vår kamp mot terror och extremism
Terrordådet i Paris kan verka långt från Tyresö. Ändå påverkar 
det vår vardag. Dels därför att vi i den globaliserade världen kän-
ner människor i andra länder och städer – åtskilliga är de tyresöbor 
som jobbar och studerar i Paris. Dels därför att terrorn påverkar oss. 
Själva syftet – oavsett var illdåden dyker upp – är att göra människor 
rädda och slå mot det öppna samhället. Att även Sverige påverkas 
blev uppenbart i attacken mot oskyldiga skolbarn i Trollhättan.

Alla former av extremism ska bekämpas. Här måste myndighe-
ter och kommuner ta ett större ansvar. Den viktigaste kampen mot 
extremism och terror gör dock alla de människor som varje dag 
värnar det öppna samhället genom att i idrottsrörelsen, föreningar 
och kulturliv organisera aktiviteter och möten människor emellan. 
Genom att fortsätta detta arbete kan även vi i Tyresö bidra till öppen-
het och människors lika värde. Det som terroristerna och extremis-
terna skyr och räds allra mest.

ooo
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

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

 

 

Inbrott i Tyresö
BROTT Polisen i Tyresö rapporte-
rar att antalet inbrott, fullbordade 
och försök till, har minskat något 
i år. Fram till och med oktober 
månad har antalet inbrott uppgått 
till 93 stycken. Under motsvaran-
de tid förra året uppgick inbrotten 
till 114 stycken.

ooo

Sjunde bästa 
Halloween -kommun
HELG Nationalekonomen Char-
lotta Melander har räknat ut vilka 
av landets kommuner som är bäst 
för barn som vill köra ”Bus eller 
Godis” på Halloween och Tyresö 
kommer på sjunde plats. Under-
sökningen tar hänsyn till bland 
annat kortaste avståndet mel-
lan dörrar att knacka på, högsta 
medelinkomst (för chansen att få 
mer godis) och andelen kreativa 
kulturjobb som kan visa var de 
mest fantasifulla kostymerna kan 
finnas. Så undrar ni om det blev 
mycket godis under Halloween 
vet ni nu orsaken.

ooo

Förälder vann  
strid om frukt
FRUKT En förskola i Tyresö har 
bett föräldrar att deras barn ska 
ha med egen frukt till förskolan. 
En förälder tog strid i frågan uti-
från att det kan anses strida mot 
en avgiftsfri förskola om barnen 
ombeds ha med frukt dagligen. 
Förskolan har efter påtryckning-
ar ändrat sitt beslut och står nu 
för frukten för barnen.

ooo

Flyktingar som kommer till Tyresö:

Möts av värme och trygghet
INTEGRATION Under snart en 
månad har Kvarnhjulet stått 
öppet som evakueringsboende 
för flyktingar som inväntar annat 
boende från Migrationsverket. 
Hur länge boendet ska ha öppet 
vet vi inte än och tyresöbornas 
engagemang är stort, säger 
Håkan Taxén, en av två nyanställ-
da samordnare för boendet.

Håkan Taxén är en av de två sam-
ordnare som Tyresö kommun 
anställt för att leda arbetet på 
evakueringsboendet i Kvarnhju-
let. Han berättar hur de boende 
stannar några nätter för att sedan 
åka vidare till asylboenden.

Boendet är bemannat med 
volontärer vilket är nödvändigt 
för att kunna bedriva verksamhe-
ten. Volontärerna hjälper till med 
allt ifrån att ställa i ordning inför 
måltider och diska till att finnas 
på plats, spela Memory eller visa 
vägen till lekparken för barn och 
familjer.

– Det är en enorm tacksam-
hetskänsla jag känner inför det 
engagemang som tyresöborna 
visar för de människor som kom-
mer hit till oss, säger Håkan.

Några av de som arbetat flera 
pass på evakueringsboendet är 
Vera Comstedt och hennes man 
Lennart Comstedt.

– Vi hade länge funderat på vad 
vi kunde göra för att hjälpa till, 
innan vi besökte det första mötet 
som kyrkan hade, säger Lennart. 
Vi har bott utomlands många år 
och alltid blivit väl bemötta, nu 
vill vi ge tillbaka.

Vera instämmer och säger:

– Vi är pigga och friska pen-
sionärer med mycket tid. Jag vill 
göra vad jag kan för att bidra.

Att Vera och Lennart brinner 
för volontärsarbetet går inte att 
ta miste på. Vera fortsätter,

– Det är svårt att inte jobba fler 
pass när du varit här en gång. Jag 
funderar mycket efter mina pass 
här över vad jag kan göra bättre 
till nästa gång och ibland fyndar 
jag något fint till barnen på block-
et, som jag tar hit.

När Tyresö Nyheter besöker 
boendet är stämningen god och 
Håkan avslutar:

– Som volontär gäller det att 
vara vidsynt och ödmjuk, våra 
volontärer gör skillnad och våra 
boende har flera gånger uttryckt 
sin tacksamhet inför alla som är 
här och gör en insats.

ooo

Skolans utrensade böcker såldes 
istället för att slängas. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skolans utrensade böcker såldes 
istället för att slängas. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Annika Almberg och Carl Florin på 
Sofiebergs fritidshem. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Vackra armband till förmån för barn 
på flykt. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Vi är pigga och friska pensionärer med mycket tid. Jag vill göra vad jag kan 
för att bidra, säger Vera Comstedt. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Hela fritids skramlar

Sofiebergsskolan arbetar med 
tema mångfald och även fritids-
hemmet är engagerat. Nyligen har 
alla föräldrar bjudits in på drop-in 
fika för att samla in pengar genom 
projektet Hela Sofiebergs fritids-
hem skramlar. Initiativtagare är 
idrottsläraren Carl Florin.

– Jag fick idén att knyta ihop 
skolans temaarbete som är mång-
fald och samtidigt få igång ett 
gemensamt engagemang bland 

personalen, barnen och föräld-
rarna, säger Carl.

När skolbiblioteket behövde 
plats för nya böcker blev det en 
hel del böcker utrensade, som var 
på väg till soptippen. Men istället 
för att slängas så såldes många 
böcker, och fick nytt liv.

Totalt skramlade fritidshem-
met ihop 5 777 kronor som oav-
kortat går till Rädda Barnen.

ooo 

Håkan Taxén är samordnare för 
Tyresös evakueringsboende. 
 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

SOLIDARITET Sofiebergsskolans fritids har skramlat ihop pengar 
till Rädda Barnen, för arbetet med flyktingkrisen som breder ut sig i 
Europa. Barnen har bakat och tillverkat alster som sålts till förmån för 
barn på flykt.
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En sak är ställd utom all tvivel. Förlossningsvården 
i Stockholm län måste förbättras. Skälen till detta 
är flera. Få här i länet kan ha missat barnmorske-

upproret 2013, där barnmorskorna tydligt deklarerade ”nu 
är det nog”. Upproret spred sig senare över hela landet. 
Andra exempel på bristerna i förlossningsvården är att de 
kvinnor som föder i Stockholms län har en högre andel för-
lossningsskador än resten av landet. Detta faktum gäller 
även om en justering för faktorer som ålder, vikt och andra 
demografiska faktorer görs.

Med tanke på bristerna i är det glädjande att regeringens 
budget för 2016 innehåller extra satsningar på förlossnings-
vården med 400 miljoner kronor. Detta räcker dock inte, 
utan rejäla satsningar måste också göras av landstinget.

Detta blir extra viktigt då tydliga indikationer finns på att 
kapaciteten inom vården är på väg att nå sitt tak. Andelen 
kvinnor som tvingas föda någon annanstans än där de har 
valt var i september i år 7,7 procent, att jämföra med 6,3 i 
september 2014 och 5,1 procent i genomsnitt under 2008, 
året innan Alliansen införde vårdvalet. Detta visar att Alli-
ansens införande av vårdval inte ökat valfriheten. Den har 
faktiskt minskat.

Stockholm växer liksom Tyresö och det är på alla sätt 

fantastiskt. De som flyttar hit är i barnafödande åldrar och 
därför föds också fler barn. Men om vi inte tar politiskt 
ansvar och ökar förlossningskapaciteten så kommer vi på 
bara ett par år att ha nått maxtaket för vad vården klara. 
Därför behöver vi bygga ut den snabbt.

Tyvärr har debatten om resursbrist i förlossningsvården 

inte varit tydlig nog. Den har på senare tid handlat om situ-
ationen på Södersjukhuset. Den pressade situationen på 
sjukhuset har gått så långt att sjukhusledningen har sett sig 
tvungen att välja bort Södra BB för att klara förlossnings-
vården på SÖS förlossning. Södra BB är en mödravårds-
mottagning, förlossnings- och eftervårdsavdelning – allt i 
samma lokaler och med samma barnmorskor.

Eftersatt underhåll av SöS förlossningslokaler är sedan 
länge också ett problem. Här har den styrande majorite-
tens ansvar brustit. Redan 2012 larmade Arbetsmiljöverket 
om att situationen på SöS var ohållbar.

Jag och Socialdemokraterna anser att Södra BB bedri-
ver en viktig verksamhet, med en sammanhållen vårdkedja 
för mödravård, förlossning och eftervård. Södra BB bör fin-
nas kvar inom Stockholms läns landsting, men inte nöd-
vändigtvis vid Södersjukhuset.

Lösningen på dagens problem är mer resurser och en 
effektivare förlossningsvård, istället för att ställa olika 
avdelningar och kvinnor mot varandra. De som ska hållas 
ansvariga för bristerna i förlossningsvården är Alliansen 
och inga andra.
Alfonso Morales (S)
Landstingspolitiker från Tyresö

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Förlossningsvården måste förbättras

Fler möjligheter till simskola i 
Tyresö kommun och Medley

Varför har kommunen gett  
upp Sofiebergsskolan? 

Hur svårt ska det vara att få lära 
sig att simma i Tyresö kommun? 
Vi har försökt att få plats till 
våra barn på Medleys simskolor 
i ungefär ett år utan att få en av 
de åtråvärda platserna. Platserna 
försvinner direkt när nya kurser 
läggs ut på webbsidan. Hur kan 
Tyresö kommun inte ställa högre 
krav på att barnen i Tyresö ska få 
möjligheter att lära sig att simma?

Det är väldigt nära till havet i 
Tyresö och många barn som väl-

digt gärna vill lära sig att simma, 
detta måste en välmående kom-
mun som Tyresö kunna lösa 
snabbt.
Nu vill vi doppa oss!

Sofiebergsskolan är en fantas-
tisk skola som på många sätt 
exemplifierar visionen om när-
het, miljö och småskalighet. Men 
vi har sedan en tid med stigande 
oro kunnat följa kommunens 
avtagande intresse för skolan på 
område efter område. Som lök 
på laxen har personalen på Troll-
bäckens skolor ställt sig frågande 
till rekryteringsprocessen av den 
nya rektorn, något som kommit 
att öka vår oro än mer.

Rektorn har en avgörande roll 
för skolans framtida verksamhet 
och organisation. Att inte involvera 
skolans personal är allvarligt. Var-
ken biträdande rektorer eller fack-
liga representanter har på något 
sätt blivit ombedda att vara med i 
processen, såsom brukligt är.

Toppstyrning, brist på demokra-
tiska principer och haltande per-
sonalpolitik riskerar göra Tyresö 
till en oattraktiv arbetsgivare. Det 
är en mycket olycklig utveckling.

Sofiebergsskolan har fler elever 
än någonsin som på grund av sin 
ålder inte kan ta sig till skolan på 
egen hand. Utvecklingen får själv-
klart märkbara konsekvenser. 
Främst märks det på den allt mer 
kaotiska trafikmiljön. Antal pro-
menerande elevsällskap ökar sam-
tidigt som bilburna elever trängs 
om utrymmet. I den lågt stående 
höstsolen är det närmast ett under 
att ingen olycka hittills skett.

Lekmiljön runt om Sofiebergs-
skolan lämnar en hel del att önska. 

Rester från tiden när skolan bygg-
des har lämnats att ruttna.

Vi tycker inte att det duger med 
”brandkårsutryckningar” för att 
komma tillrätta med bristerna. Vi 
kräver att kommunen tar ansvar 
för våra barns lekmiljö på ett 
långt mer genomgripande sätt.

Idrottshallen dras med stän-
diga problem. Elever vittnar om 
duschkranar som inte fungerar, 
vattentemperaturer som inte hål-
ler måttet och ett allmänt slitage 
som skulle få vilken vuxen som 
helst att vägra delta i idrottsun-
dervisningen.

Sofiebergsskolan har alla 
möjligheter att utvecklas, både 
i utrymme och i elevantal. Den 
tomt som köptes av kommunen 
på Klintvägen ger skolan stora 
möjligheter. Varför tas den inte 
tillvara? Det ligger inte långt bort 
att tro att kommunen i dagsläget 
släppt taget om Sofiebergsskolan.
Föräldrarådet vid Sofiebergsskolan

Fotnot: Brev från föräldrarådet med 
konkreta förslag på förbättringar samt 
personalens brev kan begäras ut från 
kommunen.

Om vi inte utökar 
förlossnings
kapaciteten  så 
kommer vi på 
bara ett par år 
nå maxtaket.

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

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.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

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.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

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.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

Uddbyviken från kraftverket i början av november. FOTO: GUNNAR FRISELL

Sofiebergsskolans entré. FOTO: GUNNAR FRISELL
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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.

Bussterminal kan 
bli busstorg
KOLLEKTIVTRAFIK I omvandlingen av centrumområdet ingår också 
bussterminalen. Nu är arbetet påbörjat med att ta fram en bild av hur 
det kommer att kunna se ut.

Varje dag passerar ett stort antal 
människor bussterminalen vid 
Tyresö centrum antingen på väg 
från Tyresös andra kommundelar 
eller att de tar bussen för resa till 
Stockholm, Nacka och Haninge. 
Platsen upplevs som blåsig och 
råkall och är sliten både i gata 
och vid busskurer. Dessutom är 
den i många delar trafikfarlig, 
där oskyddade resenärer korsar 
gatorna kors och tvärs i brådskan 
att hinna med bussarna. Ett till-
fälligt övergångsställe har anlagts 
mellan Stadsparken och hållplat-
sen till dess planerna för busstor-
get visar på en säkrare lösning.

Nu har ett arbete inletts med 
att utveckla bussterminalen till 
ett ”busstorg”.

Detta ska göras i kombination 
med planeringen av Dalgränd och 
delar av Bollmoravägen. Land-
skapsarkitekten arbetar efter 
modellen att bussterminalen mer 
ska likna ett torg.

Framför allt ska denna knut-
punkt bli mer trafikvänlig för de 
gående och ge ett trevligare och 
trivsammare intryck. Först ska 
en skiss tas fram, därefter kom-
mer den att förankras med Stock-
holms Lokaltrafik SL.

ooo

Bussterminalen i Tyresö centrum upplevs som en otrygg plats, nu ska den 
göras om till ett busstorg. FOTO: KAIJSA KEUSCH

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.

Helene Sundman drivs av viljan att förstå och delta i samhällsbyggnadsarbetet. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Vill vara delaktig 
i samhällsbygget

PROFIL En pigg uppsyn med ett 
hårsvall fullt av virvlar och lockar 
möter oss i Tyresö centrum. Det 
är en företrädare för kommunen, 
i den mest utpräglade myndig-
hetsnämnden i Tyresö dess 2:e 
vice ordförande och gruppledare 
för Socialdemokraterna som vi 
träffar.

Personen är Helene Sundman 
som Tyresö Nyheter fått en prat-
stund med om livet, Tyresö och 
byggnadsnämnden. Vi ska för-
söka bena ut vem denna profil är 
och vilka tankar som rör sig kring 
politiken i Tyresö.

Okey, vem är du?
– Jag är 54 år mamma till tre 
vuxna söner, varav de yngsta två 
är tvillingar.

– Själv kom jag till Tyresö som 
11-åring redan på 70-talet och har 
hunnit bo på flera olika platser i 
kommunen som, Granängsringen, 
Granbacksvägen, Mellanbergsvä-
gen, Myggdalsvägen, Trollbäcken, 
Nytorp och Sikvägen

– Min drivkraft som fritidspo-
litiker har alltid varit viljan att 

förstå och delta i samhällsbygg-
nadsarbetet.

– Har mellan arbete och famil-
jeliv, som vuxen hunnit studera 
statsvetenskap och samhällspla-
nering.

Hur kommer det sig att du är fri-
tidspolitiker?
– För att jag är nyfiken och vill 
vara delaktig. Det bygger på en 
vilja att vara med och påverka 
utvecklingen i samhället. Det är 
alltid enklare att stå vid sidan av 
och titta på men det är både mer 
intressant och givande att vara 
aktivt påverkande.

Berätta lite mer om dina intres-
sen.
– Det klart att samhällsfrågor är 
ett stort intresse för en fritidspoli-
tiker. Dessutom finns ett intresse 
för geologi, historia och böcker.

– Vid sidan om detta är musik, 
mat och vänner samt kultur i all-
mänhet minst lika viktigt för att 
få glädje och balans i livet. Något 
som också fått mig att gilla yoga.

Du lägger ned en hel massa av din 

fritid på ditt engagemang. Vad är 
det som driver dig framåt?
– Det är nog en vision om att fler 
människor ska delta och bidra till 
att bygga framtidens samhälle.

– Men också ett stöd till alla de 
som försöker bidra och bygga ett 
bättre samhälle och skapar forum 
för detta.

Men du, vad gör byggnadsnämn-
den egentligen?
– Det är ju en relativt ny nämnd 
i den utformning den har idag. 
Det är numera enbart en myn-
dighetsnämnd, vilket innebär att 
nämnden styrs av lagstiftning och 
detaljplaner som är beslutade på 
annat vis än i själva nämnden.

– Det handlar om besluta om 
bygglov, rivningslov och andra 
typer av tillstånd. Det är viktigt att 
det är så förutsägbart som möjligt 
för kommunens invånare. Både 
för de som söker bygglov, men i 
lika hög grad för de som bor gran-
nar.

– Det måste vara ett rättssäkert 
system, vilket det inte alltid har 
varit i Tyresö.

ooo

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.
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Det är märkligt hur olika människor minns olika 
saker från samma händelse eller tidsperiod. Per-
sonligen minns jag förstås en mängd saker från 

min uppväxt och skolgång i Tyresö, men en sak som jag 
aldrig glömmer och alltid har uppskattat är det årligen 
återkommande Operation dagsverke. Under denna dag 
samlade vi skolelever i Tyresö in pengar till ett bestämt 
ändamål, oftast till andra barn i tredje världen.

Denna solidaritet som Tyresös 
skolungdomar visade för andra 
människor har för evigt präglat min 
syn på vår kommun.

Dessa värden om medmänsklig-
het och solidaritet sätts på prov 
dagar som dessa när högerextremis-
tisk terror, som i Trollhättan, angri-
per ungdomar och när flyktingboen-
den står i brand. Som jag skrev i en 
debattartikel på Nyheter24 för inte 
allt för länge sedan är det förstås 

svårt att jämföra olika typer av terrorism, men en sak som 
slagit mig är hur olika reaktionerna blir på våldet. I avkro-
kar av sociala medier har framförts att terrorhandlingar 
av detta slag är en konsekvens av den förda flyktingpoli-
tiken och att de bränder vi nu sett runt om i Sverige bör 
leda till en ändring av den förda politiken. I min värld är 
slutsatsen befängd.

När vänsterterrorgruppen RAF härjade i Tyskland 
i slutet av 60-talet tror jag inte att någon föreslog poli-

tiska förändringar av typen ”införa 
lite planekonomi” och ”införa några 
femårsplaner”, för att minska ter-
rorismen. När kristna fundamenta-
lister i USA angriper abortkliniker 
hörs sällan förslag på ”delvisa abort-
förbud” och efter islamistiska fun-
damentalisters attacker har jag inte 
hört idéer om införande av ”några 
sharia-lagar”, som ett svar på det 
ökande våldet. Förslag av den typen 
är förstås orimliga. Istället är det vik-
tigt att alla goda krafter står upp för 
grundläggande demokratiska ideal 

och ett tydligt avståndstagande från våldet som politiska 
påverkanskraft.

Varför Sverigedemokraterna i Tyresö vägrar ta bort 
sina publiceringar om var flyktingboenden finns i Tyresö, 
övergår mitt förstånd. I vanliga fall tycker jag förstås att 
den typen av uppgifter bör vara offentliga, men under 
rådande omständigheter är det synnerligen märkligt att 
Sverigedemokraterna i Tyresö av princip vägrar följa Mig-
rationsverkets exempel.

Det är förstås viktigt med principer, men de jag försö-
ker leva efter är principer om rättvisa och solidaritet. Det 
är principer att slåss för.
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

”Det är viktigt att 
alla goda krafter 
står upp för grund-
läggande demokra-
tiska ideal och ett 
tydligt avstånds-
tagande från våldet  
som politiska 
påverkanskraft.”

Dalskolan hotas 
av nedläggning
SKOLA Merparten av kommu-
nens små skolor lever ett farligt 
liv. Enligt den lokalutredning som 
är gjort av Sweco, på beställning 
av kommunledningen, är det 
mest effektiva att ha färre och 
större skolor. De skolor som tyd-
ligast pekas ut för nedläggning 
är Stimmet, Fårdala, Njupkärr 
och Dalskolan.

Lokalutredningen omfattar dock 
inte någon beräkning av kostna-
der, då detta inte har ingått i upp-
draget. Socialdemokraterna är kri-
tiska till planerna och befarar att 
förslagen att riva små skolor och 
bygga stora nya på andra platser 
kommer att bli dyrt. De har istället 
föreslagit att de befintliga skolorna 
underhålls och i vissa fall byggs ut.

– Ingen familj köper ett hus och 
låter bli att underhålla det, för att 
efter 30 år när det är nedgånget 
istället riva huset och köpa ett 
nytt, säger Anita Mattsson, (S) 
oppositionsråd. Man får inte han-
tera kommunens pengar på ett 
mer ansvarslöst sätt än sina egna.

Dålig planering
Det finns fortfarande inga kost-
nadsanalyser eller andra konse-
kvensanalyser framtagna, trots 
detta pågår avvecklingsplanerna.

– Vi har pratat med många famil-
jer i Krusboda, och jag har inte 
träffat någon som tycker att det är 
en bra idé att lägga ner Dalskolan. 

Visst behöver den också underhål-
las, men att riva några år efter att 
man satsat på att bygga den största 
hallen i kommunen och dessutom 
byggt om köket, tyder på dålig pla-
nering och hushållning, säger Jan-
nice Rockstroh (S) gruppledare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Generationsskifte
Lokalutredningen anser att det 
finns ett överskott av platser i 
grundskolan och att antalet barn 

i Krusboda och Trollbäcken kom-
mer att minska framöver. Anita 
Mattsson ser en fara i att kom-
munledningen inte är tillräckligt 
lokalt förankrad.

– Alla som känner till de områ-
dena vet att det pågår ett gene-
rationsskifte. Många äldre säljer 
sina hus säljs och barnfamiljer 
flyttar in. Det kommer att bli fler 
barn i Krusboda och Trollbäcken, 
inte färre.

ooo

Anita Mattsson, (S) oppositionsråd och Jannice Rockstroh (S) gruppledare 
i barn- och utbildningsnämnden. FOTO: GUNNAR FRISELL

Våldet mot kvinnor
TRYGGHET 12 kvinnor dödade 
hittills i år! Cirka 4 000 polis-
anmälde misshandel/kvinno-
fridskränkning 2014, men det 
är bara bråkdelen som anmäler 
enligt Brottsförebyggande rådet. 
Detta bekräftas av kvinnojour-
erna som menar att de flesta, 
som bor i deras boenden, inte vill 
anmäla eftersom hotbilden då 
trappas upp.

– Så länge vi har ett ojämställt 
samhälle kommer tyvärr våld 
och förtryck av kvinnor och 
flickor att fortsätta, säger Sylvia 
Ljungdahl som är ordförande för 
Tyresö kvinno- och tjejjour. Det är 
fullt på vårt skyddade boende. Vi 
tvingas säga nej till många och har 
fullt upp med stödsamtal till kvin-
nor och flickor i Tyresö.

Genom pengar från Socialsty-
relsen har Tyresö kvinno- och 
tjejjour fått möjlighet att tillfälligt 
öka personalstyrkan.

– Genom Socialstyrelsens 
bidrag kommer Christine Sten-
berg att jobba hos oss under 
omkring ett halvår, säger Eija 
Räty från kvinnojouren.

– Det är attityderna som behö-
ver ändras redan hos barn och 
ungdomar. Mansideal och synen 
på kvinnor behöver diskuteras, 
säger Christine Stenberg som 
gärna kommer till skolorna och 
berättar mera.

– Vi behöver också utöka 
antalet jourkvinnor, säger Sylvia 
Ljungdahl. Därför startar vi en 
jourkvinnoutbildning i januari! Så 
alla ni som intresserade kan kon-
takta oss på telefon 08-742 23 33.

En föreläsning under rubriken 
”Var går gränsen?” arrangeras på 
Biblioteket i Tyresö centrum den 
25 november klockan 18.30.

– Du som är nyfiken 
vidare på varför våldet 
mot kvinnor och flickor 
fortsätter har ett ena-
stående tillfälle att 
kunna lyssna på exper-
tisen inom området, 
Josefin Grände, säger 
Eija Räty. Josefin är leg 
psykoterapeut, som 
under hela sitt yrkes-
verksamma liv på 
olika sätt arbetat och 
forskat kring fram-
förallt ungdomars 
syn på sex, genus, 
våldtäkt, trauman 
och så vidare. Jose-
fin Grände vill ge 
oss verktyg för hur 
vi kan stärka barn 
och ungdomars för-
måga att sätta grän-
ser och skapa goda 
relationer.

Tyresö kommun 
har också avsatt 
pengar för att Tyre-

sös skolor, förskolor och gymna-
siet ska få mera kunskap inom 
området.

– Skolorna är välkomna att 
kontakta mig för föreläsningar, 
seminarier och metoder för dis-
kussionen kring jämställdhet, 
goda relationer, samtycke, säger 
Malin Jonsson, brottsförebyggan-
de rådssamordnare i Tyresö.

ooo

I samarbete med Tyresö kvinno- och tjejjour, Manscentrum Östra Södertörn, Svenska kyrkan och Södertörns brandförsvarsförbund.

Var med och uppmärksamma den 

FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor

FÖRELÄSNINGJosefin Grände talar på tematomgivande vuxna – att stärka barn och ungas relationer. 
Kl. 18.30 Biblioteket Tyresö Centrum

Ta ställning - bär 
det vita bandet!

Kl. 16–18 delar vi ut 
det vita bandet i 
Tyresö Centrum

25 NOVEMBER

”Denna solidaritet 
som Tyresös skol-
ungdomar visade 
för andra män-
niskor har för evigt 
präglat min syn på 
vår kommun.”
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BOSTAD De senaste årens 
starka bostadsmarknad ser ut 
vara här för att stanna. Bostads-
priserna stiger i Tyresö, både för 
bostadsrätter och villor.

Det senaste 12 månadsperioden 
har priserna för bostadsrätter 
ökat med 21 procent och villor 
med 16 procent, enligt Svensk 
Mäklarstatistik. Med tanke på 
den ökande utlåningen i landet 
tyder en del på att utvecklingen 
fortsätter.

– Vi bedömer marknaden som 
stabil resten av året. Vi kommer 
se ett fortsatt lågt utbud och 
samtidigt en för året liten normal 
minskning av antalet besökare 
på våra visningar. Kvalitén på de 
som tittar är dock högre, så sum-
man av utbud och efterfrågan 
blir i stort den samma, berättar 
Tomas Eriksson kontorschef på 
HusmanHagberg Tyresö/Älta.

Anar inget trendbrott
Det senaste kvartalet har inget 
trendbrott kunnat skönjas. Istäl-

let har utvecklingen fortsatt och 
priserna har ökat med fem pro-
cent för både bostadsrätt och 
villa, allt enligt Svensk Mäklarsta-
tistik.

Prisutvecklingen de senaste 
åren har både i Tyresö och Stock-
holm varit exceptionell. Enligt 
bedömare har utvecklingen flera 
orsaker.

– Jag tror ingen i vår bransch 
hade kunnat förutspå den drama-
tiska uppgång vi sett det senaste 
året. Det är många kombinerade 
faktorer som bidragit till denna 
prisjustering. Den allmänna 
bostadsbristen, det låga utbudet, 
den låga räntan, hushållens eko-
nomi, den skattemässiga inlås-
ningseffekten och den möjliga 
bostadskarriären är de faktorer 
jag tror påverkat marknadens 
utveckling mest, fortsätter Tomas 
Eriksson.

Fler vill satsa
Även om bostadspriserna i Tyresö 
historiskt har följt priserna i hela 
Stockholms län tyder en del på att 
det skett en förändring under de 
senaste åren.

– Tyresö följer Stockholm i 
stort, menar Tomas Eriksson. Vi 
upplever dock att fler och fler upp-
täcker vår fina skärgårdskommun 
och alla dess fördelar, vilket vi 
upplever som positivt och roligt. 
Tyresö följer lite i Nackas fotspår. 
Det är en kommun med bra infra-
struktur, skolor, ungdomsverk-
samhet, god sammanhållning och 
vacker natur. Tyresös positiva 
utveckling bidrar även till att fler 
byggbolag vill satsa på bostäder 
här, både hyresrätter och bostads-
rätter.

Den positiva utvecklingen på 
bostadsmarknaden har också 
varit till godo för mäklarna. 

Tomas Eriksson, kontorschef på 
HusmanHagberg är nöjd.

Det går bra
– Det går väldigt bra för oss. Vi har 
nöjda kunder och ett starkt lokalt 
engagemang.

– Tyresökontoret är ett av Hus-
manHagbergs första och största 
kontor och har vunnit många 
utmärkelser i kedjan. Vi brinner 
för kundnyttan i affären och är en 
oberoende aktör. Tomas Eriksson 
är positiv till utvecklingen under 
2016, även om han kan se häm-
mande faktorer.

– Tittar vi på marknaden som 
stort, så kommer den avgörande 
faktorn bestå även under 2016, 
bostadsbristen. Är efterfrågan 
större än utbudet brukar inte 
priserna falla, snarare tvärt om, 
avslutar Tomas Eriksson.

ooo

Linda Zhu, Granängsringen
– Nej, det har jag inte. Jag har 
inte tid då jag har fullt upp med 
barn och jobb.

Viola Boström, Björkbacken
– Jag är gammal och kan inte 
bidra med så mycket. Jag skän-
ker pengar till Röda korset och 
till tiggare ibland. Det finns ju de 
som inte gillar utlänningar och 
det är tråkigt. Men jag hoppas 
att det löser sig.

Teddy Ståhberg, Älta
– Nej. Jag tycker att regeringen 
ska sköta om det, men de har 
tagit sig vatten över huvudet. Vad 
kan vi vanliga människor göra? 
Men det klart om jag hade en 
påse kläder så skulle jag kunna 
skänka den till en insamling.

Marianne Almström, Brevik
– Ja, jag har skänkt pengar via 
insamlingsgalorna som varit på 
TV och jag har tänkt mycket på 
flyktingarna. Folk har verkligen 
engagerat sig, men hur länge 
orkar volontärerna? Jag oroar 
mig för att det inte finns tillräck-
ligt med bostäder till flykting-
arna. Miljöpartiets förslag om att 
villaägare ska kunna hyra ut sina 
Attefallshus till nyanlända tycker 
jag är bra.

Micke Björksten, Brevik
– Nej, inte direkt, men vi skänker 
pengar till olika organisationer. 
Det är hemskt för de som flyr.

? Har du  
engagerat dig i 
flykting frågan?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Tyresökontoret är ett av HusmanHagbergs första och största kontor. FOTO: GUNNAR FRISELL

Bostadspriserna fortsätter stiga
NYHETER

Tomas Eriksson, kontorschef 
Husman Hagberg Tyresö/Älta. 
 FOTO: PER ORCHIDÉEN

Inga gratis broddar i vinter
SÄKERHET Halkolyckor under 
vintertid orsakar stora kostnader 
för sjukvården. Halkbekämpning 
på trottoarer är en viktig kom-
munal uppgift, men nu kommer 
också förslag på att erbjuda 
broddar gratis till i första hand 
äldre.

Förra året tog Tyresös pensio-
närsråd upp frågan, att kommu-
nen skulle undersöka möjlighe-
ten att erbjuda gratis halkskydd 
(broddar) till pensionärer. Flera 
Södertörnskommuner erbjuder 
detta, vilket ska förutom att mins-
ka det personliga lidandet också 
hålla nere kostnader för sjuk- och 
eftervård. Frågan bereddes och 
togs upp på kommunlednings-
nivå nu snart ett år senare, men 
den borgerliga majoriteten ville 
inte stödja begäran och föreslog 
avslag och att alltså inte gå vidare 
med detta. Skälen som anfördes 
var, att det inte är belagt att gratis 
halkskydd minskar halkolyckor 
och därmed kostnaderna och att 
det skulle bli för dyrt för kommu-
nen, som redan har en ansträngd 
ekonomi. Dessutom pekar man 
på den administration som det 
skulle innebära. Enligt uppgift 
skulle det kosta mellan 600 tusen 

kronor till 1 miljon 200 tusen kro-
nor det första året beroende på 
val av halkskydd.

Bo Toresson, PRO-represen-
tant i rådet kommenterar:

– De handlingar som sänts ut är 
en dyster läsning. Det finns ingen 
gräns för hur svår denna fråga är 
och hur kostnaderna skulle mer 
eller mindre driva Tyresö kom-
mun till konkursens rand. Vilket 
tack och lov alla grannkommuner 

sluppit undan. Trots att de delar 
ut halkskydd.

Dessutom planeras beslut i 
kommunstyrelsen dagen innan 
nästa möte i pensionärsrådet, 
vilket gör att man tvingas ta ställ-
ning till ett remissvar på ett min-
dre formellt sätt. Rådet lär inte ha 
ändrat inställning, utan kommer 
att förorda att halkskydd delas ut 
gratis till pensionärer.

ooo

Bo Toresson, PRO. FOTO: GUNNAR FRISELL

Uppsagt avtal
AVTAL Tyresö kommun har sagt 
upp avtalet med bolaget ABC 
Hemtjänst och omsorgsservice 
AB att upphöra vid årsskiftet.

Kommunens bedömning är att 
allvarliga brister har uppdagats 
i verksamheten och att det sam-
mantaget har skett allvarliga bris-
ter i yrkesutövningen. Tyresö kom-
mun menar att bolaget ABC Hem-
tjänst och omsorgsservice AB inte 
till fullo har förstått det avtal som 
bolaget och kommunen har ingått.

Enligt Tyresö kommun hand-
lar bristerna om att bolaget har 
underlåtit att informera kom-
munen om allvarliga missförhål-
landen eller om risker för allvar-
liga missförhållanden (lex Sarah) 
inom verksamheten. Kommunen 
gör även gällande att bolaget har 
använt sig av vad man menar är 
oetisk marknadsföring. Tyresö 
kommuns uppfattning är att bola-
get också har brutit mot en icke-
diskrimineringsklausul i avtalet 
och mot regler i arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160). Trots att bolaget 
har fått två skriftliga varningar så 
har bristerna inte åtgärdats.

Bolagets uppfattning är att det 
inte föreligger något avtalsbrott 
från bolagets sida och att det är 
tvistigt huruvida något prisavdrag 
ska utgå eller inte.

ooo
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Ska ni ha fest eller?

Uddby kvarn:

En historia som grävs fram

TYRESÖ RUNT

Tegelvägg i husgrund strax intill vattenrännan. I bakgrunden syns elverket. FOTO: TINA MATHIESEN/STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Kvarnen i Uddby brann ner 1895 och 
idag syns den inte på något sätt för den 
som passerar förbi. Men kanske blir 
den snart mer begriplig för många av 
oss. Under vintern kommer Stockholms 
läns museum publicera en rapport med 
resultaten från utgrävningarna.

Nyfikna tyresöbor fick redan i 
förra veckan på en föreläsning 
arrangerad av Hembygdsfören-
ingen chansen att se vad som 
alltsedan 1400-talet och fram till 
1895 var en livaktig kvarn. Kvar-
nen brann ner 1895 och branden 
som pågick i två dagar var så kraf-
tig att man befarade att den skulle 
sprida sig till Tyresö slott. Så all-
varligt blev det inte men kvarnen 
brann ner till grunden och ersat-
tes snart av vad som kom att bli 
Stockholmsregionens första vat-
tenkraftdrivna elverk, ett verk 
som än idag är i drift.

Länsmuseet började sina 
utgrävningar förra året och på 
bloggen https://arkeologistock-
holm.wordpress.com/ berättar 
arkeologerna om sitt arbete. Idag 
vet man mer efter att ha hittat 

lämningar ända tillbaka till 1600-
talet. Området var i högsta grad 
levande.

– Jag föreställer mig att det var 
ett myller av människor som hade 
sin vardag där, berättar arkeolo-
gen Tina Mathiesen. Trafiken till 
och från kvarnen var omfattande 
och platsen hade stor betydning 
för trakten. Människor kom från 
både när och fjärran.

Säden som maldes vid kvarnen 
skeppades vidare till bland annat 
Östeuropa. Området var tättbe-
byggt och nere vid vattnet fanns 
en pir. Vid efterforskningarna 
har arkeologer från Sjöhistoriska 
museet funnit rester av ett vrak 
strax utanför piren. Även i mar-
ken har stora fynd gjorts. Tegel-
murar, stenmurar, golvbeläggning 
och en spis är några av de saker 
som hittats dolda under djupa 
lager av rasmassor.

Tillsammans med elkraftver-
ket och de synliga stengrunderna 
gör dessa lämningar Uddby till en 
unik plats med ett stort kunskaps-
underlag om svensk industrihis-
toria och samhällsutveckling.

ooo

Grunden till den stora kvarnbyggnaden. I bakgrunden syns det brända trägolvet, i 
förgrunden syns trästockar som ligger i botten av grunden för att stabilisera grunden. 
Hela udden består av rasmassor av denna byggnad. 
 FOTO: TINA MATHIESEN/STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Tina Mathiesen höll ett föredrag om kvarnen vid Raksta för många 
intresserade  åhörare. FOTO: GUNNAR FRISELL

Utgrävningarna är nu avslutade och groparna igenlagda. Brakmarsvägens 
nya sträckning jobbas det med. FOTO: GUNNAR FRISELL

Tina Mathiesen. FOTO: G. FRISELL

Fotnot: Den arkeologiska förundersökningen utförs på uppdrag av länsstyrelsen, 
eftersom Tyresö kommun ska bygga en vägbro över området samt en cykelbana 
vid Uddbyviken. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som finns kvar 
och om möjligt vilken tid resterna är ifrån.

Gammal grund. FOTO: G. FRISELL
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Grunden till den stora kvarnbyggnaden. I bakgrunden syns det brända trägolvet, i 
förgrunden syns trästockar som ligger i botten av grunden för att stabilisera grunden. 
Hela udden består av rasmassor av denna byggnad. 
 FOTO: TINA MATHIESEN/STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Stenpiren undersöks. 
 FOTO: TINA MATHIESEN

Mentor och adept i Stadsparken

Inför planering av den nya Stads-
parken visade Therese Clewe-
stam flera förslag till offentlig 
utsmyckning för kommunen, 
som hon tyckte skulle passa fint 
i parken.

– De valde den långa Taxen, 
konstaterar hon och fortsätter. 
När det kommer till offentlig 
konst som ska vara i ett bostads-
område eller i ett centrum försö-
ker jag skapa konst som sprider 
glädje och värme genom humor 
eller upptäckarglädje. Det är 
intressant att skapa ett samspel 
mellan skulpturen, omgivningen 
och människorna.

Skulpturer sprider glädje
Therese tycker att det är posi-
tivt att Tyresö kommun köper in 
konst till offentlig utsmyckning.

– Det är bra att kommunen 
stödjer och prioriterar lokala 
konstnärer med inköp. Det är vik-
tigt att ha det vackert omkring sig. 
Man kan inte bara satsa på kom-
mersiella miljöer. Folk är rädda 
om sina skulpturer. Det sprider 
glädje.

Syns på flera ställen
Flera bostadsområden har konst-
verk i form av bronsskulpturer 
utförda av Therese Clewestam. 
Förutom skulpturerna i Tyresö 
och Hagsätra finns offentlig 
utsmyckning i Dalen och en lika-
dan taxskulptur finns i Rissne 
centrum, men då med en boll som 
för in den lekfulla aspekten i The-
reses konstnärskap. Mest nöjd 
är Therese med den rörliga och 
vridbara skulpturen som står på 
torget i Hagsätra.

– Där har de en äldre skulptur 
föreställande en pojke på käpp-
häst. Det inspirerade mig till att 
göra en rörlig leksak i brons. Det 

är en leksakshund som kan ändra 
utseende och karaktär. Tanken är 
att alla kan vara med och leka och 
förändra skulpturen om man vill. 
Lek är temat.

Får respons på sin konst
Hon får ofta respons på de konst-
verk hon skapat för offentligt 
bruk.

– Det blir både ris och ros. 
Några tyckte att fontänen i Hag-
sätra där vatten kommer ut ur 
munnen på en flicka var obscen. 
Men jag får också dikter skickade 
till mig efter att personer sett och 
upplevt min konst.

Genom åren har tyresöborna 
klätt på skulpturen Katten olika 
hemmagjorda plagg.

– Det är kul att de gillar Katten 
och att de är delaktiga, säger hon.

Therese har bland annat stude-
rat vid Konstfack i Stockholm och 
vid Konstakademin i Prag. Hon 
har alltid tyckt att det har varit 
lustfyllt att skapa.

– Jag har haft lätt för att upp-
fatta form, men först började jag 
med måleri. Ganska snart tyckte 
jag att det var mer spännande 
med form och roligare att model-
lera.

 Men det var på en förberedan-
de utbildning hon hade konstnä-
ren Håkan Bonds som lärare.

– Han var en av de bästa lärarna 
jag har haft. Han passade mig bra. 
När jag tänker efter så har han till 
en del inspirerat mig till att vilja 
bli skulptör. Nu är det roligt att vi 
båda är representerade med var-
sin skulptur i Stadsparken här i 
Tyresö.

Börjat arbeta med glas
Just nu är Therese inne i slutfa-
sen av en 1,5 år projektutbildning 
på Konsthögskolan, Mejan, där 

hon har börjat arbeta med ett för 
henne nytt material, glas.

– Glas är speciellt och fascine-
rande att arbeta med, det är så 
mångbottnat och mångdimensio-
nellt. Jag arbetar med både inre 
och yttre former och med speg-
lingar i glaset. Jag hoppas kunna 
fortsätta arbeta med glas när jag 
blir klar med utbildningen i janu-
ari.

Förra året var hon med i Kon-
strundan, tillsammans med 
många andra konstnärer från 
Tyresö. I år har hon istället en 
egen glasskulpturutställning på 
Mejan på Skeppsholmen. Den 3 
december är det vernissage.

ooo

Elias och Ellinor Haglund från Enskede klappar Therese Clewestams 
skulptur Taxen som finns i Stadsparken. FOTO: KAIJSA KEUSCH

KONST Therese Clewestam är konstnären bakom den kända Katt-
skulpturen i Tyresö centrum. Nu är hon aktuell med en ny brons-
skulptur i Stadsparken, Taxen, en klapp och sittvänlig skulptur för 
alla åldrar att upptäcka. Att Håkan Bonds skulptur Källan flyttats till 
samma park gläder Therese då Håkan Bonds var hennes första lärare 
i skulptur, en riktig inspiratör.

Tyresökonstnären Therese 
Clewestam  skapar glasskulpturer. 
 FOTO: THERESE CLEWESTAM

Socialdemokratiskt förslag:
Låt Trinntorp bli Tyresös Dalarö
PLAN I kommunens arbete med översiktsplanen utpekas Trinntorp 
som ett av de områden i Östra Tyresö som är möjlig att förtäta och 
förses med bland annat handel och annan service För att se till att 
området behåller sin specifika skärgårdskaraktär föreslår nu Socialde-
mokraterna i en motion, att det ska ske en utbyggnad av infrastuktu-
ren i området samt att bebyggelsen ska få karaktären av ett ”Dalarö”.

Bussar till Solberga och Raksta
TRAFIK Tyresö Kommun har nu tagit steg mot ett utbyggt vatten- och 
avloppsnät i Solberga och del av Raksta. Planeringen är att den ska 
vara klar i juni 2017. Då blir det bussar och gång- och cykelvägar 
ända fram till Bergholmsvägen och Rakstaringen.

Östra Tyresö har under de senaste 
trettio åren omvandlats från ett 
renodlat fritidshusområde till en 
kommundel med alltfler perma-
nenta boenden. Socialdemokra-
terna har i sin politik för Östra 
Tyresö drivit frågan, att värna om 
områdets skärgårdskaraktär och 
samtidigt föreslagit en utökad 
möjlighet för de boende att stycka 
sina tomter. Det skulle ge fler möj-
lighet att bo naturnära och ha råd 
med de gatu- och VA-anslutnings-
kostnader som det innebär.

Motionärerna Anita Mattsson 
och Mikael Fallmo skriver, att en 
förtätning likt den på Dalarö med 
små gränder, små tomter och hus 
av olika storlek skulle bli ett att-
raktivt och spännande boende för 
många i och med att boendekost-

naderna trots det skärgårdsnära 
läget bör bli rimliga.

– Det finns områden med stor 
utvecklingspotential på Breviks-
halvön, ett exempel är området 
runt Trinntorp, som idag har en 
trevlig sjökrog, men samtidigt har 
en tråkig miljö med en infartspar-
kering och en miljöstation på en 
attraktiv tomt. Här kan man tänka 
nytt, säger Mikael Fallmo.

ooo

Breddning av Brakmarsvägen är 
igång med allt vad det innebär. 
Denna utbyggnad sägs vara den 
största entreprenad som utförts i 
Tyresös kustområden. En mängd 
berg ska sprängas bort och fyra 
nya broar ska byggas. Arbetet 
innebär en hel del olägenheter för 
de berörda i området och entre-
prenören och kommunen kom-
mer att genomföra möten under 
byggtiden så att alla får informa-
tion löpande om arbetets fort-
gång.

Oppositionsrådet Anita Matts-
son, som själv har bott i Raksta 
med två små barn, är glad över att 
man kommit igenom alla överkla-
ganden och förseningar och att 
man nu kan göra området mer till-
gängligt och inte minst – mer tra-
fiksäkert. Mest välkomnar Anita, 
att det under 2017 kommer att gå 
bussar ut och att gång- och cykel-
vägar anläggs.

– Som förälder var jag orolig 
för barnen när jag bodde i Raksta, 
eftersom Brakmarsvägen var väl-
digt farlig – mörk, smal och kro-
kig. Och med utbyggnaden av vat-
ten- och avloppsnät, så skyddar vi 
våra vatten, kommenterar Anita 
Mattsson (S).

ooo

Mikael Fallmo. FOTO: GUNNAR FRISELL  FOTO: GUNNAR FRISELL
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Bygglov
Orrnäsvägen 11 nybyggnad av enbostadshus

Borevägen 7 A nybyggnad av enbostadshus

Trinntorps bryggväg 1 nybyggnad av bussväderskydd
Klintvägen 50 tillbyggnad av enbostadshus
Herkulesvägen 9 tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av carport
Täppvägen 11 tillbyggnad av fritidshus
Boforsvägen 15 tillbyggnad av enbostadshus
Granvägen 14 B tillbyggnad av enbostadshus
Fnyskvägen 3 altan
Snövits väg 12 A mur
Höglidsvägen 35 B utvändig ändring av enbostadshus
Sommarliden 14 utvändig ändring av enbostadshus
Herkulesvägen 30 utvändig ändring av flerbostadshus
Pionvägen 12 utvändig ändring av enbostadshus
Persuddevägen 30 utvändig ändring av enbostadshus
Krönetvägen 3 utvändig ändring av fritidshus
Bollmoravägen 186 utvändig ändring av livsmedelsbutik
Lindalsvägen 69 utvändig ändring av enbostadshus
Rönnbärsvägen 2 utvändig ändring av enbostadshus
Videvägen 18 utvändig ändring av enbostadshus

Marklov
Lidvägen 37 anordnande av stödmur
Spindelvägen 9 fyllning av tomtmark
Lövskogsvägen trädfällning

Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus enligt attefallsreglerna
Tjärnstigen 50 B Julivägen 17 Breviksvägen 40 Rönnbärsvägen 2
Krönetvägen 3 Öringevägen 76 Skogsvägen 10 Dyviksvägen 76
Solbergavägen 29 Slumnäsvägen 54 Berghöjdsvägen 30 Körsbärsvägen 7
Mokärrsvägen 2 A samt takkupa

Nybyggnad av attefallshus
Järvstigen 10 Bofinksvägen 1 Tranmyravägen 14 Slottsvägen 1
Backsippevägen 16 B Nötskrikevägen 8 B Slottsvägen 4 Strandallén 51 A
Dyviksstigen 4 Strandvägen 51 Tjärnstigen 65 B

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

Om mitt hem som din arbetsplats och ditt hem som min 
arbetsplats.

Det är ju inte alltför ovanligt att någon kommer till ett 
hem och gör en arbetsuppgift. Listan kan bli lång men hantverka-
ren eller hemtjänsten är två. Och sen har vi distriktssjuksköter-
skan och undersköterskor från nattpatrullen. Om ni bara visste 
hur många som hjälper andra nattetid.

Kanske har ni läst dödsannonser och sett ett TACK till ASIH. 
Förkortningen står för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det bör-
jade i slutet av 70-talet i Linköping. Där startade ett team och 
ganska snart byggde Barbro Beck-Friis i Motala ut en komplett 
service som kallades LAH lasarettsansluten hemsjukvård. 1982 
hade jag förmånen att få vara med och bygga upp det första tea-
met i Stockholm. Ett ASIH team består av vårdens alla yrkespro-
fessioner inklusive kurator och ibland dietist. ASIH flyttar hem 
sjukhusvården både kunskapsmässigt och konkret praktiskt. Det 
ges avancerad sjukvård 24 timmar per dygn, 7 dagar per vecka. 

Idag tar ASIH emot alla åldersgrupper och det finns till och 
med speciella barnteam. Under de senaste 15 åren har även diag-
nosspektret utvidgats från en majoritet av cancerpatienter till 
att omfatta även andra kroniska diagnosgrupper som svår hjärt-
svikt, svår lungsjukdom och svåra neurologiska sjukdomar. I vårt 
närområde finns flera team. 

Ett av de första hembesöken jag gjorde var till ett par, där hon 
inte kunde kissa på grund av sin cancer. Han öppnade, släppte in 
oss och lyfte ner geväret från väggen i lägenheten och sa: Rör ni 
henne skjuter jag. Lyckligtvis upprepades aldrig den situationen, 
men oj var mycket man fick vara med om. Husdjuren till exem-
pel. På den tiden var jag ganska hundrädd och de två bestarna 
på tredje våningen som dräglande skällde ut oss och vaktade sin 
husse kunde fått vem som helst att backa. En gång blev jag fak-
tiskt biten men jeansen tog emot det mesta. Kattungen som bet 
sönder droppslang var charmig men alldeles omöjlig. Man häng-
er upp utrustning på tavelkrokar och gardinstänger. Ett dropp 
måste hänga lite högt för att gå in som det ska. ASIH-teamen kry-
per på golvet, tröstar vid köksborden och hämtar andan mellan 
hembesöken i kalla utkylda bilar. De åker runt i snöstorm, lyser 
på gatskyltar med ficklampor, hittar inte parkering. De är engage-
rade och kunniga som få. Och de är sällan rädda. Jobbar man på 
ASIH möter man alla sorters människor från alla sorters länder 
och kulturer. Vid en föreläsning en gång fick jag frågan: Varför har 
jag inte hört talas om det här? Ja, vad svarar man. Jag har genom 
åren tänkt mycket på frågan. Det är nog så att änglarna på ASIH 
är så efterlängtade och viktiga men samtidigt vill man inte ha med 
dem att göra. För de är den mycket tydliga påminnelsen om hur 
svårt och förskräckligt det är att veta att ens tid är begränsad. 
De släpar in kartonger, flyttar på möbler och stökar till. Ibland 
tror jag att både den sjuke och familjen skulle önska att vårdarna 
var osynliga. Och efteråt vill man glömma dem. Men skulle du 
komma att behöva dem så finns de där. Fråga efter ASIH.

ooo

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

TN-doktorn:

Om ASIH

… Bollmoravägen i dag. FOTO: LARS TERNBLAD Lars Ternblad. FOTO: LARS TERNBLAD

Bollmoravägen 1961 … FOTO: LARS TERNBLAD

Tyresö då och nu
FOTO Tyresö har genomgått en 
stor förvandling ända sedan vi 
flyttade hit 1961, berättar foto-
grafen Lars Ternblad med sina 
bilder.

1961 när vi flyttade till Bollmora 
stod bara en gammal lada kvar 
vid Myggdalen, på den plats som 
senare skulle bli Bollmora Centr-
um 1965 och därefter Tyresö 
Centrum 1989–90.

Bollmoravägen var då bara en 
smal grusväg som gjordes om och 
asfalterades i samband med att 
man planerade för det nya kom-
mande Bollmora Centrum. Idag är 
det helt omöjligt att förstå att det 
såg ut så här då, 1961.

ooo
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漀洀琀礀挀欀琀愀 瘀攀爀欀猀琀愀搀猀欀攀搀樀愀 
瀀瀀渀愀琀 椀 吀礀爀攀猀 䌀攀渀琀爀甀洀℀ 

嘀椀 猀欀椀昀琀愀爀 搀椀渀愀 搀挀欀 洀攀搀愀渀 搀甀 
猀栀漀瀀瀀愀爀℀

嘀椀 栀愀爀 瀀瀀攀琀 愀氀氀愀 栀攀氀最攀爀 甀渀搀攀爀 
漀欀琀漀戀攀爀ⴀ渀漀瘀攀洀戀攀爀⸀

嘀椀 攀爀戀樀甀搀攀爀 搀挀欀昀爀瘀愀爀椀渀最℀

匀瀀攀攀搀礀 吀礀爀攀猀
䴀礀最最搀愀氀猀瘀最攀渀 ㈀
㌀㔀 㐀㌀ 吀夀刀䔀匀혀 
　㠀ⴀ㜀㐀㈀ 　㠀 　㤀

䄀氀氀琀椀搀 栀漀猀 匀瀀攀攀搀礀
㌀ 爀猀 最愀爀愀渀琀椀 瀀 戀搀攀 
愀爀戀攀琀攀 漀挀栀 爀攀猀攀瘀搀攀氀愀爀⸀

䄀氀氀琀椀搀 栀漀猀 猀瀀攀攀搀礀
䐀甀 昀爀 愀氀氀琀椀搀 攀琀琀 瀀爀椀猀 椀渀渀愀渀 
愀爀戀攀琀攀琀 甀琀昀爀猀⸀

䄀氀氀琀椀搀 栀漀猀 匀瀀攀攀搀礀 
䐀漀欀甀洀攀渀琀愀琀椀漀渀 瀀 搀攀琀 
愀爀戀攀琀攀 猀漀洀 甀琀昀爀琀猀⸀

䈀椀氀攀氀椀琀攀渀  渀渀猀 欀瘀愀爀℀
ⴀ 嘀椀 栀愀爀 戀礀琀琀 渀愀洀渀 琀椀氀氀 
匀瀀攀攀搀礀 䈀椀氀猀攀爀瘀椀挀攀℀
匀愀洀洀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 洀攀搀 
猀愀洀洀愀 最漀搀愀 猀攀爀瘀椀挀攀℀
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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 

David Fridholm och Jacob Hermansson har funnit en ny vänskap genom 
deltagande i stormusikalen Billy Elliot. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Dansar mot premiär
DANS Två tyresöbor blev nyligen uttagna till att medverka i stor-
musikalen Billy Elliot på Malmö Opera. David Fridholm och Jacob Her-
mansson delar en resa tillsammans med hård träning inför den stora 
premiären. Jacob i rollen som Billy och David i rollen som Michael.

Att hitta en tid för att träffa David 
och Jacob mellan träningar och 
skola var inte lätt. De båda har 
efter gallringar och auditions 
tagits ut till att medverka i stor-
musikalen Billy Elliot på Malmö 
Opera med premiär februari 2016. 
En musikal om Billy Elliot, 11 år, 
som i det lilla engelska samhället 
bryter normen om ett liv i gruvan 
och boxning – mot ett liv som dan-
sare med stöd av sin vän Michael.

Både Jacob och David har 
lång erfarenhet av sång och 
dans. David började sin danskar-
riär som 6-åring och Jacob som 
4-åring, båda på Step In Dans-
studio i Tyresö. Schemat för kil-
larna är tufft. Jacob går idag på 
Kungliga Svenska Balettskolan 
och går i skolan långa dagar mån-
dag till lördag med mycket dans 
på schemat. David tränar normalt 
dans flera gånger i veckan men 
har tagit en paus. Att medverka 
i stormusikalen innebär att de 
tränar 2–5 timmar om dagen, 5 
dagar i veckan fram till årsskiftet 
på Anneli Alhankos dansskola 
Base 23. Efter det kommer de 
att i 6 veckor till största del vara 
i Malmö och repetera på heltid 

med en pedagog som stöttar i 
skolarbetet. Men båda är ödmju-
ka inför uppgiften.

– Jag sökte mest på kul, säger 
David. Step In rekommenderade 
mig, och jag fick en inbjudan. 
Jag ville se hur det var att göra 
en audition. När jag fick reda på 
att jag kommit med, grät jag och 
sprang runt. Det här är väldigt, väl-
digt kul. Dels att få utbilda sig och 
lära sig allt nytt, men även att få 
den här erfarenheten och dela det 
här med så många fina människor.

– Även Siri Lepp på Step In 
rekommenderade mig, säger 
Jacob. Jag sökte för att se hur långt 
jag kunde gå. När de ringde och 
berättade skrek jag så högt av gläd-
je att jag väckte min lillebror. Hela 
den här upplevelsen är spännande. 
Att träffa alla människor och lära 
sig allt nytt är otroligt roligt.

Visst kan det vara tufft ibland 
att orka med all träning. Det gäl-
ler att sova och äta rätt. Att träna 
tillsammans så många timmar i 
veckan gör att det skapas vän-
skapsband och när vi frågar om 
de tror de får nya vänner tittar kil-
larna på varandra och ler.

ooo

Roffe Solem:

Det glamourösa livet 
som materialförvaltare
FOTBOLL I 33 år har Roffe Solem 
varit materialförvaltare i Tyresö 
FF. För ett par år sedan så mot-
tog han Tyresö kommuns fina 
pris Årets Eldsjäl och i förra 
veckan var det dags igen. Den 
här gången blev det det ytterst 
prestigefyllda priset Årets Fören-
ingshjälte. Till det följde en pris-
check på 10 000 kronor för egen 
del och ytterligare 20 000 kronor 
till Tyresö FF.

Av lättja slutade han som 17-åring 
spela för klubben och blev istäl-
let materialförvaltare. Det var på 
ett träningsläger i Hällevik, 1982 
som Roffe skadade foten då han 
var ute och nattbadade, istället 
för att sova. Därefter kändes det 
inte inspirerande att starta upp 
träningen igen.

I fredags lurade, Roffes förslag-
na fru, Marina ner honom till 
Bollmoravallen där han, intet ont 
anande, klev in i omklädnings-
rummet för att mötas av filmka-
meror och en sprudlande Glenn 
Hysén. En komplott kan man 
minst sagt påstå.

Hur kändes det när Glenn 
Hysén, 86 landskamper, lag-
kapten i Liverpool och mannens 
som myntade uttrycket ”dubbla 
baksmällor” stod och hälsade dig 
välkommen?
– Jag blev helt ställd. Jag fick inte 
fram ett ord på säkert fem minu-
ter. Sedan så fick jag ett diplom 
där det visserligen stod Ulf Solem, 
men de skulle skicka ett nytt så 
fort som möjligt, säger Roffe.

Nu när du har fått så många pri-
ser, är det risk att glamouren av 
att vara materialförvaltare helt 
tar överhanden?
– Nej, jag vet inte om det finns så 
många fler priser att hämta inom 
det här gebitet, man kanske ska 
lägga ner nu, funderar Roffe där 
vi sitter i omklädningsrummet.

När varje säsong startar tar 
Roffe fram en låda full med tid-
ningsurklipp, vimplar, lagfoton 
från olika år och en Tyresö FF 
tröja signerad av Roger Milla, som 
han sätter upp väggarna. Det här 
gör att omklädningsrummet blir 
mysigt och ombonat, men även 
att nya spelare kan se vilka anor 
klubben har.

Vad har man för arbetsuppgifter 
om man är materialförvaltare i 
Tyresö FFs A-lag?
– Ja det är rätt mycket, jag är skö-
ter materialet för samtliga åtta 
11-mannalag på herrsidan, säger 
Roffe. Jag är ju inte med på alla 
lagens matcher men jag tvättar 
deras matchkläder och packar 
ihop saker så att lagen får det som 
de behöver till match. Samtidigt 
så är det väldigt uppskattat bland 
spelarna att få den uppmärksam-
heten inför en match, och jag bor 
ju mer eller mindre här nere på 
Bollmoravallen så det är inte så 
stor uppoffring.

En del spelare kan ju ibland upp-

leva att tränarna varit lite elaka 
eller så när de inte blivit uttagna 
till spel, det har du varit helt för-
skonad ifrån så du har väl bara 
roliga minnen. Men under vilken 
tränare var det egentligen roli-
gast i TFF?
– Det är svårt att säga, men det 
som sticker ut är ju de två sejour-
erna i nuvarande Superettan, 1985 
och 1990.

Vad hade man för ledare då?
– 1985 var det Kaj Svensson, och 
Karl-Axel ”Kacke” Lindgren, och 
1990 var det Tommy Davidsson, 
men det var annorlunda förr. Kil-
larna spelade fotboll och jobbade, 
det var ingen innebandy, ingen 
hockey utan bara fotboll och ing-
enting annat vid sidan av. Sedan 
så har vi ju kvalat uppåt med 
blandade resultat. 1986 kvalade vi 
mot IFK Hässleholm med Hasse 
Backe som tränare exempelvis.

Hur var det att jobba med en trä-
nare som Hasse Backe, han har 
ju varit runt i praktiskt taget 
hela världen. Manchester City, 
New York Red Bulls, Salzburg 
och förbundskapten i Mexiko 
och nu Finland. Var det annor-
lunda?
– Ja alltså före -94 då jag skaffade 
familj så var ju allt annorlunda, 
man hade ju på sin höjd en flick-
vän hemma, så då kunde man åka 
med på alla träningsläger och 
sådant. Det har ju också blivit väl-
digt mycket man fått välja bort. 
Föräldrar, släkt och vänner har 
jag ju valt bort, istället har jag ju 
min familj här.

Du har ju varit med om en hel 
del med TFF. Jag har ju genom 
vissa källor hört att en del trä-
ningsläger på 80-talet var rätt 
vilda tillställningar. Vilket läger 
var egentligen stökigast?
– Det var nog utan tvekan 1979 på 
Malta, men då var jag inte med. 
Ska man välja något riktigt roligt 
läger, så var 1986 när vi var i Prag 

med Hasse Backe väldigt minnes-
värt.

Ja vad hände egentligen i bussen 
i Prag?
– När vi var på väg hem från en 
träningsmatch mot Dukla Prag så 
stannade bussen och Hasse sa ”Här 
ska jag gå av, ska ni hänga med?”

Vart skulle han då?
– Till någon krog som han varit på 
året innan, och då satt ungtuppar 
som Janne Lindström och Micke 
Nilsson i TFF overall i bussen 
medan Hasse hade sviden på sig 
och försvann ut tillsammans med 
de lite äldre rutinerade spelarna.

Stämmer det att tre Tyresöspe-
lare blev utvisade från det forna 
Jugoslavien när ni var på trä-
ningsläger där?
– Ja jag tror det. Jag låg i lumpen 
det året så jag var inte med, men 
om jag minns rätt så var det tre 
stycken som fick sina pass stämp-
lade, så att de inte fick komma 
tillbaka, skrattar Roffe.

Jag misstänker att vi skulle 
kunna sitta kvar och prata min-
nen från träningsläger och vad 
de gamla tränarna hade för sig 
men tiden räcker inte till. Det ska 
kokas kaffe och tevatten till spe-
larna som snart ska inställa sig för 
träning och det ska även hängas 
upp träningsutrustning till var 
och en, det enda som Roffe egent-
ligen inte gör, är att putsa skorna. 
Att vara spelare i Tyresö FF är att 
tillhöra en priviligierad skara, inn-
anför omklädningsrummets dör-
rar så finns det mesta. Det enda 
de egentligen behöver göra är att 
börja vinna matcherna igen, och 
kanske är det så att man är på väg 
tillbaka? En ny spännande kull 
med egna produkter börjar for-
mas bland tidningsurklipp från 
matcher mot Djurgården, och 
programblad där föreningen spe-
lat mot AIK och så förstås lagfotot 
med den halvnakna spelaren.

ooo

Roffe Solem funderar över ifall det finns fler priser en materialförvaltare 
kan vinna eller om han nått vägs ände. FOTO: EMMI ENGLUND

Felaktig bildbyline
FOTO I förra numret av Tyresö Nyheter fick inte Therese Back äran för 
de fina handbollsbilderna som följde med artikeln om Tyresöhandbol-
lens säsongsupptakt. Vi ber Therese, om ursäkt för det inträffade.

ooo
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Tyresö/Hanviken klara för Alltvåan igen
ISHOCKEY Med tre omgångar kvar, så är Tyresö/Hanviken Hockey 
redan klara för Alltvåan, som startar den 17 november.
 – Före tre år sedan så slogs klubbarna Tyresö HK och Hanvikens SK 
ihop sina klubb(handsk)ar och bildade en gemensam förening med 
ett långsiktigt mål på Division 1, berättar sportchefen Anders ”Öset” 
Östberg , när vi står parkerade i avbytarbåset i Tyresö ishall.

Ni tog er till Alltvåan även förra 
året?
– För tre år sedan så hade vi två 
division 3 lag i kommunen och då 
beslöt vi för att slå ihop och satsa 
gemensamt, så första året gick vi 
rakt igenom ”trean” och de två 
senaste åren har vi tagit oss både 
till Alltvåan och kvalspel till Divi-
sion 1. Målsättningen är solklar, vi 
ska upp i ettan helt enkelt. Åtmins-
tone tills den nya hallen är på plats.

Det är en ganska ung trupp som 
ni förfogar över. Det blir många 
”kundvagnar” (spelare under 18 
ska enligt reglerna spela med 
galler där av det käcka namnet)
– Ja väldigt ung kan man säga, 
förra matchen så hade vi sju spe-
lare som var födda 96 och senare i 

truppen och det är det inte många 
föreningar som kan skryta med. 
Det innebär ju att vi har väldigt 
bra verksamhet i junior och pojk-
lag också, så gärna fler ”kundvag-
nar” om det är det du kallar dem, 
skrattar Anders.

I år har det gått väldigt bra kan 
man väl säga?
– Man kan säga att det gått som 
förväntat. Vi är klara för spel i All-
tvåan, som sagt men vi jobbar ju 
hela tiden på att göra saker och 
ting lite bättre. Varje träning och 
varje match ska vi bli bättre. Den 
Östra serien har varit lite ojämn i 
år så det är fyra lag som mer eller 
mindre är klara för vidare kval 
uppåt.

Vidare då? Vad väntar i Alltvåan?
– Vår målsättning är att placera 
oss topp tre så att vi är direktkva-
lificerade till kvalet. Det fjärde 
laget får spela ytterligare en kval-
omgång på tre matcher mot de 
som vinner fortsättningsserien, 
men målet är helt klart att vi ska 
ta oss till kvalserien.

Förra matchen mot Trångsund 
var en riktig rysare. Ni låg 

under med ett eller två mål i 
princip hela matchen, och sedan 
så kvitterade ni till 7–7 när 1:20 
återstod, för att sedan förlora på 
straffar. Kommentar?
– Jag hade hoppats på att få 
slippa den frågan. En riktig mar-
drömsmatch, jag menar om man 
gör man 7 mål i en hockeymatch 
ska man ju vinna. Det var inte vår 
bästa defensiva insats kan man 
säga, men det är bättre att ta den 
nu istället för i Alltvåan.

Trångsund är ett gammalt hock-
eyfäste är det så att ishockeyn 
i Tyresö hamnat lite i skuggan 
av fotbollen exempelvis? Är det 
svårt att ta sig uppåt när man 
inte har traditionen?
– Nej det tycker jag inte, det var 

länge sedan, möjligen damfotbol-
len, då. Vi är en kommun med 
45 000 invånare och med två ishal-
lar, vi borde kunna ha ett lag på 
Division 1 nivå anser jag. Vi ska 
tillbaka till finrummet om man nu 
kan kalla Division 1 för det. Tradi-
tion är något man skapar, titta på 
Karlskrona eller på Växjö, det är 
lysande exempel på städer som 
skapat sin egen hockeytradition. 
Hårt jobb brukar alltid löna sig i 
slutändan. Sedan är det väl också 
så här att ekonomin spelar en stor 
roll om man ska riktigt högt, och 
ishockey är en mycket dyr sport, 
tyvärr.

Har ni höga publiksiffror? För 
sådant spelar väl också in?
– Ja faktum är att de två senaste 

åren så har vi toppat publikligan. 
Vi har mellan två och trehundra 
åskådare per match och det är 
roligt. Det visar ju att man har 
börjat snacka lite hockey i kom-
munen igen.

Är det många egna produkter i 
truppen?
– Man kan säga så här att vi jobbar 
målmedvetet med att dels plocka 
hem före detta spelare som varit 
i andra klubbar och dels med vår 
egen ungdomsverksamhet där vi 
hoppas på att slussa in runt tre 
spelare om året. Hela truppen 
består uteslutande av spelare som 
har anknytning till kommunen och 
tanken är att vi ska vara helt själv-
försörjande då det gäller spelare.

ooo

En berättelse om mod, smärta 
och vägen till försoning!

Arkan Assad kom till Sverige med sin familj 1983 och 
kommer i sin föreläsning att skildra sin historia om hans 
fars flykt från Irak, hur han blev bortgift och livet efter det. 
Hans första roman, Stjärnlösa nätter, publicerades 2011 
och fick för den ta emot Stiftelsen Teskedsordens bokpris 
2011. Nyligen släpptes hans andra bok Blod rödare än 
rött.

Välkommen att 
lyssna till 
Arkan Assad 

2 december
kl: 18.30  
Jobbverket:  
Industriv. 20, Tyresö

För mer information och anmälan besök  

www.socialdemokraterna.se/tyreso

Full fart på Tyresö/Hanvikens träning, på väg mot Alltvåan via hårt arbete och egna produkter. FOTO: EMMI ENGLUND

Anders ”Öset” Östberg . 
 FOTO: EMMI ENGLUND
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

NÄRINGSLIVSDAG
20/11, kl 10–16. Näringslivet visar 
upp sina verksamheter och kommu-
nen byggplanerna. Frisörprogrammet 
på Tyresö gymnasium erbjuder rabat-
terade klippningar och uppsättning-
ar. Plats: Bollmorahallen. Arr: Tyresö 
kommun och företagarna. Fri entré.

TUMMETOTT
20/11, 10.30–11.15. Rim och ram-
sor för dig och din bebis, 0–8 måna-
der. Föranmälan till Anita Lindqvist 
senast kl 14 dagen innan 08-5782 
7163. Plats: Biblioteket i Strand. Arr 
Tyresö kommun.

JULPYSSEL
21/11, kl 11–15. Halmslöjd. Gör 
din ängel eller tomte av äkta halm. 
Plats: Biblioteket i Tyresö C. Arr: 
Tyresö kommun. Gratis.

BARNTEATER
22/11, kl 13–13.45. I teatern Pet-
ras prick upptäcker hon en morgon 
en tom fläck på pälsen. En av hen-
nes tusen prickar är borta. Dock-
teatern Tittut spelar för barn 2–6 år. 
Plats: Tyresö bygdegård. Arr: Tyresö 
kommun. Entré: 30 kr.

KONSERT
22/11, kl 16–17.30. Lions höstkon-
sert med Anne Aaltonen Samuelson 
och Tyresö ungdomskör. Margareta 
Bengtson sång och Mathias Algots-
son piano. Plats: Trollbäckens kyrka. 
Biljetter 20 kr köps i Hemköp Troll-
bäcken och Thernlunds i Tyresö C. 
Arr: Lions Club Trollbäcken.

BIO
22/11, kl 18–20.15. Premiärvisas 
filmen Hungergames – Mockingjay 
Part 2 på Bio Forellen. Pris: 100 kr. 
Arr: Tyresö Filmförening.

JAZZ
23/11, kl 18.45–22. Anna Pauline 
sjunger med influenser från jazzens 
stora. Har sjungit med bland andra 
Nils Landgren och Claes Jansson. 
Bordsbeställning 08-7428000. 
Entré: 120/150 kr. Under 30 år 
gratis. Plats: Restaurang Spis & Vin. 
Arr: Tyresö Jazz & Blues Club.

GRATISFÖRELÄSNING
25/11, kl 18.30 på biblioteket i 
Tyresö C ”Vart går gränsen?” – stärk 
ungdomars förmåga att gränssätta.

En mycket ansträngd polis

Visioner för Trollbäcken och 
skärgården 
En färgstark person i Tyresö är Kjell Fridlund som under november 

I serien ”Uppdrag Tyresö” disku-
terar Ann Sandin-Lindgren med 
Thomas Martinsson och stations-
befälet Lars Alvarsjö på lokalpo-
lisområdet Nacka, den polispro-
test som nu pågår inom polisen.

De berättar i programmet att 
många poliser nu slutar i yrket 
eftersom arbetsmiljön och lönen 
inte är tillfredställande. De går till 
privata bolag och försäkringsbo-
lag där villkoren är bättre.

– Pressen i arbetet har ökat 
väsentligt de senaste åren, berättar 
Thomas Martinsson. Vi har tyvärr 
ett dåligt arbetstidsavtal och vi har 
arbetspass där man ibland inte 
hinner äta eller gå på toaletten och 
en lön som man knappt kan klara 

sig på, som gör att många poliser 
lämnar yrket när de sätter detta i 
relation till de risker man utsätter 
sig för dagligen med ökad brotts-
lighet, terroristhot och hårdnade 
attityder mot polisen.

Situationen i Stockholmsom-
rådet är nu mycket ansträngd. 
Polisen har kartlagt ett 40-tal kri-
minella nätverk och förra året var 
det 88 skjutningar i Stockholm, en 
siffra som redan har passerats i 
år. Polisens insatser när det gäller 
flyktingmottagandet gör att resur-
serna inte räcker till.

– Vi skulle behöva 10 000 fler 
poliser för att klara av de uppgif-
ter som vi är pålagda med hänsyn 
till befolkning och brottsutveck-

ling, menar Lars Alvarsjö. Då 
skulle vi komma i nivå med EU-
snittet.

Både Thomas Martinsson eller 
Lars Alvarsjö är tveksamma om 
den nya organisationen kommer 
att lösa problemet och man är sär-
skilt oroad över att det förebyg-
gande arbetet har prioriterats ner. 
I Tyresö kommer man inte längre 
ha några egna poliser med lokal-
kännedom utan alla team utgår 
från Nacka.

– Det skulle behövas cirka 
20–25 poliser bara i Tyresö, menar 
Thomas och Lars. Vi har stora 
problem med narkotika bland 
ungdomar. Och det är ett priorite-
rat område.

intervjuas av Ann Sandin-Lind-
gren på 91,4. Han har länge varit 
engagerad i Trollbäckens Egna-
hemsförening och drivit på kom-
munen när det gäller utveckling-
en av området.

– Vi behöver fler äldreboenden 
i Trollbäcken, bättre skolor och vi 
vill att man däckar över Gudöbro-
leden så att det blir ett mer sam-

manhållit centrum, säger han i 
programmet.

Han berättar även om sitt ideel-
la arbete som hamnkapten i Troll-
bäckens Båtsällskap TBS och 
de visioner han har för båtlivet i 
Tyresö. Om hur bryggorna i Viss-
vass borde få en säkrare hamn 
och om hur båtägare lättare ska 
kunna angöra i Tyresö.

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

eller plusgiro 902003-3
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Hela tablån på tyresoradion.se
Programmen sänds över Tyresö på 91,4 Mhz. Alla program går att höra 
i efterhand på tyresoradion.se eller via appen Tyresöradion eller att 
prenumerera  på via PodCast.

Vad händer 
i politiken i 
Tyresö ?
Tyresöreportern Leif Bratt har 
startat en ny serie på Tyresöra-
dion där han intervjuar kommun-
styrelsens ordförande Fredrik 
Saweståhl (M) och vice ordfö-
rande Mats Lindblom (FP) om de 
frågor som avhandlas i kommun-
styrelsen varje månad.

Vi får veta hur ekonomin i kom-
munen ser ut, vilken prognos man 
gör för 2016 och hur man ser på 
kommande skatteintäkter.

Alla de förslag och motioner 
som kommer att behandlas i kom-
munfullmäktige behandlas kort.

Själva debatten i kommunfull-
mäktige sänds alltid direkt på 
närradion 91,4 MHz. Nästa direkt-
sändning börjar den 26 november 
klockan 18.00 och sänds från slot-
tet.

Hur går det 
med flykting-
mottagningen 
i kommunen?
Tyresöradions nya radiomakare 
Lena Hjelmerus som numera sän-
der ett eget program under nam-
net ”Dr Lenas hörna” gör nu också 
korta program om det volontärar-
bete som pågår i Tyresö Försam-
ling vid evakueringsboendet på 
Kvarnhjulet där nyanlända flyk-
tingar bor under en kort period 
innan de slussas ut i landet.

Hon intervjuar volontärer och 
samtalar med ansvariga inom kyr-
kan och kommunen.

– Idag har vi närmare 250 per-
soner som är anmälda för att 
engagera sig i flyktingmottagning-
en i Tyresö, berättar enhetschef 
Annika Alfsdotter på Tyresö För-
samling i det första programmet.
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2015.
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Kryss nr 7  
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  
24 november 2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 6, 2015
1:a: Björn Malmberg, Gudöterrassen.
2–5: Ann-Mari Karner, Borevägen.
Britta-Karin Envall, Bollmoravägen.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
Arne Wirdahl, Granängsringen.

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 7” 
och skicka senast 
den 24 november 
2015 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Susanne!
Bildgåta nr 6 löstes av Susanne Backlund, Koriander-
gränd, som såg att det vi skymtade genom nyckelhålet 
var Källan – en skulp-
tur gjord av Håkan 
Bonds 1969”.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Tyresöradion firade 30 år

FEST Tyresö har en av de mest livaktiga närradioförening-
arna i Sverige. Sedan starten 1985 har man sänt tusen-
tals program om och av tyresöbor på 91,4 Mhz.

Från början var det ett 20-tal föreningar som sände direkt 
men den stora succén kom när programledaren Åke San-
din och hans dåvarande tekniker Edmundo Arróspides 
1995 började sända en slinga dygnet runt med intervjuer av 
kända och okända tyresöbor.

– Vi ville med en jubileumsfest framförallt uppmärksam-
ma Åke Sandin och det enastående arbete han har gjort helt 
ideellt för radion under 30 år, menar ordförande Anders 
Linder. Utan Åke hade vi inte haft kvar denna fantastiska 
närradio i Tyresö.

Tyresö Ulands- och Fredsförenings program ”Radio 
TUFF” där Åke Sandin själv är programledare tillsammans 
med Monica Schelin har nu i november sänt sitt 1 400:e 
program. Ett rekord som måste vara unikt för närradion. 
Tillsammans med de många intervjuer som Åke har gjort 
under dessa 30 år har det blivit över 5 000 program.

– Vi tackade också alla nya programmakare som tillkom-
mit på senare år och som varje vecka lägger ut nya och 
aktuella program på slingan, berättar Anders Linder. Sedan 
digitaliseringen går det numera att lyssna på programmen 
via webben, appar och podcast var man än befinner sig vil-
ket gjort att de fått en ännu större spridning.

ooo

Åke Sandin visar upp det pris han fick av närradiostyrelsen 
där det står: ”Åke Sandin. Tack för dina insatser för Tyresöra-
dion under 30 år. Utan ditt engegemang hade vi inte haft en 
så livaktig verksamhet idag.” FOTO: PETER DICKE

Erik Linder och Tyresös eget jazzband underhöll. FOTO: PETER DICKE

NOVEMBER 2015 15



BOSTÄDER Tyresö Bostäder har 
beslutat att sälja lägenheter i 
Krusboda. Bostadsrättsförening-
en Pärlröksgången har fått ett 
erbjudande om att köpa bolagets 
bestånd på just Pärlröksgången.

Leif Kennerberg (KD), ordförande 
i Tyresö Bostäder har enligt tid-
ningen Hem & Hyra kommenterat 
försäljningen med att ”hyresrad-
hus har stora underhållsbehov 
och bolaget får pengar till nypro-
duktion.” Efter försäljningen 
kommer det finns 151 hyresrätter 
kvar i Krusboda.

– Jag har själv bott i Krusboda, 
berättar Anita Mattsson opposi-
tionsråd för Socialdemokraterna. 
Med Alliansens beslut blir det 
ännu svårare att flytta hemifrån 
för unga i området. Krusboda och 

hela Tyresö behöver fler hyresrät-
ter, inte färre.

Sedan tidigare är det beslutat 
att Tyresö Bostäder ska bygga ett 
hundratal nya lägenheter i cen-
trala Tyresö. I hörnet Bollmora-
vägen-Granängsvägen, på tomten 
där Bollmora Pub, före detta Cur-
res Corner ligger, kommer dessa 
nya hyresrätter byggas. Bygget 
startades symboliskt av Fredrik 
Saweståhl (M) i valrörelsen 2014, 
men sedan dess har allt stått still.

– Vi socialdemokrater är över-
tygade om att det går att bygga 
nya hyresrätter utan att sälja 
befintliga. Alliansen verkar göra 
tvärtom. De säljer befintliga, men 
lyckas inte bygga några nya, säger 
Anita Mattsson (S).

Idag står mellan 20 000 och 
25 000 personer i bostadskö i 
Tyresö.

ooo

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16,  
lör 10-14 (17/10-28/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Tyresö Bostäder säljer och bygger

Bostadsrättsföreningen Pärlröksgången har fått ett erbjudande om att 
köpa bolagets bestånd på just Pärlröksgången. FOTO: JANNICE ROCKSTROH FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Anita Mattsson (S) vill se fler hyres-
rätter i Tyresö. FOTO: GUNNAR FRISELL

Chefsomsättning
LEDARE Omsättningen av chefer 
det senaste året i Tyresö Kommun 
har varit anmärkningsvärd hög. 
28 chefspositioner har tillsätts 
och 17 av chefstillsättningarna 
har tillsätts med interna rekryte-
ringar.

ooo

Lokalen för Tyresö 
närpolis stängs
POLIS Tyresö ingår i område Syd 
som kommer att ha sin huvudre-
ception i Flemingsberg. Det är dit 
man från och med 1 december 
ska göra sina polisanmälningar. 
För passärenden kan man fort-
sättningsvis vända sig till recep-
tionen i Nacka Strand. Också i 
Haninge kommer det att finnas en 
reception, men med begränsade 
öppettider. Den sista dagen som 
receptionen är öppen i Tyresö är 
den 30 november.

ooo

Särskolepeng
EKONOMI Efter årsskiftet för-
ändras fördelningar av pengar för 
de barn som går inom särskolan 
i Tyresö.

Tidigare har varje verksamhet 
fått ett belopp, ett så kallat anslag. 
Nu kommer finansieringen vara 
pengbaserad/elev likt grundsko-
lans skolpeng och förskolans 
barnpeng och därmed variera på 
elevantal på skolan berättigad av 
särskolepeng.

ooo
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