
NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Segerfest på Tyresövallen! 
n Efter att i praktiken vara borta 
från guldet i Damallsvenskan sat-
sade Tyresö FF allt på stormatchen 
i Champions League mot topplaget 
Paris Saint-Germain. Det blev en 
riktig fest- och jubelkväll för både 
spelarna och publiken.

Publikrekordet flög all värl-
dens väg, och alla 3 327 i publiken 
kunde glädja sig åt en helkväll med 
toppfotboll – kanske till och med 
den lilla franska hejarklacken från 
Tyresös vänort Savigny-le-Temple 
(strax utanför Paris) som var på 

besök hos kommunen och Söder-
törns Brandförsvar. 

Tyresö vann matchen med 2–1 
men fick kämpa hårt för att hålla 
tätt bakåt. Nu gäller det att ladda 
inför returmatchen i Paris den  
16 oktober. Sid 12

… tipsar om 
nyetablering.
     Sid 2

Bollmoran …
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Segerjubel inför rekordpublik på Tyresövallen! Tyresö FF har just vunnit över Paris Saint-Germain med 2–1. Foto: Gunnar Frisell

Matcha framtiden
n Det är ingen enkel sak att skapa en gymnasieskola som attra
herar både lärare och elever och har undervisning som möter 
arbetsmarknadens och universitetens behov. Men det är politi
kens skyldighet att ta sig an det svåra. Tyresömoderaterna väljer 
det enkla – att diskutera lokaler. Ledare, sid 2

Bryt dålig trend
n Om vi investerar i kunskap, så skapar vi de jobb som framti
dens arbetsmarknad behöver. Tyvärr ser vi en oroande utveck
ling där var sjunde elev inte når upp till gymnasiets behörighets
krav 2013. Arbetslösheten bland de unga i Tyresö är idag högre 
än i övriga länet. Det behövs en förändring. Debatt, sid 4

”Julmusiken har 
funnits med hela 
tiden, ända sedan 
musikklasserna 
här i Tyresö.”
Erik Linder, sid 11

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

Konstgjord andning
n Vattenkvaliteten i Öringe
sjön ska förbättras genom 
syresättning. Gödsling i vil
laträdgårdar, Tyresövägen 
trafik och biltvätt är några 
orsaker till det dåliga vatt
net. Sid 3

lågt förtroende
n Förtroendet för politiken i 
Tyresö sjunker. Det visar Sta
tistiska centralbyråns, SCBs, 
medborgarundersökning. 
Högst betyg av alla verksam
heter har räddningstjäns
ten. Sid 5

Få behöriga
n Andelen elever som går ut 
årskurs 9 och inte är behöriga 
till gymnasiestudier ökar i 
Tyresö. Resultaten har sjun
kit år efter år. Sid 6

experimenterar 
med hemtjänsten
n Risk att omsorgen försäm
ras när kommunen inför 
lagen om valfrihet, LOV. En 
vetenskaplig granskning visar 
på mer restid och mindre 
omsorgstid. Sid 7

succé för revyn 
underlivet
n Återigen har Tyresös revy
makare Sven Lionell satt upp 
en bejublad föreställning. På 
Kulturcentrum Kvarnhjulet 
bjuds på en revy med nedslag 
i Tyresös 1900talshisto
ria. Sid 8–9



Citatet

Det pågår en diskussion i Tyresö om beho
vet av ett nytt gymnasium. Det är bra för 
Tyresös alla unga behöver en god utbild

ning, en bra start, för att platsa på framtidens 
arbetsmarknad. Och det är just i utbildningens 
innehåll man måste börja. Vilken kompetens 
kommer framtidens arbetsmarknad att kräva 
och vilken idé om kunskapsbehov ser samhäl
let för framtidens medborgare.

Nya tider kräver nya lösningar. Vilken under
visning behöver förmedlas och hur ska vi attra
hera bra lärare till morgondagens gymnasium? 
Vilken inriktning ska undervisningen ha? Frå
gorna behöver bli fler och än viktigare – svaren.

Problemet är att den moderata kommunled
ningen valt att diskutera helt andra saker. Man 
vill inte invänta resultatet av den utredning som 
är påbörjad och som funderar på just innehållet. 
Moderaterna har istället fastnat i lokalfrågan.

Deras mantra tycks vara att hittar man bara 
en ny plats för skolan så blir allt bra. Just nu 
tyder allt på att de vill bygga ett nytt gymnasium 
på Forellens plats. Utan närmare analyser kan 
det bli ett nytt projekt där kostnaderna skenar. 
Slutnotan för Nybodas upprustning har vi inte 
sett ännu.

Ska kommunen höja lånetaket, låta andra 
finansiera med långa kontrakt till höga hyror 
eller helt lämna bygge och drift till privata aktö

rer? Och vem ska i så fall bestämma över den 
utbildning som ska ges.

Självklart ska en skola ha bra lokaler. 
Men det är att starta fel. Först måste en 
undervisningsidé kläckas. Vilka kunska-
per och vilka program ska Tyresö gymna-
sium erbjuda? Därefter ska man fundera 
på lokalerna.

Finns det möjlighet att utveckla de befintliga 
lokalerna och om man ska bygga nytt på vilket 
sätt ska det gå till. Tyresö behöver ett attraktivt 
gymnasium med utbildningar som efterfrågas 
både av näringsliv men också av de ungdomar 
som ska söka. När den frågan är besvarad kom
mer frågan om lokaler och i samband med det 
vad får det kosta. Tyvärr får vi återigen se en 
moderatledning som hellre bygger monument 
över sig själva än tänker på framtidens tyresöbor.

I en tid när skolresultaten i Tyresö sjunker 
och kommunen placerar sig sämre och sämre 
när Lärarförbundet rankar Sveriges alla kom
muner är det uppenbart att det behövs nya tag. 
Lika uppenbart är att Tyresös moderater inte 
mäktar med uppgiften. Om det inte är det redan 
kommer det säkerligen att bli uppenbart också 
för alla tyresöbor som ska gå till valurnorna om 
knappt ett årt.

ooo

I en tid då ungdomsarbetslösheten är rekordhög behövs en gymnasieskola som 
rustar ungdomen för arbetsmarknad och fortsatta studier. En självklar inriktning 
på diskussionen borde bland annat vara arbetsmarknadens krav, hur attrahera 
bra lärare, undervisningens inriktning och hur ska elever lockas att söka just Tyre-
sö gymnasium? Tyresös moderata ledning väljer i stället att diskutera byggnaden.

Vid senaste mötet i kommunfullmäktige skulle socialnämn
dens ordförande Andreas Jonsson (M) besvara en fråga från 
Elisabeth Hedlund (V).

Frågan löd kort och gott: ”Vad är skälet till att Strokefören
ingen inte fått något föreningsstöd 2013?”

Som tillfrågad ordförande kan man vänta till nästkomman
de möte om man anser att tiden varit för kort för att hinna ta 
fram ett bra svar. Den vägen valde nu inte Jonsson utan ville 
nog stöka undan frågan genast.

”Den här frågan fick jag tillsänd mig idag så jag kunde 
läsa den efter lunch. Tyvärr har jag inte något svar på kon-
kret för den här föreningen vad som är orsaken till att just 
de inte har fått ansökan beviljad.”

Detta är verkligen inte ett seriöst sätt att behandla demo
kratin på. Om detta är Andreas Jonsson sätt att hantera sitt 
ordförandeuppdrag i övrigt är det inte så konstigt att ett och 
annat blivit riktigt tokigt.

ooo
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 Ring 08-624 74 00

Evert Taube skrev en tatuerarevals
Ferlin som var mager om armar och hals
fick inte plats för den utsmyckningen
som nu ses på armar och ben.
Kanske några ångrar vad man satt sig i sinnet
blir det så snyggt när man skrumpnar i skinnet?
Jag tror att tatueringssanering
blir en bransch för nyetablering.

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson

Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin
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Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty
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Barbro Nordlöf
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Obamas problem  
i Tyresö
INTeRNATIONeLLT Under sep
tember har ett antal mindre vat
tenläckor uppstått i Tyresö. Det 
beror delvis på att radiosamband 
som behövs för vattenleveran
serna har störts ut, när president 
Obama var på besök. Vi hoppas 
att han klarar av problemen med 
skuldtaket på hemmaplan, men 
vattenläckorna i Tyresö fick han
teras av andra.

ooo

Kumla Herrgård 
renoveras
FAsTIgHeT Fastighetsenheten 
har gjort en genomgång av Kumla 
Herrgård och konstaterar att herr
gården är i behov av underhåll 
de närmaste åren. Dessutom har 
avtal tecknats med en ny krögare.

ooo

Var fjärde har 
förtroende 
POLITIK En medarbetarunder
sökning har genomförts bland 
kommunens personal. Det var en 
god svarsfrekvens, 75 procent vil
ket anses som högt. 

Vad som däremot var lågt var 
personalens förtroende för kom
mundirektören och hans led
ningsgrupp.

Förtroendet bland de anställda 
har sjunkit från 32 till 27 procent. 
Dock har förtroendet för perso
nalens respektive närmaste chef 
ökat från 60 till 72 procent.

ooo

Nyheter

Öringesjön får 
konstgjord  andning
MILjö Den populära badsjön 
öringesjön mår inte bra. I vintras 
rapporterades det om att fiskar 
dog på grund av syrebrist, och i 
somras avrådde kommunen både 
människor och djur från att bada 
på grund av cyanobakterier (blå-
gröna alger). Nu pågår diskussio-
ner om vad som kan göras för att 
förbättra läget, och det finns pla-
ner för att syresätta öringesjön.

Öringesjön har inte de bästa för
utsättningarna. Tillrinningsom
rådet är betydligt mindre än hur 
det normalt ser ut, och vattnet 
omsätts för långsamt. Sjön är 
också grund, med ett snittdjup på 
1,8 meter. Sjön är mycket närings
rik, och ligger på gammal jord
bruksmark. Men de största pro
blemen för sjön uppstår på land: 
villaträdgårdar gödslas och bilar 
tvättas. En stor andel kväve och 
tungmetaller som hamnar i sjön 
kommer från Tyresövägen. Även 
hästhållningen i Nacka påverkar 
sjön. Allt detta sammantaget gör 
att om det blir en vinter där isen 
ligger länge så kommer det att 
uppstå syrebrist.

Luftare
Kommunens tjänstemän tittar på 
vad man kan göra åt problemen. 
Anläggning av dagvattenåtgär
der, utspädning med färskvatten, 

utpumpning av bottenvatten är 
alla tänkbara men tidskrävande 
och kostsamma alternativ. Mudd
ring skulle vara möjligt, men det 
finns få eller inga exempel på 
lyckade resultat. Istället har man 
fastnat för en lösning där man 
syresätter vattnet med så kallad 
luftare.

– Det är ingen totallösning, 
men det är en första åtgärd som 
kan ge förbättringar för liven i 
sjön, och en räddningsplanka för 
fisken, säger Göran Bardun, kom
munekolog.

Luftaren är en anläggning som 
tillverkas i Örnsköldsvik. Det sit
ter en turbin under ytan som drar 
ner vatten. Effekten blir som i 
ett badkar där en virvel med luft 
bildas, som gör att luftbubblor 
strömmar ut i vattnet. Anlägg
ningen är energieffektiv och syre
sätter vattnet både på sommaren 
och på vintern

en bit kvar till start
Innan luftaren kan sjösättas och 
tas i bruk måste dock både bygg
nadsnämnden och Länsstyrelsen 
behandla ärendet. Dessutom 

måste elledningar dras fram. Det 
ligger alltså i farans riktning att 
detta inte kommer att hinnas med 
innan vintern.

ooo

Luftaren ska ge bättre vattenkvalitet i Öringesjön. Foto: Järven ecotech aB

Från ovan ser Öringesjön idyllisk ut, men under ytan är det risk för syrebrist. Foto: Gunnar Frisell

Nödläge. Foto: Gunnar Frisell

Bristen på hyresrätter ökar

Under de senaste fem åren har 
det bara tillkommit 150 lägenhe
ter, netto. Om det inte tillkommer 
några nya sökanden och bygg
takten är konstant kommer kön 
således vara bortbyggd om över 
600 år.

Få hyresrätter
Enligt Länsstyrelsen i Stockholm 
kommer länet att behöva bygga 
mellan 9 000 och 16 000 lägenhe
ter per år fram till år 2030, för att 
klara bostadsförsörjningen.

Tyresös andel av detta kommer 
enligt den regionala utvecklings
planen ligga på mellan 150–300 
lägenheter per år, vilket är fem 
till tio gånger högre än de senaste 
årens bostadsbyggande.

– Bostadsbyggandet under 
Moderaternas 15 år vid makten i 
Tyresö har varit extremt lågt. Det 
verkar som att de enda bostads
formerna som räknas i Modera
ternas Tyresö är bostadsrätter 
och villor, säger Mathias Tegnér 
(S), ledamot i Tyresö Bostäders 
styrelse.

Långt från vallöftet
Enligt Hyresgästföringen lovade 
Moderaterna i Stockholm i val
rörelsen 2010 att bygga 57 000 
nya lägenheter under mandatpe
rioden. Det blev bara 17 000 och 
antalet unga vuxna, som ofrivilligt 
bor hemma har ökat dramatiskt.

– För att kunna minska 
bostadskön i Tyresö, så måste 

Tyresö Bostäder bygga fler nya 
hyreslägenheter, utan att sälja 
stora områden som Diamantgång

en. Det är möjligt om bara viljan 
finns, säger Mathias Tegnér.

ooo

Här i korsningen där Curres Corner finns planeras hyresrätter som Tyresö 
Bostäder ska bygga. Behovet är minst sagt stort. Foto: Gunnar Frisell

BOsTAD Bristen på hyresrätter i Tyresö ökar. enligt Tyresö kommuns 
årsredovisning stod över 19 000 personer i Tyresö Bostäders kö vid 
årsskiftet 2012/2013. enligt uppgifter till Tyresö Nyheter har nu 
antalet personer i kön passerat 20 000.
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Ungdomsarbetslösheten i Tyresö biter sig fast. Det 
är en utveckling som drabbar individen såväl som 
hela vår kommun. Vi måste bryta den här trenden, 

och det görs enbart genom offensiva satsningar på jobb 
och utbildning. Om vi vinner valet nästa år så kommer vi 
genomföra en sådan politik. Vi måste ta ett politiskt ansvar 
för att se till att våra unga får förutsättningar att ta klivit in 
i vuxenlivet på riktigt. Med allt vad det innebär i form av 
frihet och framtidstro.

Arbetslösheten för unga tyresöbor är idag 12,6 procent, 
det är högre än i övriga länet. Många unga vittnar om svå
righeten att få ett jobb. Även unga med högre utbildning 
har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.

Det är en komplex och svår situation vi ser. Arbetslös
heten växer samtidigt som företagen har svårt att anställa. 
Om företagen har svårt att anställa minskar vår konkur
renskraft. Det i sin tur leder till ökad arbetslöshet och 
mindre resurser till välfärden. Vi vet att Tyresö och hela 
Stockholmsregionen kan bli ledande i Europa. Och att den 
positionen nås genom en ekonomi byggd på kunskap.

Om vi investerar i kunskap, så skapar vi de jobb som 
framtidens arbetsmarknad behöver. Tyvärr ser vi en oro
väckande utveckling där var sjunde elev inte når upp till 
gymnasiets behörighetskrav under 2013 i Tyresö kommun. 
Det är ett nytt bottenrekord och sedan 2006 har resultaten 
sjunkit i princip varje år. Då var det bara ett barn av 20 som 

inte klarade att ta sig vidare till gymnasiet. Nu är det alltså 
var sjunde.

Det händer ibland att de ledande moderaterna i Tyresö 
pratar om jobb, även om det är sällan. Men varje gång de har 
pratat om nya företag eller jobb, så har det uteslutande hand
lat om privatiseringar av kommunal verksamhet som redan 
finns. Det skapar inte några nya riktiga jobb, det blir bara 
en rundgång. Oförmågan att skapa jobb och klara utbild
ningsmålen drabbar inte bara de unga, den kommer att få 
förödande konsekvenser för hela kommunen på lång sikt.

Vi måste bryta den här utvecklingen. Det räcker inte att 
regera bara för regerandets skull. Den kraftlöshet och idé
fattighet vi ser från nuvarande majoritet talar sitt tydliga 
språk. Det är hög svansföring, men tomt på leverans. Vi vill 
skapa hopp och framtidstro för Tyresös unga. Vi tror och 
vet att politik gör skillnad. Men då måste viljan finnas.

I Tyresö har vi socialdemokrater lagt flera förslag som 
skulle göra det lättare för unga att få in en fot på arbets
marknaden.

Till exempel:
 ■ Kraftfulla satsningar på skolan och lärarna.
 ■ Resursjobb. En satsning att gå från bidrag till egen för
sörjning.

 ■ Sommarjobb för alla 16–17åringar som vill jobba.
 ■ Företagshub. Hjälper bland annat företag att växa och 
anställa fler.

Tyvärr röstas alla våra förslag ner av tyresömoderaterna. 
Det går alltså att ändra på situationen, men då måste det till 
politiska beslut som tar situationen på allvar. Det ansvaret 
är vi beredda att ta om vi vinner valet nästa år. Att som nu 
inte göra någonting kommer att bli förödande på sikt. Det 
behövs initiativ och det behövs idéer. Inte lealöshet och 
nöjdhet över sakernas tillstånd.
Anita Mattsson (s)
Oppositionsråd

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

Jobb och framtidstro

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

Du är välkommen!
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Du är välkommen!

Det görs för lite för att ungdomar ska 
få jobb, tycker Nicklas Strömberg, 

Sammy Elmasry och Cody Oldenburg.

En hjälp för dem som saknar egen hastighetsmätare. Foto: Gunnar Frisell

Hösten är här med sitt färgspel. Även en gråmulen dag har sin tjusning i de då milda färgerna. Foto: Gunnar Frisell

Ogästvänligt kortsystem
Det är inte lätt att åka med SL om 
man är tillfällig besökare i Stock
holm. Tyresö är välförsörjt med 
många busslinjer in mot stan. Men 
för den som är på besök i regionen, 
eller till vardags inte reser med SL 
går det inte bara att gå och ställa sig 

vid en busshållplats. Nej, antingen 
måste du ha planerat långt i förväg 
och skaffat dig ett särskilt kort. Är 
du inte lika förutseende så gäller 
det att du tar dig ut på internet och 
registrerar ett smskonto. Till det 
ska du sedan antingen knyta ett 

bankkort eller en fakturaadress. 
Huruvida detta fungerar om du är 
turist med utländskt mobilnum
mer och fakturaadress i annat land 
är oklart. Vem klurade ut detta 
ogästvänliga system?
Irriterad resenär

Toppen på hemmaplan
Det finns många förutfattade 
meningar om damfotboll. Men 
alltfler upptäcker dess tjusning. 
3 000 åskådare på plats gav en 
härlig inramning när Tyresö FF 
nyligen mötte Paris Saint Ger
main hemma på Tyresövallen.

Underhållningsvärdet var det 
minsann inget fel på, det kan alla 
vi som var där skriva under på.

Missa inte chansen när det nu 
bjuds på högklassig fotboll på 
hemmaplan i Tyresö.
Fotbollsdyrkare

Höstens palett färgar Tyresö Sälj inte ut hyresrätterna
Det är konstigt vad fort man glöm
mer. När man själv var i behov av 
lägenhet var man glad att det då 
fanns en hyreslägenhet att stå i kö 
för och sedan få hyra den.

Vi är många som inte vill köpa, 
kan få lån och speciellt alla unga 
vuxna som inte hunnit jobba ihop 
en kontantinsats, men som både 
vill och behöver få flytta hemifrån.

Därför behövs hyreslägenheter 
som ett alternativ till bostadsrät
ter, radhus och villa.

Varför kan man inte när man 

anser sin ekonomi vara redo för 
lån, börja se sig om i den redan 
befintliga köpebostadsmarknad 
istället för att köpa de få hyresrät
ter som finns för ovan beskrivna 
målgrupp. Vart ska vi ta vägen?

Måste alla bara se till sin egen 
vinnings skull hela tiden? Hyres
lägenheter byggdes inte för att bli 
någons privata egendom att göra 
vinst på.

Låt hyresrätterna få fortsätta 
vara hyresrätter!
Besviken 60-talist

Lättare att köra lagligt
Under flera år har både föräldra
föreningen vid Fårdala skola och 
boende vid Myggdalsvägen klagat 
på att bilisterna inte håller has
tigheten vid infarten till Fårdala 
skola.

Nu blir det lättare att hålla den 
30hastighetsgräns, som gäller 

för sträckan, då en hastighetskylt 
mäter alla förbipasserande bilars 
hastighet. Kanske något att införa 
vid andra skolor i kommunen?

En trafiksäker skolväg måste 
vara ett absolut mål för kommu
nen att genomföra!
Förälder för säker skolväg
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RAPPORT statistiska central-
byrån, sCB, gör vartannat år 
medborgarundersökningar på 
uppdrag av kommunerna. Rap-
porten var ingen glädjande nyhet 
för Tyresös del.

Av de 26 olika faktorer som mät
tes har betyget från medborgarna 
rasat på 20 punkter. 2 faktorer 
får oförändrat betyg och 4 har 
ökat något. Catarina Stavenberg, 
kvalitetschef, har presenterat 
rapporten för kommunstyrelsen, 
och hon konstaterade att särskilt 
förtroendet för politiken har sjun

kit anmärkningsvärt i Tyresö. Det 
lägsta betyget ger medborgarna 
till hur kommunens politiker lyss
nar till invånarna och deras möj
lighet att påverka politiska beslut.

– Ett betyg som förmodligen 
kan kopplas till folkomröstning
en, sa Catarina Stavenberg.

Betyget för gator och vägar – 
särskilt snöröjning – har också 
sjunkit, och en trolig förklaring 
är att frågorna ställdes när snö
kaoset var färskt i minnet. Även 
medborgarnas betyg på äldre
omsorgen i Tyresö har rasat. 
Områden där betygen ökat något 

är idrott och fritidsmöjligheter 
och det kommersiella utbudet. 
Högst betyg av alla verksamheter 
får räddningstjänsten.

ooo

Nyheter

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter att 
utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i Socialdemokraterna 
i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv om du 
bara vill visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår 
politik eller om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

Välkommen att bli

medlem i Socialdemokraterna
i tyresö!

För en tid sedan skrev jag i frustration över läxor ett 
blogginlägg som spreds som den där berömda löpelden. 
Efter bara några dagar hade över 100 000 personer läst det 

och jag hamnade i Svt Debatt, 
Metro, Mitt i Tyresö, Lilla och 
Stora Aktuellt. Feedbacken på 
mitt inlägg har, kort sagt, varit 
enorm.

Läxor är orättvisa. Vi lärare 
skickar ofta slentrianmässigt 
hem läxor som inte är genom
tänkta. Det är bland annat upp
gifter eleverna inte kan lösa 
utan hjälp och vad gör den vars 
mamma ligger utslagen och ner
spydd på soffan? Vad gör den 
vars pappa själv inte kan läsa? 
Vad gör den vars förälder inte 
kan svenska och därför inte för

står vad som ska göras? Världen består inte bara av för
äldrar som är utbildade pedagoger.

Men läxor tränar ansvar, säger någon. Nej. Läxor tränar 
tjat och skapar konflikter i hemmet. Ansvar kan tränas på 
många andra sätt, men är precis som annan kunskap inget 
som går att tvinga fram.

Vissa saker måste nötas in, hävdas det. Glosor till 
exempel. I sju år nötte jag in alla franska glosor mina fan
tastiska tyresölärare gav mig och idag är jag kapabel att 

formulera cirka fem korrekta fran
ska meningar, fler om jag googlar 
lite. Och vet ni? Jag har märkt, att 
trots att jag ger mina elever i span
ska läxa så kan de ändå inte de ord 
och fraser jag har tänkt mig att de 

ska kunna. Jag har börjat misstänka att det krävs lite mer 
än innötning av glosor och jag är helt säker på att det bör 
ske på skoltid. (Eller i landet där språket talas men då 
börjar budgeten skena iväg ordentligt).

Läxivrarna menar att läxor ger bra insyn i barnens 
skolgång. Jag tycker att jag har god insyn genom att jag 
lämnar/hämtar i skolan några gånger i veckan, pratar med 
pedagogerna och läser lärarnas välskrivna veckobrev. 
Hemma äter vi frukost och middag ihop och samtalar då 
med varandra. De här konversationerna ger mig oftast 
mer information om mina barns liv än de där mattetalen 
jag ändå inte förstår.

En annan vanlig invändning mot läxfritt är att man inte 
hinner allt i skolan. Och så är det. Ändrar vi på det genom 
att skicka hem ett gäng uppgifter eller ändrar vi på det 
genom att ta en rejäl funderare på vad som är viktigast att 
barnen lär sig? Och är 9–14 för fjärdeklassare som ändå 
inte har fritids eller någon som ser efter dem efter skolan, 
en lagom lång skoldag? Minus raster blir effektiv tid cirka 
tre timmar. Inte konstigt att vi inte hinner det vi anser att 
vi borde hinna.

Sedan har vi den lilla detaljen att forskning visar att 
läxor har väldigt låg effekt på inlärning, och i de lägre 
åldrarna kan läxor till och med vara direkt skadliga för 
inlärningen. (John Hattie, läs mer på www.skolverket.se).

Om vi i Sverige menar allvar med att ha en skola för 
alla är det dags att de som styr skolan tänker om och ger 
oss lärare en möjlighet att klara av vårt uppdrag. Just nu 
tvingas många av oss att överlämna stora delar av job
bet att utbilda Sveriges framtid på ett gäng olegitimerade 
extraknäckare som kallas föräldrar.
Pernilla Alm, lärare, författare och förälder
Blogg: www.pernillaalm.se
Twitter: @PernillaAlm

Hör läxor hemma i 
en skola för alla?

Foto: KristoFer saMuelsson

”Läxor tränar tjat 
och skapar konflikter 
i hemmet.”

Lågt förtroende för 
politiken i Tyresö

Fakta
Den 23 september 2012 hölls 
lokal folkomröstning i Tyresö om 
avgifterna inom äldreomsorgen. 
Valdeltagandet var 29 procent, 
och nej-alternativet fick 84 pro-
cent av rösterna. Trots detta 
valde den borgerliga majoriteten 
att behålla den höjda taxan.

… hur kommunens politiker 
arbetar  för kommunens bästa?

… hur ansvarstagande 
kommunens  politiker är?

… hur väl politiska beslut 
genomförs ?

Nedåtgående trend när tyresöborna tycker till om…

 2011
 2013
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nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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HANINGE
Vega Däck

Vegavägen 4
08-819400

ÅRSTA
Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5
08-915030

TYRESÖ
Trolldäck

Vendelsövägen 41
08-7422900

SUNDBYBERG
Solvalla Däck
Ulvsundavägen
08-292029
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Rekordfå gymnasiebehöriga
– så gick det på din skola
sKOLA Var sjunde elev nådde 
inte upp till gymnasiets behö-
righetskrav under 2013 i Tyresö 
kommun. Det är ett nytt botten-
rekord och sedan 2006 har resul-
taten sjunkit i princip varje år. Då 
var det bara ett barn av 20 som 
inte klarade att ta sig vidare till 
gymnasiet. Nu är det var sjunde 
elev som inte når målen.

Av Tyresös skolor var det bara en 
som lyckades öka andelen elever 
som var behöriga till gymnasiet 
– Kumla skola. Alla andra skolor 
visar sjunkande andel elever som 
är behöriga till gymnasiet.

På den skola som traditionellt 
har haft störst problem – Nyboda 
skola faller resultaten så att nu 
nästan tre av tio elever inte är 
behöriga till något gymnasiepro
gram.

De sjunkande resultaten sam
manfaller med att kommunen 
minskat de ekonomiska resurser
na. Detta har inneburit att lärar
tätheten på flera skolor sjunkit. 
På Nyboda skola, Strandskolan 
och Tyresö skola har lärartäthe
ten sjunkit närmare 10 procent. 
På Strandskolan gick det i höstas 
fyra elever mer på varje lärare än i 
genomsnitt i riket.

Det är kanske inte enda förkla
ringen – men färre lärare underlät
tar sannolikt inte.

ooo

Inga politiska åtgärder från kommunen:

Det görs tillräckligt
ÅTgäRD Trots sjunkande resul-
tat i skolan är inga nya kommu-
nala insatser att vänta.

Det blir inga nya kommunala insat
ser till följd av de sjunkande skol
resultaten. Det beskedet gav kom
munstyrelsens ordförande Fredrik 
Saweståhl (M) när kommunstyrel
sen behandlade en begäran från 
Socialdemokraterna om att kom
munen måste vidta åtgärder för 
att ge bättre förutsättningar för 
skolorna att höja resultaten.

Argumentet från Saweståhl var 
att mycket redan görs på skolans 
område. Något som får Jannice 
Rockstroh (S), vice ordförande i 
barn och utbildningsnämnden i 
Tyresö att reagera:

– Att stillatigande se på när allt 
fler inte kommer in på gymnasiet 
är att svika Tyresös barn och ung
domar. I Tyresö har Moderaterna 
styrt skolans utveckling i 15 år. 
Resultaten visar på ökande klyf
tor och sjunkande kunskapsre
sultat.

Barn och utbildningsnämn
dens ordförande Anki Svensson 
(M) fick i våras hård kritik av kom
munens revisorer för hur hon och 
nämndens majoritet skött verk
samheten. I ett blogginlägg svarar 
hon nu på de nya siffrorna med 
att säga att det inte är jämförbart 
att jämföra elevernas behörighet 
från 2006 och framåt. En orsak 
till att det är färre som klarar kun
skapsmålen är att andelen elever 

som kommer sent till Sverige och 
börjar grundskolan ökar i Tyresö, 
enligt Svensson

Att bara försöka förklara och 
inte vara beredd att diskutera nya 
förslag lugnar inte Socialdemo
kraterna:

– Vi är beredda att diskutera 
olika åtgärder. Vi har föreslagit, 
och finansierat, exempelvis min
dre skolklasser, bättre stöd åt 
barn med stora behov och läxläs
ningshjälp åt alla för att nämna 
några exempel – vi är beredda att 
diskutera allt som innebär högre 
ambitioner än idag. Men svaret 
kan inte vara passivitet och mer 
av det som redan misslyckats, 
säger Jannice Rockstroh.

ooo

Yrkesprogram Estetisk Ekonomi Naturveten-
skap/teknik

Andelen elever i Tyresö som i årskurs 9  
blev behöriga till gymnasieprogram 
läsåren  2011/12 samt 2012/13

 2012
 2013

Yrkes-
program estetiskt

ekonomi-
humanis-

tiskt

Naturveten-
skapligt/
tekniskt

Nyboda 2012 77,8 75,2 73,2 65,4
2013 71,2 68,2 66,7 64,4

strandskolan 2012 100,0 100,0 100,0 91,9
2013 91,5 86,4 83,1 84,7

Tyresö skola 2012 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 91,2 91,2 89,7 89,7

Dalskolan 2012 94,1 92,9 92,9 92,9
2013 88,1 88,1 85,7 86,9

Kumla skola 2012 90,7 87,6 86,8 86,0
2013 94,7 94,7 93,9 92,4

Vad händer med 
Tyresö gymnasium?
gYMNAsIUM Tyresö gymnasium 
behöver förnyas, såväl själva skol-
byggnaden och skolans profil – 
alltså både skalet och innehållet. 
Med den konkurrens som nu finns 
mellan gymnasieskolorna i stock-
holmsregionen har alla inblanda-
de – både politiker och personal, 
lärare och elever – varit överens 
om att en kraftfull satsning måste 
göras om skolan ska överleva.

– Vi har sedan 2010 envist drivit 
frågan om ett nytt Campus Tyresö 
som innehåller såväl gymnasiet, 
C3L, högskoleutbildningar och 
näringslivs och arbetsmarknads
kontakter ska etableras i vår kom
mun, säger Kristjan Vaigur, grupp
ledare för Socialdemokraterna i 
gymnasie och arbetsmarknads
nämnden. Vi har fått bra respons 
på vår vision och också fått gehör 
för att det är bråttom med att få 
fram resultat i utvecklingsarbetet 
med vårt nya gymnasium.

Vilsen start 2011
Processen startade 2011 och i 
januari 2012 gav kommunstyrel
sen ett uppdrag till sin beredning 
och till gymnasie och arbets
marknadsnämndens presidium 
att hösten 2012 presentera en för
studie om innehåll och läge för ett 
nytt gymnasium, inklusive beräk
ningar vad detta skulle kosta.

Av någon anledning blev det 
ingen gemensam förstudie och 
nämndens presidium presentera
de i stället en egen rapport, utan 
medverkan från kommunstyrel
sens beredning.

egna rapporter 2012
Under tiden genomförde nämn
den och Utvecklingsförvaltning
en på gymnasiet ett inre utveck
lingsarbete på gymnasiet, med en 
rad gedigna och bra rapporter och 
analyser beträffande framtidens 
gymnasium i Tyresö.

Färdigt förslag i oktober?
I oktober 2012 genomförde kom
munledningen en workshop där 
det blev en enig uppslutning av 
politiker och tjänstemän kring 
tidplanen, som innebar att ett fär
digt förslag skulle läggas fram ett 
år senare, alltså i oktober 2013.

I december 2012 beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommun
direktören i uppdrag att via ett 
projektarbete ta fram underlag till 
detta beslut om framtidens gymna
sium i Tyresö. Projektet tilldelades 
en budget på en miljon men kom 
inte igång förrän i slutet av april, 
efter kraftig kritik från nämndens 
presidium beträffande det lång
samma tempot i uppdraget.

enigheten som sprack
Ungefär samtidigt lyckades mode
raterna också spräcka den tidi
gare eniga uppfattningen att ett 
heltäckande underlag till beslut 
om Tyresö gymnasium skulle tas 
fram och att det skulle innehålla 
en förutsättningslös analys av 
både läget och profilen.

I ett kort uttalande i Mitt i 
Tyresö konstaterade kommunsty
relsens ordförande Fredrik Sawe
ståhl att Moderaternas uppfatt
ning är att gymnasiet ska flyttas 
till ett läge närmare centrum.

– Det är häpnadsväckande att 
moderaterna helt tycks strunta i 
det förarbete som alla varit eniga 
om, konstaterar Socialdemo
kraternas oppositionsråd Anita 
Mattsson.

– Vi måste kunna ta kloka beslut 
med hjälp av en grundlig analys 
av olika tänkbara alternativ, men 
moderaterna tycks ha svaren 
klara utan att ha sett tillstymmelse 
till utredning eller analys.

Vad händer nu?
– Efter den kostnadsfördyring 
och de konstiga beslutsvägar som 
vi sett kring nya Nyboda skola vill 
vi inte uppleva samma sak igen 
beträffande vårt nya gymnasium, 
konstaterar Anita Mattsson. Vi vill 
från oppositionens sida definitivt 
inte ta ställning utan att först ha 
ett stabilt underlag om olika alter
nativa lösningar.

– Hoppas att de övriga allians
partierna nu resonerar lite klo
kare än moderaterna och avvak
tar projektrapporten som nu ska 
komma i början av 2014. Om inte, 
så är de alla tillsammans ute på 
samma tunna is där de hamnade 
när det gäller besluten kring byg
gandet av Nyboda skola.

ooo
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Sista speldagarna:
Tisdag 15 okt kl 19.00
Torsdag 17 okt kl 19.00 
Lördag 19 okt kl 16.00
Tisdag 22 okt kl 19.00
Torsdag 24 okt kl 19.00
Söndag 27 okt kl 18.00

Obs! Extra föreställning:
Söndag 27 okt kl 14.00

Biljettförsäljning: 
 Body Shop i Tyresö C
  eller boka på 
   www.tyresoteater.se 
    biljettpris: 180 kr 
     

Spelplats: 
 Kulturcentrum
  Kvarnhjulet
   Pluggvägen 6B

Succén fort
sätter!

“Många rent av lysande nummer.....ensemblen är 
häpnadsväckande duktig, smått professionell”
Sven Malm

Tyresö experimenterar 
med LOV i hemtjänsten 
seRVICe Bara någon vecka efter ängsgårdens konkurs vill Tyresö 
kommuns moderata socialnämndsordförande privatisera mer äldreom-
sorg.

Nu föreslår Andreas Jonsson (M) 
att kommunen ska införa LOV 
i hemtjänsten vilket innebär att 
alla företag som uppfyller kom
munens grundläggande kvali
tetskrav ska få utföra hemtjänst i 
Tyresö kommun.

skralt intresse
Sedan ett par år har Tyresö upp
handlat sex utförare som kommu
nens äldre har kunnat välja mel
lan. Intresset att välja andra utfö
rare än kommunens hemtjänst 
och den som utförs av Lindalens 
hemtjänst har dock varit skralt. 
De andra fyra utförarna har fått 
dela på mindre än fem procent 
av marknaden. Något som enligt 
vad Tyresö Nyheter erfar har retat 
upp de som vill se en större andel 
i privat verksamhet. Nu hop
pas man istället att fri etablering 

enligt LOV ska bli det som får fler 
äldre att välja en annan utförare.

Att det inte helt självklart är 
enkelt framgår dock av Stock
holms stad där man sedan flera år 
har mer än 200 utförande företag. I 
en vetenskaplig granskning redo
visar Äldrecentrum (http://www.
aldrecentrum.se/Global/Rap
porter/2013/2013_1_LOV_webb.
pdf) att systemet skapar mer 
restid och mindre omsorgstid, 
att de med störst omsorgsbehov 
får sämre omsorg och att äldre 
tycker det är svårt att välja. Därtill 
hävdar Äldrecentrum att det inte 
går att påvisa några besparingar. 
Tvärtom verkar kostnaderna för 
kontrollarbetet i kommunen öka 
med nästintill obegränsat antal 
utförare.

Under svenska normer
I Stockholm har det dessutom 
rapporterats om hemtjänstföre
tag som haft personal utan uppe
hållstillstånd och med anställ
ningsvillkor långt under svenska 
normer.

Detta tillsammans med risken 
för framtida konkurser i äldre
omsorgen fick hela oppositionen 
att motsätta sig systemet.

– Vi behöver ordning och reda 
i äldreomsorgen, säger Anita 
Mattsson socialdemokratiskt 
oppositionsråd i Tyresö. Vi ska 
ha valmöjligheter i äldreomsor
gen tillsammans med kvalitet och 
mycket omsorgstid. De utvärde
ringar som gjorts av LOV visar på 
att det ofta blir precis tvärtom. 
Detta blir ytterligare ett expe
riment med Tyresös äldre som 
Moderaterna gör med målet att 
privatisera så mycket som möjligt.

ooo

S i Tyresö bjöd in lärare, föräldrar och politiker:

Framtidsdag för skolan
PeDAgOgIK skolan i Tyresö står 
inför många utmaningar, men 
möjligheterna är fler. Det var 
utgångspunkten när socialde-
mokraterna i Tyresö bjöd in till 
en kväll med syfte att inspirera 
kring det viktigaste vi har – vår 
framtid.

Fyra högaktuella föreläsare fanns 
på plats och kvällen inleddes av 
Åsa Lundholm, litteraturpedagog 

i Valstaskolan i Märsta som fram
gångsrikt drivit läsprojekt hos 
sina elever. Publiken fick höra 
hur hon hävdade att språket är 
grunden till det mesta och att vi 
är skyldiga att ge våra barn det 
bästa verktyg för att knäcka läs
koden samt hitta ett läsintresse. 
Efter Åsa tog Karin Aaseby vid, fd 
lärare och årets Värmdöbo 2012, 
och berättade därefter om en 
lärares vardag och utmaningarna 
inom yrket.

smittande engagemang
Hennes engagemang smittade 
av sig vilket gjorde att det blev 
livliga diskussioner ute i foajén 
under pausminglet. På plats där 
fanns även Rädda Barnen, Lärar
förbundet och Brännpunkten för 
att berätta om sina verksamheter.

Pernilla Lundgren, forsknings 
och utvecklingssamordnare på 
Stockholms Utbildningsförvalt
ning guidade därefter publiken 
genom de senaste forskningsrö
nen inom bedömning. Betygsde

batten är viktig, framför allt den 
om vad vi ska mäta och varför. 
Sist ut under kvällen var Hadar 
Nordin, fritidspedagogen som dri
ver fritidslyftet på twitter och vill 
skapa en pedagogisk samordning 
mellan skola och fritidshem.

Kommentarerna efter kvällen 

var, såvitt Tyresö Nyheter kunde 
höra, uppskattande. På plats var 
lärare, förälder och politiker och 
kanske var detta en viktig del i 
arbetet att ge skolorna förutsätt
ningar att höja Tyresös sjunkande 
kunskapsresultat.

ooo

Karin Aaseby, Hadar Nordin och Pernilla Lundgren föreläsare på Forellen. 
 Foto: KaiJsa Keusch

Jannice Rockstroh inleder det stora 
skoleventet i Tyresö Skola 2013. 
 Foto: KaiJsa Keusch

Bygglovsenheten 
får höjt betyg
BeTYg Tyresö kommun har fått 
ännu ett kvitto på att arbetet på 
dess bygglovsenhet blivit bättre. 
Mätningar på hur näringslivet 
uppfattar enhetens arbete sker 
bara vartannat år. För 2013 visar 
mätningen av näringslivets kund
nöjdhet en förbättring från 38 till 
65 procent. Ännu har inte det upp
satta målet för 2015 på 75 procent 
uppnåtts.

Redan tidigare har också all
mänhetens kundnöjdhet förbätt
rats rejält. Förtroendet höjdes 
mellan 2011 och 2012 från 59 till 
87 procent. Denna siffra slog där
med det uppsatta målet för 2015 
(79 procent) med rejäl marginal.

ooo

Kommunalt arbete
ARBeTe Socialnämndens mål, 
Attraktiv arbetsgivare, är inte 
uppfyllt och det finns inte ett pro
gram för att klara genomförandet. 
(S) har därför fått bifall för sitt 
förslag: ”För att kommunen ska 
kunna attrahera nyanställda och 
behålla chefer måste det finnas 
ett systematiskt ledarutvecklings 
program.”

ooo

Anita Mattsson (S) ser hellre ord-
ning och reda än LOV i kommunen. 
 Foto: Gunnar Frisell
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Revy i Tyresö
Ymnighetshornet Sven Lionell, Tyresös mångbottnade teaterpappa, frustar 
och pustar fortfarande, uppe i hög pensionsålder, 79. Efter stora produk-
tioner under åren som Tyresöspelet och Hemsöborna samt ett flertal revy-
er i både stora och mindre lokaler är det nu dags för ännu en ”lionellare”, 
en revymässa kallad UnderLivet.

Titeln leder kanske tanken till 
något ekivokt men Lionells texter 
har sällan gått under livremmen. 
Så inte heller nu men här finns 
satir med både runda hörn och 
vassa kanter.

Det är en dryg timmes snabb 
revy med både tillbakablickar 
och nutid. Här finns många rent 
av lysande nummer med en stark 
ensemble på sju personer. Ansla
get är suveränt, man sörjer djupt 
och känslofullt Tyresös 712num

mer (som finns kvar) men inte 
utdelas längre. Sång: ”Tala närm
re, håll telefonen…”

Lite historik för de yngre, som 
tvätteriet, dit finare Stockholms
fruar sände sin tvätt: ”När vi banka 
skiten ur Stockholmslakan ”, och 
borgarbrandkåren hyllas med en 
festlig rap. Lite känns igen från 
de gångna Tyresöspelen på härva
rande slott.

Den legendariska Bollmoran 
finns med, förstås, och presente
rar gångna tiders ledare i kom
munen, från pampar som her
rar Gyllnert och Magnusson till 
senare tiders bollmoror som nyss 
avgångna kommunalrådet Assars
son (M) där Charlotte Gyllner gör 
ett lysande inslag som “Blå äng
eln”! Fd pampen Erik Magnus
son får på melodin ”If you were 
the only girl in the world” drapan 
”Den endaste bonden i byn”, ett 
bra exempel på Lionellska påhitt.

Lionell själv gör en repris på 
sin vålnad i Tyresöspelet, där han 

tröttnat på att spöka och söker 
hjälp i den moderna kommunen 
och hänvisas till Tyresö View, den 
nya skyskrapan mitt i byn.

Norr om Tyresö ligger Söder 
och därifrån hämtas en del infall 
som en Söderintelektuell och 
DNs På stan och lite stand ups på 
krogarna.

JazzpianistenThore Swaneruds 
underbara melodi ”Södermalm” 
blir grand final – då gläds lokalpu
bliken att bo i dessa trakter.

Revyn är lite smärkt, vad 
annars när Lionell i många år var 
skommunalråd i Tyresö. Men allt 
är gjort med god humor, mycket 
är fyndigt och roligt, en del glöm
mer man fort. Och ensemblen är 
häpnadsväckande duktig, smått 
professionell.
sven Malm
f d medarbetare på Svenska Dagbla-
dets kulturredaktion, sedan 1973 
tyresöbo

UnderLivet
– en revymässa för mogna öron
Text och idé: sven Lionell
Musikarr: Kina sellergren
Medv. Karin Andreason, Cathrin 
Bäckström, Magnus eriksson 
emke, Charlotte gyllner, Lena 
Hedin, Bernt Lind, sven Lionell.
Kulturcentrum Kvarnhjulet 
Tyresö. spelas till och med den 
27 oktober.

REVYFOTO: GUNNAR FRISELL
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Revy i Tyresö Torsdag i Trollbäcken
Inspirationskväll

Naturlig mat i skolan – 7 november 2013

Tänk dig en kost som ger barn och 
ungdomar rätt förutsättningar till 
lärande och koncentration i sko-
lan, utan tillsatser. Och närprodu-
cerat så långt det går.

Hur väl överensstämmer kostråd 
med maten som serveras i skolan? 
Cecilia Blidö är grundare till www.
naturligmatiskolan.se. Lyssna till 
en av Sveriges mest drivande eld-
själar i skolmatsdebatten. 

Tillsammans med Fornudden 
skolas köksteam ser Gösta Rik till 
att eleverna bjuds på en kulina-
risk upplevelse.

Hur hinner Gösta göra egen ket-
chup, baka eget bröd och koka 
fiskfond? Lyssna till en fantastisk 
eldsjäl som i somras represente-
rade Tyresö på ”Smaka på Stock-
holm”. Få med dig recept och 
inspiration! 

Seminariet är kostnadsfritt och (S) i Tyresö bjuder på 
kaffe och räksmörgås. Eventuell annan dryck betalas själv.  
Tid.19.00–21.00, Vendelsövägen 64. Välkomna!
Anmäl dig till; Jannicer@gmail.com

Vi är många som engagerar oss i vad vi stoppar i oss för mat hemma. 
Men vet du egentligen vad dina barn serveras för skolmat?

Välkommen till Sjöboden för en kväll som bjuder på inspiration kring 
frågor som engagerar och berör.  Ta med dig en vän, granne eller kollega. 

HUR BYGGER VI ETT 
EKONOMISKT STABILT 

SVERIGE?
Välkommen på öppet möte med 
Magdalena Andersson, ekonomisk 
politisk talesperson för  
Socialdemokraterna.

Tid: 12 november kl 19-21
Lokal: Restaurang Utsikten,  
Amica, matsalen.  
Adress: Bollmora Allé 7  
(i närheten av Tyresö Centrum)

Vi bjuder på kaffe och bulle.

Magdalena Andersson
Ekonomisk politisk talesperson 
Socialdemokraterna

Mötet arrangeras av:

REVYFOTO: GUNNAR FRISELL

På grund av publiktrycket blir det en extraföreställning 
av revyn UnderLivet söndagen 27 oktober, klockan 14.
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Adress: Byggnation:
jättevägen 34 B Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
sommarliden 11 B Bygglov för anordnade av plank
Thulevägen 12 Bygglov för nybyggnad och rivning av komplementbyggnad
Bollmorav 52, gavel Bygglov för tillfällig åtgärd för etablering
Bollmoravägen 110 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Rynings gränd 29 Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus
ekvägen 9 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov
Pionvägen 14 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
strandängarna etapp 2 Marklov för trädfällning
Fornuddsvägen 8 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Tulpanvägen 5 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Brakmarsvägen 7 Bygglov för plank
Orrnäsvägen 6 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Klövervägen 7 B Rivningslov för rivning av fritidshus
Vitsippevägen 4 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Parkvägen 6 Rivningslov för rivning av skola
Vitsippevägen 10 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Tjärnstigen Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Orrnäsvägen 8 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Lagergrens väg 8 Bygglov för tillbyggnad av förskola
Marknadsgränd 2 Bygglov för nybyggnad av cykelställ med skärmtak
Konvaljstigen 7 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
siklöjevägen 27 Bygglov för tidsbegränsat uppförande av paddletennisbana
Lagergrens väg Bygglov för nybyggnad av cykelställ med skärmtak
skolvägen 33 Bygglov för tillbyggnad av ishall
skolvägen Bygglov för nyuppsättning av väderskydd
jungfruvägen Bygglov för nyuppsättning av väderskydd
Taggvägen 7 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ullbergsvägen 58 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

strandvägen 91 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

skarvstigen 5 A Bygglov för mur/plank
Oxelvägen Bygglov för nybyggnad av vindskydd
Bergholmsvägen 21 Bygglov för nybyggnad av komple-

mentbyggnad
Herkulesvägen 32 NB Bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus
Fågelvägen 20 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Fornuddsvägen 42 Bygglov för tillfällig åtgärd för uppfö-

rande av skolpaviljong
öringhamnsvägen 29 Bygglov för tillbyggnad av enbo-

stadshus
Brinkvägen strandskyddsdispens för anläggande av gång- och cykelväg
Långsjövägen 36 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och ändrad användning av 

garage
granängsstigen 1 Bygglov för nybyggnad av förskola, stödmurar och skylt

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

Foto: Gunnar Frisell

Höghus i centrala Tyresö

SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShjÄLP

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

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
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Annonsera!
Är du hantverkare?

Då kan du visa det här.
annons@tyresonyheter.nu

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

Nyheter

ResULTAT Kyrkovalet blev en 
klar framgång för socialdemokra-
terna, alldeles särskilt i stock-
holmsregionen som svarar för 
mer än hälften av hela ökningen 
nationellt. I länet ligger Tyresö 
församling tillsammans med två 
stockholmsförsamlingar i topp 
vad gäller ökningen.

– Det är väldigt glädjande att vi 
har fått en så stark respons hos 
väljarna, säger Iréne Pierazzi, kyr
korådets ordförande och grupp
ledare för Socialdemokraterna i 
församlingen.

– Vi har här i Tyresö fått näs
tan 50 procent fler röster i årets 
val jämfört med valet för fyra år 
sedan och vi har mer än fördubb
lat vår andel av platserna i kyr
kofullmäktige, konstaterar Iréne 
Pierazzi. Det verkar som att vi har 
lyckats få ut vårt budskap och hit
tat fram till såväl våra gamla väl

jare men även hittat nya väljare 
som valde att ge oss sitt stöd.

s fick 42 procent av rösterna
Sammanräkningen gav till resul
tat att Socialdemokraterna här i 
Tyresö fick 42 procent av röster
na, jämfört med 27 procent i förra 
valet för fyra år sedan. De två 
andra stora nomineringsgrupper
na backade, Borgerligt alternativ 
från 29 till 24 procent och Framti
dens kyrka från 39 till 27 procent.

Till bilden hör att Moderaterna 
inför årets val beslutade att inte 
längre delta i kyrkoval och efter
träddes av nybildade Borgerligt 
alternativ som alltså deltog för 
första gången i kyrkovalet.

Fullmäktige ökar
En nyhet är att kyrkofullmäktige 
i Tyresö församling från den nya 
mandatperioden kommer att öka 
från 25 till 35 ledamöter.

– Skälet till detta är att Kyrko
mötet beslutat ändra beräknings
grunderna för antalet ledamöter i 
kyrkofullmäktige vilket för Tyre
sös del betyder att vårt fullmäk
tige kommer att öka med 10 plat
ser, konstaterar Iréne Pierazzi.

Fördelning av mandat och 
uppdrag
Fördelningen av mandat blev att 
Socialdemokraterna (S) erhöll 15 
mandat (+ 8), Framtidens kyrka 
(FrK) 10 mandat (oförändrat) 
och Borgerligt alternativ (BorgA) 
8 mandat (+ 1). De två resterande 
mandaten gick till Sverigedemo
kraterna.

Nu startar diskussioner med 
de olika nomineringsgrupperna 
för att nå fram till hur det nya 
kyrkofullmäktige ska hantera för
delningen av ansvar och uppdrag 
bland de nyvalda ledamöterna. 
Den 6 november ska ledamöterna 

i nuvarande fullmäktige samman
träda för sista gången och då ska 
också de nyvalda fullmäktigele
damöterna formellt anmälas.

Den nyvalda fullmäktige ska ha 
sitt första möte den 11 december 
och då ska allt vara klart, både för 
val av kyrkoråd och till kyrkorå
dets olika utskott.

ooo

Kyrkovalet en framgång för Socialdemokraterna

Iréne Pierazzi. Foto: Gunnar Frisell

Nästa etapp:  
Raksta
DeTALjPLAN Samhällsbyggnads
förvaltningen har fått i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detalj
plan för Raksta. Det kommer att 
leda till kommunalt vatten och 
avlopp, bättre vägar och större 
byggrätter. Flertalet boende på 
Raksta idag är åretruntboende.

ooo

Kör inte fortare än 
du går
T R A F I K  Vi d 
skylten ”Gång
fartsområde” 
får du inte köra 
fortare än 5–7 
km per timme. Man finner skylten 
vid Strandtorget, Alléplan samt 
gator vid Kumla skola. Här kör 
man på de gåendes villkor och för 
hög hastighet innebär höga böter.

ooo
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Alexander Deivert, Krusboda
– Flytta det till ett mer centralt 
ställe. Det är svårt för folk som 
inte är från Tyresö att ta sig dit.

Nicole Lagerkvist, Brevik
– Jag vet inte var det ligger idag. 
Det borde ligga nära centrum.

Uanwarut Bangchak, Krusboda
– Jag går på Tyresö gymnasium 
och skolan ligger bra där den 
ligger.

elvira Kuusiniemi, Björkbacken
– Kanske gymnasiet borde ligga 
lite mer centralt, så att elever 
från andra ställen också kan gå 
där.

Albin jansson, öringe
– För oss som bor i Öringe lig-
ger gymnasiet lite avlägset. Det 
borde ligga närmare centrum.

?Var tycker du att 
Tyresö gymnasium 

ska ligga?

Foto: KaiJsa Keusch

Socialdemokraterna i tyreSö
läs mer på www.sap.se/tyreso

Kom och prata med mig 
om de frågor som du 
tycker är viktiga.

anita mattsson, oppositionsråd
anita.mattsson@tyreso.se

Jag flyttar min arbetsplats från kommunhuset  

till ”italian coffe Shop” i tyresö centrum

Stör mig!
– varje onsdag mellan klockan 13–16
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 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Erik Linder ser under hösten fram mot kommande skivsläpp, turné och show. Foto: elina thorsell

KuLtur/Nöje

Erik förverkligar drömmen

– Jag har länge velat spela in en 
julskiva. Det finns så mycket 
bra julmusik och dessutom har 
jag haft idéer på egna jullåtar på 
lager. Det känns fantastiskt att 
äntligen få släppa den här skivan, 
säger Erik Linder.

Album och turné
Erik Linder kombinerar nu sitt 
nya album med en nationell turné. 
Han börjar 30 november i Eskil
stuna och avslutar den 19 decem
ber i Skövde.

I Tyresö kan man den 9 decem

ber njuta av härliga julsånger på 
Forellen. 

– Skivan är på svenska så jag 
fick hoppa över de sköna ameri
kanska klassikerna. Men de kan 
man uppleva live på Forellen 
istället. Konserten kommer vara 
personlig och mysig, men också 
lite rolig såklart.

Humor- och musikshow
Det har varit en hektisk höst, 
förutom arbetet med det nya 
albumet har Erik Linder också 
påbörjar ett samarbete med en 

humor och musikshow med Per
nilla Parszyk och Carina Peren
kranz mer kända som Judit och 
Judit i Comhemreklamerna. Han 
har också påbörjat ett samarbete 
med Camilla Näslund, som före
läser om hur man kan finna inre 
balans och att det är bra att vara 
annorlunda. Under de föreställ
ningarna får Erik möjlighet att 
framföra flera egna låtar.

egenskrivet
Egenskriven musik finns också 
på det nya albumet. Av de tretton 
låtarna, är sex julklassiker och sju 
är nyskriven julmusik.

– Julmusiken har funnits med 
hela tiden, ända sedan musikklas

serna och gosskören här i Tyresö. 
Idéer om att skriva egen julmusik 
har funnits under längre tid och 
nu har det blivit möjligt att för
verkliga drömmen om en egen 
julskiva, avslutar Erik Linder.

ooo

Mer om erik
Biljetter till julkonserten i 
Forellen den 9 december finns 
på www.platsbokning.se.
skivan kommer bland annat att 
säljas i Bokhandeln i Tyresö 
centrum .
Mer om erik Linder på  
www.eriklinder.com.

MUsIK Röda dagar är titeln på erik Linders tredje album som kommer 
att släppas den 13 november. Det röda symboliserar julen, för denna 
gång är det julen som står i fokus.
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Det var två starka lag som möt
tes den 9 oktober i Tyresös för
sta match i Champions League. 
Inramningen var perfekt och 
publiken rekordstor, hela 3 327 
såg till att sätta nytt publikrekord. 
En särskild eloge till klubben som 
skapade bästa tänkbara förutsätt
ningar för den internationella 
stormatchen!

stabil och offensiv inledning
Tyresö inledde stabilt och offen
sivt och Marta som varit ryggska
dad och tvingats vila en månad, 
var på riktigt spelhumör och snur
rade friskt med PSGförsvaret.

Efter drygt 20 minuters spel 
fick Marta bollen, satte fart in i 
PSGs straffområde och efter att 
ha gjort bort försvaret spelade 
hon vidare till Christen Press som 
elegant satte dit 1–0. Stort jubel 
i hemmapubliken som helt levde 
med i matchen!

Klar straff för Psg
En kvart senare var Press i farten 
igen men den här gången blev 
det lite fel. Hon lyckades oturligt 
nog dra ner PSGs svenska stjärna 
Kosovare Asllani innanför straff
området och domaren hade bara 
att blåsa för en klar straff. Den 
kunde PSGs lagkapten och höger
back Sabrina Delannoy sätta via 
stolpen till 1–1.

Resten av första halvlek var 
PSG det något bättre laget utan 
att kunna åstadkomma några 
egentliga farligheter för Tyresö.

Tuff andra halvlek
Andra halvlek blev hård med tuffa 
tag från båda lagen. Trots riktiga 
smällar mot både Marta och Vero 
gjorde domaren ingen ansats att 
leta efter sitt gula kort. Det såg illa 
ut när Marta mot slutet av matchen 
fick en riktig smäll i bakhuvudet, 
men han kunde fortsätta spela.

segermål och jubel
Tyresö fortsatte att skapa chan
ser och det gav till slut resultat. I 
den 65:e minuten ryckte Meghan 
Klingberg tag i bollen och spelade 
perfekt fram Press som säkert 
kunde sätta in det som skulle bli 
segermålet och ett mäktigt jubel 
på Tyresövallen!

Utöver det hade Marta bland 
annat ett skott i stolpen och PSG 
ett skott i ribban. PSG försökte få 
in en kvittering på slutet och hade 
ett skott i ribban men orkade inte 
slå hål på Tyresöförsvaret.

Minst oavgjort i Paris
Sedan är det dags för den viktiga 

returmatchen mot PSG i Paris den 
16 oktober. Utgångsläget är hyfsat 
bra, trots att man fick släppa in 
ett baklängesmål hemma. För att 
gå vidare måste Tyresö nå minst 
oavgjort i Paris. Vi hoppas själv
klart på en bra match och vinst för 
Tyresö FF!

ooo

Inför storpublik vann Tyresö FF mot Paris Saint-Germain. Foto: Gunnar Frisell

SPort/frItId

Rackethallen vill bygga ut

Toppmatch mellan topplag

IDROTTsLOKAL Vid senaste 
kommunfullmäktige godkändes 
ett förslag att ge Trollbäckens 
Tennisklubb ett bidrag på 6 mil-
joner för om- och tillbyggnad av 
Tyresö sportcenter (Rackethal-
len). Men vägen till beslutet 
har varit lång och kantad med 
många frågetecken.

Tennisklubben lämnade i början 
av 2013 in ett förslag angående 
om och tillbyggnad av Tyresö 
Sportcenter. Tennisklubben öns
kade bygga ut Rackethallen med 
cirka 2 100 kvadratmeter. Dess
utom ville klubben också anlägga 
två nya utomhusbanor vid hal
lens södra gavel. Den beräknade 
kostnaden för utbyggnaden låg på 
minst 20 miljoner kronor.

Efter en hantering av frågan 
inom Utvecklingsförvaltningen, 
föreslog förvaltningen i sitt utlå
tande att kultur och fritidsnämn
den skulle ställa sig positiv till 
förslaget.

Krävde bättre underlag
I nämnden efterlyste både Soci
aldemokraterna och Miljöpartiet 
ett bättre underlag för beslutet 
och yrkade därför att ärendet 
skulle skickas tillbaka till förvalt
ningen för ytterligare bearbet

ning. Både S och MP var positiva 
till satsningen ur ett idrotts och 
folkhälsoperspektiv, men ville 
ha den ekonomiska delen bättre 
utredd.

Kultur och fritidsnämnden 
avslog detta och beslutade att ur 
ett idrotts och folkhälsoperspek
tiv ställa sig positiv till ut och 
ombyggnaden och skickade frå
gan vidare till kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsen i juni åter
kom samma krav från oppositio
nen på återremiss för att få fram 
ett bättre underlag för beslut. 
Framför allt ifrågasattes den 
ekonomiska kalkylen, med för
väntade bidrag från bland annat 
Allmänna arvsfonden.

Frågan skickas tillbaka
Kommunstyrelsen, med modera
terna i spetsen, beslutade ändå att 
godkänna förslaget och skickade 
ärendet vidare till kommunfull
mäktige. Där kom frågan upp för
sta gången i augusti, med resulta
tet att frågan skickades tillbaka 
för ytterligare bearbetning.

När frågan sedan återkom till 
kommunstyrelsen kunde oppo
sitionen konstatera att det fort
farande saknades en godtagbar 
redovisning av finansieringen och 
om hur behovet av närliggande 

framtida investeringar inom kul
tur och fritid såg ut.

Beslut trots dåligt underlag
Trots detta beslutade kommun
styrelsen ännu en gång att lämna 
över frågan till fullmäktige och vid 
sitt sammanträde den 10 oktober 
beviljade fullmäktige Tennisklub
ben ett ränte och amorteringsfritt 
lån på högst sex miljoner kronor. 
Lånet kommer att avskrivas på 20 
år, under förutsättning att fören
ingen varje år tillhandahåller verk
samhet som riktar sig till barn, 
unga och funktionshindrade.

– Vi ifrågasätter absolut inte 
verksamheten inom tennisklub
ben, tvärtom, säger Anita Matts
son, oppositionsråd för Socialde
mokraterna. Vi är för en utbygg
nad men vi vill ha ett stabilt eko
nomiskt underlag för ett sådant 
beslut och det anser vi inte att vi 
har fått. Vi vill att kommunen ska 
kunna visa hur en sådan lösning 
ska gå till och också kunna visa 
att ingen annan verksamhet blir 
lidande genom den lösning man 
presenterar, konstaterar Anita 
Mattsson.

ooo

Gärna större, men inte till vilket pris som helst. Foto: Gunnar Frisell

FOTBOLL Vill man vara lite vitsig så kan man säga att Press satte 
press på Paris saint-germain. Med Marta som anförare och med 2–1 
i bagaget har TFF ett hyfsat utgångsläge inför returen i Paris den 16 
oktober.

Franska klacken från vänorten Savigny-le-Temple. Foto: Gunnar Frisell … i mål! Foto: Gunnar Frisell… sätter Press bollen säkert…På en passning från Klingberg…

Från HsK till NHL
IsHOCKeY Joakim Nordström 
från Tyresö och Hanvikens SK 
Hockey debuterade den 1 oktober 
i NHL. Efter en stark försäsong 
och bra resultat på träningslä
gret blev han ordinarie i Chicago 
Blackhawks.

Sin första match gjorde han 
mot Washington Capitals, med 
klart godkänt resultat. I den fjär
de, mot NY Islanders 11 oktober, 
kom hans första mål i NHL och 
Chicago vann matchen med 3–2. 
Sitt första mål för Chicago gjorde 
Joakim i en träningsmatch mot 
Detroit Redwings under försä
songen.

Vägen till NHL har för Joakim 
Nordström gått via HSK, AIK, 
Almtuna, AIK igen och Chica
gos farmarlag i AHL, Rockford 
Icehogs. Joakim blev dessutom 
juniorvärldsmästare för Sverige i 
Calgary i januari 2012.

ooo

Vintersport
Is Fontanahallen har säsongsöpp
nat för allmänhetens skridskoåk
ning. Ishallen vid Trollbäckens 
IP håller öppet för allmänheten 
varje lördag klockan 12–14 under 
vecka 42–43. Under vecka 44 är 
det höstlov i kommunens skolor 
och då gäller ett särskilt schema.

ooo
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KuLtur/Nöje

pågång
DeT HäNDeR I TYResö

annons@tyresonyheter.nu

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 
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Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

VI TAR INGA GENVÄGAR
Däremot asfalterar vi många. 

NCC Roads
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se

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!

Föreningarna i fokus på  
Radio Tyresö 91,4 MHz

Marika brinner för  
Tyresös ungdomar !

På Tyresöradion läggs nya pro
gram ut varje vecka av olika pro
grammakare. Den här hösten har 
ett stort antal föreningar i Tyresö 
blivit intervjuade av Leif Bratt där 
de berättat om sin verksamhet. 
Under oktober hörs bland andra 
Filmföreningen, Trollbäckens 
scoutkår, Nattvandrarna, Bränn
punkten, Schackklubben, Fnys
kens Odlarförening, Tyresö Bas
ket och många andra föreningar. 
Finns det föreningar som Tyre
söradion har missat så uppmanas 
de att kontakta Tyresö Närradio
förening.

Ett riktigt ”pangprogram” blev 
det också när Leif Bratt inter
vjuade Skytteföreningens Johan 
Carlsson som berättar om fören
ingens glädjeämnen och bekym
mer.

Åke Sandin fortsätter självklart 
som vanligt med Radio TUFF som 
förnyas varannan vecka och är 
det enda programmet som hörs 

på en speciell tid nämligen 17.00 
på söndagar ojämna veckor. Övri
ga program läggs ut kontinuerligt 
när de är klara. Tablån syns på 
www.tyresoradion.se.

Tyresöradions nye reporter Leif 
Bratt hade svårt att hålla sig neu
tral när han kände den värme som 
finns hos eldsjälen Marika Holm i 
projektet Brännpunkten på Gran
ängsringen. Marika berättar om 
hur Korpen i Tyresö startade en 

ungdomssatsning som de döpte 
till Brännpunkten. Här får ung
domar hjälp med motiverande 
samtal, träning och andra roliga 
aktiviteter.
Programmet hörs på  
www.tyresoradion.se. 

Johan Carlsson, Skytteföreningen 
hörs fram till 20 oktober.

Marika Holm i projektet Brännpunkten.

Det behövs fler nattvandrare !

Hårt tryck på tennistider

Lena Hedström och Peter Dicke 
berättar om föreningen Nattvand
rarna i Tyresö i ett samtal med 
Leif Bratt. De berättar att ungdo
mar ofta söker en vuxenkontakt. 
De vill gärna prata om allt möjligt. 
Ibland är det allvarliga saker, men 
oftast är det skämt och mer all
dagliga saker. Nattvandrarna är 

ett trevligt gäng och i denna för
ening kan alla som vill bidra till ett 
bättre och lugnare Tyresö hitta en 
plats. Det behövs alltid fler vuxna 
som rör sig på kvällar och nätter 
där ungdomarna finns.
Programmet hörs på 91,4 MHz  
fram till 20 oktober.

Jack Bossel går i klass 5B i Sofie
bergsskolan i Trollbäcken och 
Love Ström, går i 5A i Tyresö 
skola. De tränar tennis fyra tim
mar i veckan i Älta rackethall 
eftersom det är svårt att få tider i 
Tyresö. De berättar om den tuffa 
träningen, matcher, teknik och 

tankar och om sina drömmar inför 
framtiden. De har fyra olika trä
nare, en för varje typ av träning. 
Här intervjuas de och även deras 
tekniktränare Daniel Wetterhall 
av Gunnel Agrell Lundgren.
Programmet hörs på 91,4 MHz  
fram till 20 oktober.

Jack Bossel, Love Ström och deras tränare Daniel Wetterhall. Peter Dicke och Lena Hedström.

tyresö JazzacaFé
tyresö Jazzband bjuder på svängig 
eftermiddagsjazz med dansmöjlighe-
ter. hot jazz och gamla fina godingar. 
Gäst: sångerskan ulla olsson. 
17 oktober, kl 14.00–16.00. Kultur-
centrum, Kvarnhjulet, nyforssalen, 
Pluggvägen 6 B vid nybodaskolan. 
entré 60 kr inkl kaffe o kaka. 
arr: tyresö Jazzband och aBF

DaGsKryssninG till ÅlanD MeD 
tyresö JazzBanD
ät gott och dansa ombord till jazz-
bandet på eckerölinjens fina fartyg. 
Buss från tyresö till Grisslehamn, 
Krusboda, alléplan, tyresö c (nord-
ea) den 20 oktober, kl 12.00. 
Pris: båt och buss 80 kr. 
anmälan senast 17 okt kl 16. tel 
0176-25 800, ange kod 5Jazz och 
var ni kliver på bussen. 
arr: tyresö Jazzband o tyresö Jazz & 
Blues club

aManDa seDGwicK Kvartett
restaurang spis & vin Bäverbäcks-
vägen 14 tyresö måndagen den 21 
oktober, kl 19.30, förband kl. 18.45 
Medverkande förutom amanda sed-
gwick på altsaxofon, Daniel tilling 
piano, Martin sjöstedt bas Moussa 
Fadera trummor. 
entré 120 kr, 100 kr för medlem, 
gäster under 25 fri entré. 
arr: tyresö Jazz & Blues club

höstlov!
under vecka 44 kan alla skollediga 
barn och ungdomar ta del av en rad 
spännande aktiviteter. Det är fören-
ingarna i tyresö i samarbete med 
kommunen som slår upp sina dörrar 
och erbjuder möjligheter att pröva 
på olika verksamheter. läs mer på 
www.tyreso.se/hostlov

JazzsÅnGtävlinG och Konsert
torsdag 14 november, kl 19.30, 
med Mosetti/Färdal/adefelt trio på 
restaurang spis & vin Bäverbäcks-
vägen 14 bokning@spisovin.se. 
entré 120 kr, 100 för medlem, gäs-
ter under 25 fri entré. 
arr: tyresö Jazz & Blues club

lyssna PÅ raDio när soM helst
tyresöradions programtablå hittar du 
på www.tyresoradion.se och där kan 
du lyssna på programmen när du vill. 
och även hitta äldre program.
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Rätta lösningen på kryss nr 5, 2013.
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Kryss nr 6  
Första pris är tre ”glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
29 oktober 2013 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 6”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 5, 2013
1:a: Niklas Larsson, Kanelgränd.
2–5: Eva Pettersson, Pluggvägen.
Signe Nilsson, Bollmoravägen.
Henry Ekstrand, Sikvägen.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.

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 6” 
och skicka 
senast den  
29 oktober 2013 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

lösning till bildgåta nr 5

Barbro Nordlöf, Sandvägen, 
vann bildgåtan då hon vis
ste att bilden var tagen på 
Tyresövallen.

Foto: Gunnar Frisell

Tyck om Tyresö
DeMOKRATI Tyck om Tyresö-boden 
har varit utställd vid Breviksskolan, 
granängsringen, Alléplan och nu 
utanför Forellen. snart flyttar den in i 
centrum i en utställningslokal.

Här är alla välkomna att berätta hur 
man vill att Tyresö ska gestalta sig 
framgent. Genom att dra trådar mel
lan olika frågor kan tjänstemännen 
senare se vad tyresöborna prioriterar.

Utställningen har varit välbesökt 
och förslagen som man kan sätta på 
kartan har behövt rensas varje vecka 
för att lapplagret inte ska bli för tjockt.

Tyck om Tyresö kan du göra okto
ber månad ut.

ooo En förslagslåda av stora mått. Foto: Gunnar Frisell

Personal 
laddar 
bilar
TRAFIK Miljöbilar rullar i kommunen.

Tyresö satsar på att använda miljö
bilar varav några är elbilar. Den 9 
oktober var det möjligt för de kom
munanställda att prova elfordon och 
lära sig hur man tankar dem. Drygt 
100 bilar finns i kommunal drift varav 
de 10 som tillhör den så kallade for
donspoolen har alkolås. Bilarna ägs 
inte utan leasas av Miljöbilscentralen.

ooo Här tankas det med sladd istället för med slang. Foto: Gunnar Frisell
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MAT Aldrig har debatten kring 
naturlig mat upplevts så stor 
som den är nu. Vi är många som 
är måna om vad vi stoppar i oss 
och våra barn för mat. studier 
och rapporter bekräftar att barn 
som äter en väl sammansatt 
frukost och lunch är skärpta och 
öppna för intryck.

Under 2010 påbörjade Tyresö 
arbetet med att erbjuda våra barn 
den bästa skolmaten genom att 
bygga om samtliga Tyresös kom
munala skolkök till tillagnings
kök.

Men ett tillagningskök är inte 
hela lösningen på hur maten går 
mot att bli alltmer naturlig och 
lagad från grunden. Kökschefens 
roll som engagerande drivkraft 
för att servera bra mat är otroligt 
viktigt.

sveriges bästa skolmat
Ett bra exempel är kökschefen 
Gösta Rik. I över 20 år hade Gösta 
jobbat inom restaurangbran
schen när han en dag sadlade 
om till kökschef på Fornuddens 
skola. En av de inledande insat
serna för Gösta var att låta elev
erna vara med och rösta fram res
taurangens namn. Vinnarnamnet 
blev ”Den mumsiga draken” och 
Göstas mål är att ”den mumsiga 
draken” inom ett år ska servera 
”Sveriges bästa skolmat”.

Tillsammans med skolans 
köksteam ser han till att eleverna 
bjuds på en kulinarisk upplevelse 
såväl till frukost, lunch som mel
lanmål. Hel och halvfabrikat 
utesluts och eleverna är med och 
bestämmer vad som serveras.

Från tidig morgon bakas det 
bröd, görs egen ketchup, smör 
och salt. Genom att även visa 
och berätta om hur maten till
lagas skapar Gösta ett intresse 
hos eleverna för mat, som gör 
att de vågar prova oxkind, sushi 
och egengjord blodpudding. Från 
fisken Gösta gör filéer av blir det 
mer än en lunch, det kokas fond 
och görs fiskfärs.

Tända ljus och blommor
På morgnarna tänds det ljus, ser
veras äggröra, varma mackor och 
frukt. Restaurangen har fina ser
vetter och blommor på borden. 
Miljön är inbjudande och resul

tatet av att barnen äter lunch ger 
självklart en positiv effekt på den 
övriga skoldagen och fritidsverk
samheten. I somras ställde Gösta 
och hans team ut i Kungsträdgår
den på ”Smaka på Stockholm” 
och intresset för hans engage
mang är stort.

Det är otroligt spännande att 
lyssna till Gösta och ta del av hans 

kunskaper och som alltid när eld
själar berättar om sitt intresse – 
låter det så enkelt.

Målet motiverar
Målet att servera Sveriges bästa 
skolmat om ett år tillsammans 
med engagemanget för bra mat är 
motivatorer för Gösta och hans 
team.

självklart med tillagningskök
Tillagningskök i skolan är snart 
en självklarhet i samtliga Tyresös 
skolor. Nu följer arbetet med en 
politik som möjliggör för skolor 
att servera bra mat till våra barn 
och anställa kökschefer som brin
ner för frågan om naturlig mat i 
skolan.

ooo

tyreSö ruNt

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Dags 
att se över 

vinter-
däcken

Däck och bilverkstad
radiovägen 4, tel 742 71 72
Mån–ons 7–17, tors 7–18,  
fre 7–16, lör 10–14 (15/10–1/12)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

• Däck
hotell – 
fråga oss 
om priser

• Service 
av alla 
 bilar, även 
USA och 
transport
bilar 
• Vi släck
er era be
siktnings
tvåor 
• Aukto
riserad 
Misubishi
verkstad

Välkommen till

Gösta Rik är kökschef på ”Den mumsiga draken” där man med elevernas hjälp vill nå målet att inom ett år 
servera  Sveriges bästa skolmat. Foto: Jannice rocKstroh

Brinner för naturlig mat i skolan

 Foto: Jannice rocKstroh
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