
Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri 
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–21.
Kundtjänst (spel, kondis och post) vardagar 9–19, helger 9–17. Tel 08-712 02 45
Välkommen önskar Andreas med personal.

Tyresös lägsta priser enligt PRO
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Julmarknad med tradition
n Årets julmarknad vid Lilla Tyre-
sö, alltså Prinsvillan, samlade som 
vanligt många besökare under lör-
dagen och söndagen förra veckan. 
Trots att snön saknades skapade 
alla stånden med sina julinnehåll 

en stämningsfull inramning. Och 
besökarna slapp också förra årets 
stränga kyla.

Folk trängdes kring stånden där 
det mesta gick att köpa. Markna-
den lockade inte bara besökare 

från Tyresö utan flera kom från 
andra kommuner. Barnen kunde 
rida och gladdes åt ballonger i all 
möjliga former.

Julen nalkas!
 Sid 8–9

… tror inte  
sina öron.
     Sid 2

Bollmoran …

NR 8 H december 2011 H 1972–2011

Julmarknadsbesökarna trängdes vid stånden. Foto: Gunnar Frisell

Växande utanförskap
n Det som skulle minska har i stället ökat. Modraternas politik 
i Tyresö har de senaste tre åren ökat antalet hushåll som behö-
ver socialbidrag med över 50 procent. Med det ökade utanför-
skapt utsätts också barnens hälsa för stora påfrestningar enligt 
Rädda Barnen. Ledare, sid 2

otillräckliga skolsatsningar
n Forskningen är överens. Lärarnas möjlighet att vara goda 
pedagoger avgör resultatet. När Tyresö kommun investerar 
för litet i skolan får aldrig lärarna chansen att prestera på 
toppen av sin förmåga. Därför behövs en ny skolpolitik i Tyre-
sö. Debatt, sid 4

”Vi behöver för-
stärka tillsynen 
av äldreomsorgen 
och ställa tuffare 
krav.”
Anita Mattsson, sid 5

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och många hoppas på snön. 
Det nya året betyder bland 
annat nya nummer   
av Tyresö Nyheter . Det 
stöd tidningen fått från er 
tyresöbor under året har 
betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och annon-
sörer. Utan Er blev det 
ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Vårdkritik
n Carema får kritik för verk-
samheten inom handikap-
pomsorgen de bedriver i 
Tyresö. Flera anhöriga har 
gjort anmälningar men detta 
rubbar inte deras förtroende 
hos de styrande Modrater-
na. Sid 5

nya ordningsregler
n De nya lokala ordningsföre-
skrifterna kan skapa orimlig-
heter, menar oppositionen i 
kommunen. Tillåtet att dricka 
alkohol på ena sidan vägen 
men inte på den andra. Sid 6

unga skribenter
n Tyresö gymnasium skriver 
i Tyresö Nyheter. Medialinjen 
kommer som vanligt att publi-
cera några av sina artiklar i 
detta och kommande num-
mer. Sid 10



Noterat

Så är tomten snart här. Nedräkningen har 
börjat. Julmarknaderna avlöser varandra, 
glöggen doftar och pepparkakor blir det 

vanligaste kaffebrödet. Jakten på årets julklap-
par har börjat. Året julklapp ska enligt en under-
sökning vara en matkasse, fylld med varor och 
recept på hur de ska tillagas. Det är säkert en 
julklapp som passar för många av de tyresöbor 
som försöker kombinera föräldraskap och arbe-
te. För de flesta av tyresöborna är välmående, 
lika välmående som vår kommun. Kommunen 
går med ett rejält överskott. Men alla i Tyresö 
har det inte lika bra. För dem blir inte julen för-
väntans tid. Där kommer inte presentkort som 
innehåller årets julklapp ligga under granen.

Därför man har inte råd. För det finns också 
ett annat Tyresö, det Tyresö där försörjnings-
stödet, socialbidraget, ökar. Under de tre senas-
te åren, 2008 till 2010, har antalet hushåll som 
får socialbidrag ökat med 50 procent. Och i år 
väntas kostnaden öka än mer. Bland dem som 
tvingas till försörjningsstöd finns de som är utan 
arbete och de sjuka som blivit utförsäkrade. För 
de är socialbidraget den enda lösningen. Det 
kunde vara annorlunda om sjukförsäkringen 
haft en annan utformning, en sjukförsäkring som 
bär fram tills man är frisk, där rehabilitering är 
en naturlig del. Många är också ungdomar som 
istället för att bidra till samhället genom arbete, 
tvingas till bidragsberoende. Det finns också de 
familjer där den ena parten är utförsäkrad och 
den andra är i arbete, där har familjen plötsligt 
tappat en inkomst. De som hamnar där finns 

inte alls i statistiken. Men i statistiken finns de 
700 barn som enligt Rädda Barnen lever i fat-
tigdom. Att växa upp i ett fattigt hem i Sverige 
är förstås inte samma sak som att vara fattig i 
exempelvis Indien. Men oavsett land ska barn 
inte diskrimineras på grund av föräldrarnas eko-
nomiska situation. Rädda Barnens rapport från 
2004 – Barns hälsa i Sverige – visar att det finns 
ett starkt samband mellan barns hälsa och eko-
nomisk utsatthet.

Enligt Rädda Barnens rapport, ”Barnfat-
tigdomen i Sverige 2010” är det framfö-
rallt tre grupper av barn som är särskilt 
utsatta och som inte har nåtts av den all-
männa välfärdsutvecklingen: barn med 
utländsk bakgrund, barn i storstädernas 
förorter och barn till ensamstående.

Fattigdom i Sverige är enligt samma rapport 
andelen barn i familjer som får socialbidrag 
och/eller har låg inkomststandard. Inkomsterna 
är alltså lägre än vad som behövs för att täcka 
de nödvändiga kostnaderna. För barnen i dessa 
familjer kan det innebära att inte kunna följa 
med på skolutflykter, gå till simhallen, vara med 
i musikskolan eller gå på bio med kompisar. Det 
är de som äter extra mycket på skolunchen för 
att man vet att på kvällen serveras ingen mid-
dag, för det har föräldrarna inte råd med.

Utanförskapet skulle minska, det lovade 
Reinfeldt i valet 2006, men också i välmående 
Tyresö har det ökat och snart är det jul.

ooo

Utanförskapet skulle minska var Moderaternas budskap i valrörelsen 2006.  
Det blev tvärt om. Bara de senaste åren har antalet hushåll i Tyresö som behöver 
socialbidrag ökat med över 50 procent. Hårdare regler i sjukförsäkringssystemet 
och stora svårigheter för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden gör social-
bidragen till den enda lösningen. I spåret av det ökade utanförskapet ökar också 
barnfattigdomen. Alla får inte den goda jul som snart står för dörren.

”Denna andra advent har jag till stor del ägnat till idrott och 
kultur i Tyresö. Igår var jag i Haninge för att se TyresöTroll-
bäcken IBK i Superligan i innebandy.” skriver Dick Bengts-
son på sin blogg. Konstateras kan alltså att när kultur- och 
fritidsnämndens ordförande ska titta på en del tyresöfören-
ingar i aktion måste han åka till grannkommunerna. Efter 
13 års borgerligt styre saknas det lokaler som kan husera 
elitidrott i Tyresö.

ooo
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Vid utebliven tidning kontakta redak-
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Kall jul
för en del

för barn och ungdom

Är du intresserad av
djur och natur?

Världsnaturfonden WWF

Pandaklubben

 Ring 08-624 74 00

Trollbäcken fyller hundra och boken sitter trångt
där biblioteket en gång föddes.
Det var för längesen, innan allt föröddes,
men nu har det väl ändå gått för långt.
Ånej, nu fortsätter mordet
på offentliga ordet
när affischtavlor lägges i grav.
Den nya informationsprofilen
är att allt ska läggas i mobilen.
Mycket ska man höra innan örat faller av!

S.
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Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Palle Carlsson
Tel. 798 81 05

Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusbodaföreningen
Björn Ericson
Tel. 448 62 11

Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson

Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin

Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco

Tel. 0707-634 179

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

NATUR Som Tyresö Nyheter 
kunde rapportera i förra num-
ret är kommunen enigt om att 
inrätta ännu ett naturreservat – 
Dyviks lövängars naturreservat. 
Beslut kommer att tas på kom-
munfullmäktige i december. Det 
placerar Tyresö på plats nummer 
6 i Sverige av kommuner med 
störst andel av areal med skyd-
dad natur.

Avsikten är i första hand att skyd-
da löv- och slåtterängarna vid 
Dyviksmaren och områdets växt- 
och djurliv. Man har därför tagit 
fram en skötselplan för ängsmar-
kerna, som innebär att området 

utvecklas i den riktningen. Sam-
tidigt ska friluftslivet tillgodoses 
utan att naturen skadas.

Bergsbranten som går längs 
med Dyviksuddsvägen har 
bedömts av Skogstyrelsen som 
nyckelbiotop, vilket är områden 
som har höga naturvärden och 
många rödlistade växt- och djur-
arter.

Besök med varsamhet
Inrättandet av reservatet innebär 
bland annat utöver andra lagar 
och föreskrifter att området ska 
besökas med varsamhet, inga 
växter eller grenar får plockas 
eller brytas, husdjur ska vara 

kopplade, man får bara göra upp 
öppen eld på därför avsedd plats 
och grupper över 40 personer 
måste få tillstånd av kommunen 
att vistas där. Bergsklättring 
förekommer i området, men inga 
nya bulthål får göras i reserva-
tets bergsbranter. Fiskeförbud i 
Dyviksmaren under perioden 1 
april till 15 juni kommer att råda.

Ett av sex reservat
Utöver Dyviks lövängars naturre-
servat kan Tyresö stoltsera med 
halva Tyresta nationalpark och 
naturreservat, Alby, Sandholmar-
na, Dyvik och Hammarberget.

ooo

Dyviks lövängar blir ytterligare ett naturreservat i Tyresö. Foto: Gunnar Frisell

Dyviks lövängars 
naturreservat

Glömda ljus orsakar var fjärde 
decemberbrand i våra bostäder
SäkERhET I december nästan 
fördubblas bränder i bostäder 
jämfört med de andra månaderna 
under året.

En fjärdedel av dessa bränder 
orsakas av bortglömda levande 
ljus. Tillsammans med glömda 
spisar orsakar de levande ljusen 
de flesta bostadsbränder i decem-
ber. Det är orsaker som vi själva 
råder över.

– Det är det mänskliga bete-
endet som orsakar de allra flesta 
bränder. Den här tiden på året är 
de glömda ljusen den vanligaste 
orsaken. Vårt råd är att använda 
obrännbara ljusstakar och ljus-
manschetter och ta för vana att 
alltid släcka ljusen när man läm-
nar rummet, säger Lina Holgers-
son, brandingenjör på Södertörns 
brandförsvarsförbund.

Brandvarnaren upptäcker 
branden tidigt. En fungerande 
brandvarnare reagerar tidigt på 

rök och ger viktiga minuter att 
släcka eller komma undan.

– Med en handbrandsläckare 
eller en brandfilt går det att släcka 
en liten brand men det förutsät-
ter att branden upptäcks medan 
den fortfarande är liten. Därför är 

brandvarnaren så viktig. En spis-
vakt är ett bra hjälpmedel för den 
som lätt glömmer. Den stänger av 
spisen efter en viss 
tid eller vid en viss 
temperatur, säger 
Lina Holgersson.

De som oftast drabbas av 
bostadsbränder är äldre män-
niskor. Det hör ihop med olika 
funktionsnedsättningar som blir 
vanligare på äldre dar. Idag finns 
det brandskyddsutrustning för 

den som inte själv kan ta sig ut 
eller släcka branden. Exempel 
på brandskyddsutrustning är 

brandvarnare, brandsläckare, 
brandfilt, mobil sprinkler, flam-
skyddade sängkläder, filtar 
och sängkläder, trygghetslarm, 

spisvakt och batteridrivna ljus.
– Men det är inte säkert att 

den som befinner sig i riskgrup-
pen själv uppfattar det. Då är det 
bra om en anhörig eller vän hjäl-
per till att se över brandskyddet, 
rekommenderar Lina Holgersson.

Fram till jul finns brandmän 
från Södertörns brandförsvars-
förbund på välbesökta platser för 
att ge råd och tips om brandsäker-
het i hemmet.

ooo

Midsommarstången får oss att 
minnas sommarens glada dagar. 
 Foto: Gunnar Frisell

Fakta
(källa Wikipedia)

Nationalpark:  
ett alldeles speciellt naturom-
råde som skyddats som natio-
nalpark av ett lands statsmakt. 
Syftet är att bevara naturen som 
allmän natursevärdhet eller för 
att öka naturkännedomen och 
intresse för naturen.

Naturreservat:  
är ett naturområde som skyd-
das med lagstiftning. Det kan 
vara ett område som är betydel-
sefullt för människan, floran och 
faunan eller är av ett intresse 
av geologiskt perspektiv. Natur-
reservat är den mest effektiva 
och användbara skyddsformen 
för bevarande av större natur-
områden.

Checklista inför julen
n Testa att brandvarnaren fungerar. Byt batteri regelbun-

det. Ett vanligt niovoltsbatteri, som finns i de flesta brand-
varnare, håller i cirka ett år.

n Kom ihåg att släcka ljusen.

n Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar utan brandfarliga dekorationer.

n Lämna aldrig tända ljus obevakade.

n Lämna inte barn eller husdjur ensamma med tända ljus eller tomtebloss.

n Ha inte levande ljus i granen.

n Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljus och stjärnor.

n Kom ihåg att stänga av spisen. En spisvakt kan hjälpa.

n Skaffa en brandsläckare. Se till att alla i familjen vet var den står och 
hur den ska användas. En pulversläckare på 6 kg rekommenderas.

n Gå igenom utrymningsvägarna hemma med familjen.

Oförändrad kyrko-
avgift i Tyresö
kyRkA Den politiska majorite-
ten, bestående av Socialdemo-
krater och Moderater, i Tyresö 
församling har beslutat om oför-
ändrad kyrkoavgift. Begravnings-
avgiften som uppgår till 9 öre är en 
av landets lägsta.

ooo

Socialbidragen 
sjunker i riket – 
men inte i Tyresö
VäLFäRD Socialstyrelsens sam-
manställning visar på något sjun-
kande socialbidragsberoende i 
riket mellan 2011 och 2010. Tyvärr 
gäller det inte för Tyresö där beho-
vet av bidrag är oförändrat. Den 
del som inte hänger samman med 
flyktingmottagande visar dessut-
om på att utvecklingen mot ökan-
de kostnader för socialbidrag fort-
sätter i Tyresö.

ooo

Tyresö mindre 
sårbart 
TRygghET Tyresö kommun som 
normalt inte rosar den kommu-
nalekonomiska marknaden (kom-
munen har en svag soliditet) kan 
nu glädja sig åt ett bra resultat i en 
ekonomisk rankning av Svenskt 
Näringsliv. Kommunen bedöms 
vara landets sjätte minst sårbara 
kommun. Orsaken är framför allt 
att kommunen och dess invånare 
inte är beroende av ett fåtal stora 
arbetsgivare.

ooo
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Idag är så gott som all forskning överens. Lärarnas möj-
lighet att vara goda pedagoger avgör hur skolan lyckas. 
För en kommun som Tyresö som underinvesterar och 

som har en historia av alltför låga kunskapsresultat i grund-
skolan borde det vara en viktig del av skolpolitiken. Ändå 
händer förfärande lite. När ska våra lärare tillåtas prestera 
på toppen av sin förmåga?

Det här är inget angrepp på lärare – tvärtom är det en 
hyllning till den yrkesgrupp som dag efter dag ger våra barn 
och ungdomar en kunskapsbas och en förmåga att orien-
tera sig i samhället och vuxenlivet. Ändå handlar detta om 
att lärare skulle kunna göra så mycket mer – om de fick rätt 
förutsättningar.

Snarare är det ett angrepp på de som år efter år inte ser 
ansträngningarna och inte gör tillräckligt för att ge lärare 
tillräckligt bra villkor för undervisningen. Därför behövs 
en ny skolpolitik i Tyresö.

Låt mig vara ärlig och tydlig i detta – vår kritik av den 
moderata skolpolitiken i Tyresö står fast. Avsaknaden av 
investeringar i undervisning har kombinerats med idelös-
het och trötthet. Samtidigt har de inte varit ensamma när 
det gäller att inte göra tillräckligt för att lärarna ska få de 
bästa förutsättningar. Även vi Socialdemokrater måste 
medge att vi ibland historiskt alltför ofta har prioriterat fler 
lärare framför bättre rustade lärare. De behöver naturligt-
vis inte stå i motsats mot varandra. Ett bevis på det är den 
förda moderata skolpolitiken som varken inneburit fler 
eller bättre rustade lärare.

Vi socialdemokrater i Tyresö började på allvar ompröva 
vår politik 2009. Idag kan vi presentera en politik på flera 
olika områden för fler och bättre rustade lärare i Tyresö.

Först – läraryrkets attraktivitet måste stärkas. Viktigast 
är ett konkurrenskraftigt löneläge. Under lång tid har grup-
pen tappat och duktiga lärare hittar idag ofta bättre löner 
utanför läraryrket. Tyresö ska bidra till en bättre nivå för 
att höja yrkets status men också för att gentemot andra 
kommuner vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vi 
socialdemokrater i Tyresö föreslog i vårt budgetförslag för 
2012 en första satsning på 2 miljoner kronor. Det är inte 
tillräckligt för att lösa all problem – men en tydlig start. 
Vi kommer fortsätta detta arbete – även om våra förslag 
röstats ner.

För det andra. Lärare ska få vara lärare och de ska ha 
rätt till utveckling. Alltför mycket tid av lärarens arbetstid 
går idag åt till att vara administratör. Alltför lite tid används 

à andra sidan till att utveckla lärarna. Vi vill ändra detta 
och föreslog därför i våras insatser för att förstärka det 
administrativa stödet på skolor. Det avlastar direkt lärare 
som alltför ofta tvingas täcka upp för rektorer som lagts 
på administrativa krav. Ett av de mer udda inslagen är att 
kommunens politiska ledning accepterar att rektorerna 
ägnar 20 procent av sin arbetstid till att vara ledningsgrupp 
på kommunkontoret. Om man avskaffar detta och stärker 
det administrativa stödet kan rektorer på allvar bli pedago-
giska ledare. Det borde vara ett minimikrav att alla lärare 
varje termin får feedback från sin rektor baserat på att han 
eller hon sett lärarens undervisning i klassrummet.

För det tredje. Lärare är våra främsta experter när det 
gäller undervisning. Idag tas deras åsikter alltför dåligt 
tillvara. Vi frågar idag regelbundet alla yrkeskategorier 
om hur arbetsmiljön och arbetsorganisationen är. Men vi 
frågar aldrig om hur deras förutsättningar att utföra sitt 
arbete är. Det borde vara en självklarhet att regelbundet 
fråga lärare om hur villkoren för att bedriva en toppklassig 
undervisning i Tyresö är och vad som krävs för att vi ska 
få den bästa undervisningen. Vi kommer föreslå en sådan 
årlig medarbetarundersökning. Det borde också vara en 
självklarhet att kommunens politiker regelbundet träffar 
alla fackliga organisationer som organiserar lärare och 
övrig personal i den pedagogiska verksamheten.

Det är bara några steg. Vi kommer fortsätta arbetet med 
att höja kunskapsresultaten i Tyresös skolor. I det arbetet 
är lärarna alltför viktiga för att de även i fortsättningen ska 
bli negligerade av kommunen.
Martin Nilsson (S)
Andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, Tyresö

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

Ge Tyresös lärare förutsättningar att vara Sveriges bästa

När ska våra 
lärare tillåtas 
prestera på 
toppen av sin 
förmåga?

Foto: Gunnar Frisell

Låt bussfilerna vara kvar! Till er som styr

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!

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!

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!

Under ombyggnaden av Johan-
neshovsbron och Söderledstun-
neln har resorna med våra direkt-
bussar in till centralen flutit på 
oväntat smidigt. Det har vi tacka 
bussfilerna för. Genom dessa har 
vi alla som tänker på miljön och 
åker kollektivt kommit fram hyf-
sat fort. Bussfiler är både effektivt 
och billigt sätt att en väl fungeran-

de kollektivtrafik, men enligt ryk-
ten kommer dessa försvinna när 
renoveringen är färdig. Det vore 
förödande för alla oss som pend-
lar varje dag till och från jobbet. 
Att tro att bara för att man har två 
filer åt varje håll så behövs inte 
bussfilerna är feltänkt. Bara för 
att det blir lite mer plats blir det 
inte färre bilar och därmed min-

dre trångt för bussarna utan tvärt-
om fler bilar och mer trängsel. Det 
är lika feltänkt som när det bor-
gerliga styret i SL satsar en massa 
pengar på onödiga spårvagnslin-
jer till NK. Bussfiler är billiga och 
flexibla, spårvagnslinjer är dyra 
och osmidiga.
Bussfilens vänner!

Här sitter vi i våra lägenheter
Med glasögon, hörapparat och
tandproteser. Ute skiner solen
så härligt. Men att komma ut är
alltför besvärligt.

Något särskilt boende finns inte över.
Ni får all den hjälp ni behöver,
bara Ni pungar ut med klöver. Det är tonen
i Tyresö Kommun. Av politiker som
helst är anonym.

Kan vi hjälpa att vi är sjuka och gamla
Inte alla är senildementa som svamla.
Många av oss är klara i knoppen. Har ni glömt
vad ni sa i ert tal, då det var val?

Oansvarigt/okunnigt eller både och
I Tyresö Nyheter nummer 7, 
november 2011 skriver Martin 
Nilsson (S) att Moderaterna i 
Moderaterna skall ta ansvar för 
investeringen av utbyggnaden av 
Nyboda skola. Anledningen är 
tydligen att de ekonomiska kal-
kylerna stigit från den ursprung-
liga investeringen på 140 miljoner 
kronor till 230 miljoner. Ett beslut 
som tydligen togs i maj 2010. Mar-
tin Nilsson skriver att detta är en 
oansvarighet om skattebetalar-
nas pengar.

Man frågar sig: Är det inte hela 
kommunstyrelsens ansvar? Han 
menar vidare att minst 30 mil-
joner borde den onödiga inves-

teringen uppgå till. Förklara de 
övriga 60 miljonerna.

Som skattebetalare undrar man 
hur man redovisat investerings-
behovet och förklarat det ökade 
investeringsbehovet med nästan 
65 procent! (140 till 230 miljoner) 
Inte ett ord säger Martin Nilsson 
om oppositionens invändningar 
till beträffande de totala 65 pro-
centen.

Det är lätt att kritisera, när 
fakta föreligger, men ännu vikti-
gare att vända ut och in på skat-
tebetalarnas pengar i detta avse-
ende före en investering av denna 
storlek.

Tycker nog att oppositionspar-

tierna borde ha sagt sitt i frågan, 
men härom har det varit och tyst i 
egna tidningen. Oppositionsparti-
erna verkar minst sagt vara hand-
fallna.

Gång på gång får man läsa om 
politiska beslut och spruckna 
budgetramar i medierna. Swed-
bank Arena i Solna är ett exempel. 
Ny Äventyrsbadet i Tyresö kom-
mun kommer med stor sannolik-
het att bli ett ytterligare exempel.

Man frågar sig ängsligt: Finns 
det inte kompetenta ekonomer/
tekniker i kommunerna?

Om inte, vad tänker man göra 
för att säkerställa kompetensen?
Undrande skattebetalare

Det känns skönt att det finns poli-
tiker i Tyresö som ställer upp för 
oss vars röst inte tycks nå in i mak-
tens korridorer. Jag tänker på den 
namninsamling, som nu leder till 
folkomröstning, gällande de hut-
lösa avgifterna för trygghetslarm 
och hemtjänstinsatser. Att presti-
ge kommer med i bilden visar att 
man har liten eller ingen vetskap 
om denna grupps verklighet. Om 

de besvärat sig med att tala med 
de äldre- och handikapporganisa-
tioner vi har och, inte minst, med 
den personal som dagligen kon-
fronteras med dessa människors 
vardag, hade nog beslutet aldrig 
fattats. Nu står hoppet till tyresö-
borna. Jag tror att deras hjärtan 
kommer att tala.
herbert Sandman

Radioprogram
som julklapp

Nu stressas många av att köpa julklappar. Några löser det genom att 
beställa kopior av något av Tyresöradions 3 300 program, till exempel av 
intervjuer med anhöriga. Dessutom finns ju Ebbe Björkmans uppskatta-
de serier om döda poeter, såsom Fröding, Karlfeldt, Ferlin och andra. Det 
är bara att kontakta programledaren Åke Sandin på telefon 712 44 63 
eller på e-post ake.sandin@tyresöradion.se och beställa.

Tips från närradion
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VINST Den äldreomsorg som 
drivits av Carema har fått hård 
kritik. Men den kritik som nu 
kommer fram handlar inte bara 
om företagets äldreomsorg. även 
övriga verksamheter som Care-
ma driver i Tyresö ifrågasätts nu.

Gränsvägens gruppbostad som 
är ett boende för personer med 
funktionsnedsättning har efter 
anmälningar från flera anhöriga 
varit utsatt för granskning av 
såväl kommunen som socialsty-
relsen vilket tvingat företaget att 
utarbeta en åtgärdsplan för att 
förbättra verksamheten.

Åtgärdsplanen verkar ha gett 
en viss effekt. När ärendet togs 
upp i Socialnämnden i slutet på 
november visade granskningen 
att anhöriga till två av de sex 
boendetycker att verksamheten 
fungerar utmärkt. Tre av de sex 
tycker att det är på väg att bli bätt-
re medan en anhörig inte tycker 
boendet är bra.

Samtidigt finns alltså kritik 
kvar. En av de anhöriga har hört 
av sig till Tyresö Nyheter med sin 
berättelse om verksamheten. Hon 
berättar om ungdomar som inte 

får den individuella omsorg de 
behöver och hur den medicinska 
omvårdnaden ständigt ifrågasätts:

– Under ett och ett halvt år har 
28 personer varav 3 chefer omsatts 
i personalen. Efter påstötningar till 
kommunen har Carema fått mer 
pengar men ger ingen bättre vård.

– Är det möjligt att våra skatte-
pengar ska gå till Caremas vinst, 
frågar sig föräldern i brevet till oss.

även psykiatrin drabbad
Den senaste månaden har också 
psykiatrin i Tyresö, även den dri-
ven av Carema, stått helt utan fast 
läkare. Istället drivs verksamhe-
ten med hjälp av inhyrda stafett-
läkare. Något som försämrar kon-
tinuiteten och nu fått flera patien-
ter att söka sig till andra utförare.

– Carema har haft problem med 
läkare ända sedan de tog över 
driften från landstinget. Det drab-
bar enskilda personer och är inte 
alls bra för deras tillfrisknande, 
säger Eva Tullander, chef för för-
sörjningsstödsenheten vid Tyresö 
kommun till lokaltidningen Mitt i 
Tyresö.

I samma artikel säger Johan 
Jansson, medicinsk chef inom 
Carema psykiatri, att det inte är 
bra med så täta läkarbyten – men 
att verksamheten inte står och 
faller med läkarbesök. Det finns 
också andra kompetenser som 
kan ge rätt insatser.

Fortsatt förtroende
Förtroendet för företagets verk-
samhet i Tyresö tycks dock oför-
ändrat:

– Vår bedömning är att verk-
samheten fungerar bra i Tyresö, 
sade socialnämndens ordföran-
de Andreas Jonsson (M) vid en 
debatt om företagets verksamhet 
i fullmäktige.

Men han sa sig ändå vara oroad 
och lovade förändring:

– Vi har anledning att igen se 
över om våra granskningar ska 
förändras. Vi kommer nu att 
intensifiera vårt arbete med att 
säkra kvaliteten i alla välfärds-
verksamheter.

Inga konsekvenser
Samtidigt markerade Jonsson 
(M) tydligt att Carema även fort-
sättningsvis ska kunna ta över fler 
verksamheter från kommunen:

– Det finns inget skäl att diskva-
lificera företaget vid upphandling.

Något som får Socialdemo-
kraternas oppositionsråd Anita 
Mattsson att reagera:

– Om inte det som hänt i omsor-
gen får några konsekvenser så 
kan man fråga sig vad som krävs.

– För Moderaterna har privati-

sering varit överordnat bra kvali-
tet och nu vägrar de ta ansvaret. 
Vi behöver förstärka tillsynen och 
ställa tuffare krav.

ooo

Nyheter

Jag vill bli medlem i
Socialdemokraterna i Tyresö

Namn:  ____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: ________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobiltfn: __________________________________

E-post: ____________________________________

Klipp ur och skicka in – portot är betalt!

Portot 
betalt

Frisvar
120 056 100

Socialdemokraterna i Tyresö
Björkbacksvägen 37 (gaveln)
135 40 Tyresö

TAxA Den nya äldreomsorgs-
taxan kan bli en stor vinst för det 
skandalomsusade omsorgsföre-
taget Carema.
 Samtidigt visar nya uppgifter 
att företaget tjänar ännu mer på 
Tyresös äldreomsorg än vad som 
tidigare varit känt.

Förslaget om ökade avgifter kan 
komma att bli föremål för en 
folkomröstning men ännu är det 
oklart om de styrande modera-
terna kommer stå fast vid det 
hårt kritiserade förslaget. Om det 
blir en folkomröstning kan mot-
ståndarna till de höjda avgifterna 
komma att få ytterligare argu-
ment i Carema-skandalen.

Vinst högre än avgiftshöjning
I förra upplagan av Tyresö Nyhe-
ter kunde vi rapportera hur före-
taget, som anklagats för vanvård 
och som har monopol på privat 
äldreomsorg i Tyresö, har en vinst 
som är mångdubbelt större än vad 
avgiftshöjningen ger kommunen.

Dagens industri har nu gran-
skat uppgifterna om Caremas 
skatteplanering och där fått fram 
att räntan på internlånen som 
använts för att skatteplanera bort 
stora delar av vinsten uppgår till 
12 procent. Det gör att all vinst 
som tas ut ur verksamheten inte 
syns och det är därför försiktigt 
räknat så att vinsten på att bedriva 
äldreomsorg i Tyresö uppgår till 
närmare 7 miljoner kronor. Detta 
att jämföra med att höjningen av 
avgiften beräknas ge kommunen 
1,5 miljoner kronor.

Vinsten kan öka
Caremas vinst kan dock komma 
att öka ytterligare. Med den höjda 
taxan kommer hemtjänst att bli 
dyrare, vilket många befarar kom-
mer leda till att fler i det längsta 
avstår från hemtjänst och istället 
försöker klara sig på egen hand. 
Det kan komma att påskynda 
behovet av fler platser i särskilda 
boenden.

– Det är sannolikt, säger Susann 

Ronström, socialdemokratisk 
gruppledare i socialnämnden. Vår 
erfarenhet är att förebyggande 
arbete i form av omsorg i hemmet 
är lönsam för kommunen. Det 
räcker att tre personer tidigare 
behöver en plats på ett särskilt 

boende för att hela ”vinsten” med 
höjda avgifter ska ha försvunnit i 
ökade kostnader.

En av de som då får del av vin-
sten är Carema, den enda privata 
aktören på äldreboenden i Tyresö.

ooo

Carema tjänar på nya taxan

Susann Ronström (S) befarar att den höjda taxan får fler att avstå hem-
tjänst vilket kan påskynda behovet av särskilt boende. Foto: Gunnar Frisell

Trots kritik även mot Caremas övriga verksamheter i Tyresö:

Ledande moderat öppnar för att 
företaget  ska få fler kontrakt i Tyresö

Andreas Jonsson (M) tycker att 
verksamheten fungerar bra i 
Tyresö . Foto: Gunnar Frisell

– Om inte det som hänt får några 
konsekvenser så kan man fråga 
sig vad som krävs, säger Anita 
Mattsson (S). Foto: Gunnar Frisell

S-motion:

Samarbeta 
bort klottret!
MILjö Tyresö kommun har sänkt 
sina klottersaneringskostnader 
betydligt på senare år. En klot-
terpolicy är framtagen.

En viktig del i denna policy, är 
att vara snabb med att tvätta bort 
klotter. Men det är bara på offent-
liga byggnader, som kommunen 
ansvarar för saneringen – de pri-
vata fastigheterna ska hantera 
detta på egen hand.

Aktörer bjuds in
Denna skillnad vill socialdemo-
kraterna i Tyresö åtgärda så att 
klottret kan begränsas på alla 
fastigheter. I en motion före-
slås, att kommunen ska bjuda in 
större fastighetsägare och andra 
berörda aktörer för att gemen-
samt arbeta fram en nolltolerans 
mot klotter. Man vill också att det 
utreds hur de större privata fast-
ighetsägarna ska kunna använda 
sig av kommunens upphandling 
av klottersanering.

Enklare och snabbare
Motionärerna Martin Nilsson och 
Sara Albornoz menar, att det finns 
en hel del möjligheter till samord-
ning att ta vara på. Mindre företag 
och organisationer kan ha sämre 
förutsättningar bland annat kost-
nadsmässigt, när det gäller klot-
tersanering. Samarbetet skulle 
göra det enklare och snabbare att 
få bort klottret.

Motionen kommer att behand-
las på kommunstyrelse och kom-
munfullmäktige i december.

ooo

Före och efter, sanerat och klart.
 Foto: Gunnar Frisell
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Grundläggande för förbud av 
alkoholförtäring är att det inte får 
äga rum på allmän plats särskilt i 
anslutning till centrumnära områ-
den samt platser där barn och 
ungdomar förväntas vistas i stör-
re utsträckning. Länsstyrelsen 
kräver att föreskrifterna åskådlig-
görs med kartor, som avgränsar 
var alkoholförtäring får ske och 
inte ske, samt var hundar ska vara 
kopplade med mera. Kommunen 
har därför upprättat kartor med 
områden för ändamålet.

Vid genomgången av de upprät-
tade kartorna reagerade opposi-
tionen på orimliga avgränsningar 
och ifrågasatte hur det ska fung-
era i praktiken. Det skulle lätt 
kunna uppfattas som att det till 
exempel enligt kartorna skulle 
vara tillåtet att ha gårdsfest med 
alkohol utan tillstånd på västra 
Farmarstigen, men förbjudet på 
Östra Farmarstigen och någon 
logisk förklaring till skillnaderna 
fanns inte. Ärendet återremittera-
des då för att inhämta bland annat 
polisens synpunkter.

Polisen tillstyrkte dock kartor-
na, eftersom det då blir enklare 
att ingripa, när alkohol förtärs på 
icke tillåten plats. Det blir ibland 
diskussioner med personer som 
dricker på dessa platser och det 
ska då bli lättare att via kartor 
visa var gränserna går.

Nu återstår, att göra det känt 
för medborgarna vad som gäller.

ooo

Alkoholdryck får inte förtäras på offentlig plats inom det inringade områ-
det under andra förhållanden än i samband med tillåten servering. 
 Karta: tyresö Kommun

Nyheter nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu
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Klass 9 i Tyresö Musikklasser framträdde under julmarknaden i Ahlstorp. 
Klassen leddes av Ingrid Risberg. Foto: Gunnar Frisell

MUSIk Musikklasserna har 
bråda tider inför jul.

Första helgen i december var det 
julmarknad vid Ahlstorp, ett av 
Tyresös gamla båtsmanstorp. Här 
gavs en försmak av musikklasser-
nas julkonsert.

Musikklasserna arrangerar sin 
årlig julkonsert torsdagen den 8 
december i Bollmoradalens kyrka 
klockan 18 och klockan 20. Den 
innehåller ett Luciatåg och en 
avdelning med traditionella jul-
sånger. Det är klasserna 4 och 7–9 
musik som sjunger under ledning 

av Anne Aaltonen-Samuelsson. 
Vid orgeln och pianot ackom-
panjerar Ingrid Risberg. Förköp 
av biljetter via biljett@tyreso.se. 
Biljetter säljs även vid entrén en 
timme före konserten.

ooo

Musikklassernas 
julkonserter ALkOhOLgRäNS kommunen reviderar nu de lokala ordningsföreskrif-

terna som ska gälla för Tyresö. De ska kungöras i Stockholms läns 
författningssamling för att kunna träda ikraft.

Ahlstorp. Foto: Gunnar Frisell
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Nyheter

Anette Söderberg
– Jag har ingen anhörig i Tyrer-
sös äldreboenden och har ingen 
egen åsikt. Jag vet ju att Carema 
varit i blåsväder en tid.

Arne Djärf
– Kommunen ska driva dem. 
För övrigt undrar jag vilka som 
ska ha råd att bo i Björkbackens  
nybygge. En trea med service  
kostar 11 000 kronor per månad. 
Är det bara de med en dyrbar 
villa att sälja som ska bo där?

jesper Bruzelius och  
Linda Björkman
– Kommunen ska driva dem. Såg 
dokumentären om Carema och 
så får det inte vara. Det måste 
vara bättre kvalitets kontroll på 
äldreboendena!

Mattias Strand
– Tycker att en blandning av 
kommunalt och privat är ok. Men 
det förutsätter bra regler och 
god kontroll.

Per jonsson
– Har ingen åsikt.

?Tyresö har 4 äldreboenden. 
En drivs av kommunen, två 

av Carema och en av Inspira.

hur tycker du att 
äldreboendena 

ska drivas?

Foto: Gunnar Frisell

Gymnasiet blir Campus Tyresö?

SkOLVAL Allt färre tyresöelever 
väljer Tyresö gymnasium. Elev-
ernas val blir i stället Stockholm 
och det är framför allt flickorna 
som väljer skolor utanför Tyresö.

Under de senaste åren har ande-
len tyresöelever som väljer det 
egna gymnasiet sjunkit för varje 
år. För några år sedan valde var-
annan tyresöelev det egna gym-
nasiet men i år sökte sig bara var 
fjärde elev till Tyresö gymnasium.

Antalet elever minskar
Samtidigt fortsätter elevkullarna 
att minska de närmaste åren och 
därmed blir det allt färre som 
kan välja Tyresö som sitt gym-
nasium. Samtidigt startas varje 
år nya skolor i länet, framför allt 
i Stockholm. Utvecklingen har 
ställt frågan om gymnasiets fram-
tid på sin spets och tydligt visat 
att något måste ske med Tyresö 
gymnasium.

Frågan om ett nytt gymnasium 
har de senaste åren varit på dag-
ordningen och i olika omgångar 
diskuterats i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden, som 
närmast ansvarig för gymnasiet. 
2010 gjordes en förstudie och 
skissades ett arkitektförslag för 
ombyggnad av det nuvarande 
gymnasiet.

Rapport om elevens val
Frågan har nu också tagits upp i 
en konsultrapport som förutsätt-
ningslöst försöker se på möjliga 
alternativ för ett framtida gymna-
sium här i Tyresö. Rapporten gör 
en omvärldsanalys och konsta-

terar att eleverna i Tyresö följer 
trenden i länet. Många söker sig 
till Stockholm och de högskole-
förberedande programmen. En 
markant ökad andel flickor söker 
sig till friskolor och pojkar söker 
sig till andra kommunala skolor i 
länet.

Skapa nytt
Konsultrapporten som bygger på 
intervjuer med skolledning, lärare 
och elever, politiker och tjänste-
män i kommunen, ger en bild av 
styrkor och svagheter i dagens 
gymnasium och pekar på möjlig-
heterna att utveckla och skapa 
nytt.

Många av svaren i rapporten 
pekar på dagens lokaler som en 
stor nackdel, både gymnasiets 
gamla och slitna lokaler och läget 
som gör att resvägen blir en stor 
nackdel för många.

Den största risken som lyfts 
fram är att inget händer då det 
tidigare gjorts ett flertal utred-
ningar utan resultat. Det finns 
också risk att personal slutar eller 
att lärarna tappar sugen.

Nytt gymnasium
Hur ser lösningen ut för ett fram-
tida gymnasium i Tyresö? Nästan 
alla svaren pekar på ett nytt gym-
nasium med nya, flexibla lokaler 
för lärande. En utbildningsmiljö 
som uppfyller samma krav som 
en framtida arbetsplats och som 
är anpassad för olika typer av 
utbildningar och olika aktörer.

Framgångsfaktorer
Rapporten räknar upp ett antal 

framgångsfaktorer, till exem-
pel ett mer centralt läge med väl 
fungerande kommunikationer, 
flexibla och ytsmarta lokaler, 
gymnasium samt vuxenutbild-
ning och högskoleutbildningar i 
samma lokaler, utvecklat samar-
bete med näringsliv och högskola 
och ett blandat utbud med både 
yrkes- och högskoleförberedande 
program och slutligen en profil 
som sticker ut.

Campus Tyresö
– Det är väldigt nära de förslag 
som vi tog fram 2010 när vi lan-
serade förslaget om ett Campus 
Tyresö, konstaterar Kristjan Vai-
gur, gruppledare för s-gruppen i 
Gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden. Vi ser lösningen i ett 
nytt Campus Tyresö med ny och 
spännande utbildningsmiljö, där 
gymnasiet, vuxenutbildningen 
C3L och olika högskoleutbild-
ningar får plats tillsammans, sam-
tidigt som det också ska skapas 

förutsättningar för kontakter med 
näringslivet.

– Vi är också öppna för olika 
lösningar för nya lokaler för ett 
Campus, antingen i centrumläge 
eller på nuvarande plats, som 
också kan bli en fin miljö, men då 
krävs en helt ny och snabb förbin-
delse till Tyresö centrum, sam-
manfattar Kristjan Vaigur. Det 
viktiga nu är att det blir snabba 
beslut och en snabb start för ett 
nytt gymnasium, i ett Campus 
Tyresö.

ooo

Jämförelsen i bild i gymnasiet mellan 1980-talet och 2010. 30 år mellan bilderna men ingen skillnad alls! Foto 2010: Gunnar Frisell

tillönskar alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Beställ eller ladda ner vårt studieprogram på

08-55 65 20 30
 www.sodertorn.abf.se

info.abfsodertorn@abf.se

 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!

RHtryck
Totalleverantör  av  trycksaker

Tel. 08 742 00 60
faktorn@rhtryck.se

www.rhtryck.se
Box 2015
135 02 Tyresö

Svarvarvägen 2-4, Skogås (Länna industriområde)

NY adress för besök och leverans

Postadress

Brandstationen är tänkt att flyttas 
och ge plats för ett nybygge för 
gymnasiet. Foto: Gunnar Frisell
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Se vår hemsida www.hammarlundstradgardstjanst.se

          Gunnar Hammarlunds

Trädgårdstjänst AB
Enda trädgården i Tyresö med fullsortiment

Öppettider i december
Vardagar 10–17, lördag–söndag 10–15

Julafton 24 dec 9–13

Telefon 08-712 07 91
Vendelsövägen 39 i Trollbäcken

Tänk på 
småfåglarna
Stor sortering av fågel
mat, fågelhus, fågel
matare och julkärvar

Julgranar, Kungsgranar, Tallris,
Enris, Julgrupper Vi vill tacka alla 

kunder för det 
gångna året och 

önska en 
God Jul och ett 

Gott Nytt År!

Stor sortering
av julblommor &

amaryllis!

Välkomna till

julgrans-
plundring

Söndagen den 15 januari 2012 
klockan 14.00–16.00 

i Kulturcentrum, lokal Nyfors,
Pluggvägen 6 B

Det blir dans kring julgranen, 
lotterier, kaffe, saft och bullar. 
Tomten är också välkommen!

Inträde 50 kronor för vuxen, 
gratis för barnen.

Ingen anmälan
behöver göras!

 
Bollmora Socialdemokratiska 

Förening

Gott Nytt 
annonsår!
Glöm inte att annonsera i 

nästa nummer av tidningen.
annons@tyresonyheter.nu

Inbjudan till internationellt seminarium om

nordafrika  
– en utmaning för fn

lördagen den 18 februari 2012,  

klockan 10.00–12.00

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

eller plusgiro 902003-3

Läs mer på www.sap.se/tyreso

Medverkande: Pierre Schori,  
ordförande i Olof Palmes minnesfond, 
diplomat och f d FN ambassadör m m

Frukost serveras från 09.30 i Kulturcentrum, lokal Kulturcaféet, 

Pluggvägen 6 C. Lunch för 50 kronor per person serveras.

Välkommen att anmälan dig på telefon 08-712 80 30  

senast den 15 februari 2012.

Arrangörer: Socialdemokraternas internationella utskott och ABF.

Fo
to

: 
r

iK
s

D
a
G

e
n

.s
e

Julmarknad
Julmarknaden vid Prinsvillan avlöpte traditionsenligt den 26–27 november. Många var 
besökarna som handlade eller bara strosade runt bland stånden som saluförde allt som 
hör julen till och mycket mer. Kransar, tomtar, skyltar, senap, strömming, korv, godis, luvor, 
vantar, äpplemust, ljus, läsk, kaffe, bullar, pallar, handarbeten, fårskinn och prydnadsföre-
mål. Vädret var ganska vackert, varmt och snöfritt. Förra årets snö och kyla saknades inte 
av alla. Värmen uppskattades även om den inte kändes så mycket i de starka vindarna.
Julen nalkas!

JULMArKNADSFOTO:
GUNNAr FrISELL

Germa Miltenburg säljer must, chatney, torkade äpplen och gelé gjord av 
äpplen från Tyresös privatträdgårdar. Allt till förmån för ett socialt och kul-
turellt projekt i Brasilien.

Åtgången på korv, läsk och ström-
mingsmackor var god.

Av kardad ull från Boliden gör Anki Lavér söta tomtar. En nål med vassa hullingar riktade framåt sticks i ullen för att forma 
luvor och kropp. Ett trevligt fritidsnöje tycker Anki som varit här ganska många år och är glad att slippa snön.

KuLtur/Nöje
8  December 2011



SerVICe, yrKeS- & haNtVerKShjÄLP

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Flåhackebacken 1
Tel. 712 71 42

Curt 070-656 85 22
Richard 070-523 33 99
Thomas 070-666 84 78

OKQ8-verkstan
Tyresö
Haninge

Bandhagen
Alla bilmärken Alla jobb

777 08 85
www.bargarbo.se

Kontor eller bostad
Inredningssnickerier

Om- och tillbyggnader

Mobil 070-753 30 30
Tel/Fax 08-712 30 35

Innehar F-skattesedel

annonsbokning: tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Bilskador
Plåt & Lack

Tel 742 11 91
Skogsängsvägen 52, 135 55 Tyresö

www.tyresobilverkstad.se 
Vendelsövägen 51, HANINGE
www.glashilding.se

Öppet: 
Må 7–18, 

Ti-To 7–17, 
Fr 7–14 

08-777 25 00

Oj!
Borde inte ditt 

företag  synas här?

Bokar en annons 
idag och visa alla i 
Tyresö  att du finns.

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Anita Engqvist 
www.silverringen.se

Tyresösmycket
Finns hos:

TYR HEM & KÖK (Tyresö C)
Hantverkskammaren (Tyresö Slott)

TidÅRum (Alléplan)
Bollmoradalens Kyrka

Bra julklapp 

till a
lla!

Julmarknad
Mössor, halsdukar, schalar och smycken av halvkristall. Anneli Salomons-
son är mittengenerationen av familjens kvinnor. Den som ville ha en liten 
”kolonilott” i skalet från en buddanöt kunde hitta den här.

Fårskinn kan värma gott.

Albin, 5 år, är här för femte året 
med pappa Christer och mamma. I 
oktober är Albin född och var alltså 
tämligen nyfödd första gången. 
Christer tycker det är kul att gå hit 
varje år, ta en strömmingsmacka, 
gå runt och ge Albin en karamell-
stång. Att få rida på en stor häst var spän-

nande för många barn.

Av kardad ull från Boliden gör Anki Lavér söta tomtar. En nål med vassa hullingar riktade framåt sticks i ullen för att forma 
luvor och kropp. Ett trevligt fritidsnöje tycker Anki som varit här ganska många år och är glad att slippa snön.

KuLtur/Nöje

Åke och Ritta Lundeqvist 
genomförde sin årliga 
tradition  genom att besöka 
och fotografera på julmark-
naden. Det är trevligt här 
och vi saknar ännu inte 
snön.

Välgjorda 
tomtar i 
olika storle-
kar och model-
ler hade Susanna 
Blomquist
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En solig lördag i mitten av okto-
ber står det en spårbil uppställd i 
Tyresö Centrum och det är många 
som söker sig dit för att provsitta 
fordonet.

Kommunens tjänstemän och 
politiker finns på plats för att 
marknadsföra spårbilen och 
besvara de nyfikna invånarnas 
frågor. Ordförande i kommunsty-
relsen Fredrik Saweståhl (M) är 
en av de närvarande politikerna 
och han berättar varför just Tyre-
sö vill satsa på det här.

– Tyresö är en framtidsinriktad 
kommun. Vår vision är att göra 
Tyresö till den mest attraktiva 
kommunen i hela Stockholmsre-
gionen, säger Fredrik.

Bland allt folk finns också 
planarkitekten Christian Nützel. 
Han arbetar för kommunen och 
har i sitt examensarbete, som 
han gjorde när han utbildade sig 
till planarkitekt, skissat på hur 
ett spårbilssystem i Tyresö skulle 
kunna tänkas se ut.

– Christians ritning täcker in 
alla viktiga punkter, påpekar 
Fredrik berömmande.

Anpassar sig efter resenären
Christian berättar entusiastiskt 
om vad som gör spårbilarna så bra 
och det märks att han är insatt.

– Det bästa med spårbilarna 
tycker jag är att de anpassar sig 
efter resenären istället för tvärt-
om, säger Christian.

Ingen fast tidtabell
Det han syftar på är att spårbi-
larna inte har någon fast tidtabell.

– Om du ska åka någonstans 
behöver du bara gå till en station, 
beställa en spårbil, vänta i upp till 
3 minuter och sedan åka till din 
destination på snabbast möjliga 
väg utan några stopp eller byten. 
Köer undviks genom att ha statio-
nerna och de lediga spårbilarna 
på sidospår, vilket gör att trafi-
ken på huvudspåret flyter på utan 
onödiga stopp.

Många fördelar
Bredvid spårbilen som står upp-
ställd vid den stora scenen i Tyre-
sö centrum finns både filmklipp 
och textrutor som informerar om 
vad en spårbil egentligen är och 
hur den fungerar. Där framgår det 
tydligt att fördelarna med spårbi-
lar är många.

– Det bästa är att det är miljö-
vänligt och coolt, tycker Fredrik. 
Spårbilen drivs på el vilket gör 
att den släpper ut en liten mängd 
koldioxid, endast 11 gram per 
personkilometer – vilket kan 
jämföras med en etanolbuss som 
släpper ut drygt fem gånger så 
mycket.

Liten klimatpåverkan
Förutom att de har liten klimat-
påverkan är de också snabba 
och tysta. Allt styrs dessutom via 
ett datorsystem så inga förare 
behövs vilket gör att systemet 
sparar in på kostnader.

Varje spårbil rymmer 3–5 per-
soner vilket gör att man lätt kan 
ifrågasätta dess kapacitet, men 

spårbilen beräknas kunna ta 5 000 
resenärer i timmen vilket är avse-
värt bättre än både bussen och 
tvärbanan, trots att de till skillnad 
från spårbilen har ståplatser.

Trygghet
Ytterligare en fördel med spårbi-
len är trygghetsaspekten berät-
tar Christian. Många känner sig 
otrygga när de åker kommunalt, 
särskilt på kvällar och nätter och 
det löser spårbilen eftersom du 
själv får välja om du vill samåka 
eller ej.

ännu obeprövade i Sverige
Den enda egentliga nackdelen 
Christian ser med spårbilarna är 
att de helt enkelt är obeprövade. 
Fredrik berättar att det finns en 
testbana i Uppsala där de bland 
annat kommit fram till att spår-
bilarna skulle klara den hårda 
svenska vintern bra.

På flygplatsen Heathrow i Lon-
don är ett spårbilssystem redan i 
bruk.

– Vi var faktiskt där i oktober 
och tittade, säger Fredrik. Han 
berättar att det har varit i gång 
sedan i somras och pekar mot 
väggen där en animation visar 
hur passagerare åker spårbil från 
flygplatsen till garaget.

Tyresö bland de första
Christian säger att det är svårt 
att säga när just Tyresö kommer 
få spårbilar, men han tror att det 
kommer att bli aktuellt i Stock-
holm inom bara några år.

Fredrik är snabb med att infli-
ka att eftersom Tyresö är med i 
nätverket Kompass och därmed 
visar sitt intresse är det troligt att 
Tyresö blir en av de första kom-
munerna som får ta del av det 
spännande transportmedlet.

– Vi vill vara med i den första 
generationen, säger han.
Ludvig Persson

tyreSö GymNaSIum

Adress: Byggnation:
Ullbergsvägen Nybyggnad av teknikbod
Lindalsvägen 72 Tillbyggnad av enbostadshus
Backsippevägen 26 Nybyggnad av enbostadshus
Slumnäsvägen 40 Tillbyggnad av enbostadshus

Videvägen 31 Nybyggnad enbostadshus, rivningslov befintlig byggnad

Lagergrens väg 14 Tillbyggnad av skolbyggnad
Lyckogången 27 Tillbyggnad av enbostadshus
Vårlöksvägn 35 B Tillbyggnad enbostadshus, utvändig 

ändring, rivning av befintlig byggnad
Pelles väg 9 Nybyggnad enbostadshus och 

kompl.byggnad

Mast för telefoni bredvid kumla herrgårds parkering 
Sofiebergsv/Orrv

Mast för telefoni sydväst om Åbroddens bostadsom-
råde

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.

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058

Foto: Gunnar Frisell

SocIaLdemokraTerna I TyreSö
Läs mer på www.sap.se/tyreso

så får vi kvalitet i  
vård och omsorg  
oavsett utförare

oppositionslandstingsrådet  
Helene Hellmark knutsson

Socialdemokraterna i Tyresö bjuder in till

(s)amtalscafé
– öppet för alla, politik, samhällsfrågor och fika
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Torsdagen den 8 december, klockan 19.00  
på kulturcaféet, kvarnhjulet, Hus c

Framtidens färdmedel

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), planarkitekten 
Christian  Nützel och första vice ordförande i kommunstyrelsen Mats 
Larsson  (FP) poserar stolt framför spårbilen. Foto: luDViG Persson

Det var många som var nyfikna på spårbilen som stod uppställd i Tyresö 
centrum för allmän beskådan samt provsittning. Foto: luDViG Persson

Christian Nützels ritning över spår-
bilens möjliga sträckor i Tyresö som 
han gjort som sitt examensarbete 
på Blekinge Tekniska Högskola. 
 Foto: luDViG Persson

Om bara några år kan du förhoppningsvis beställa en sådan här när du 
ska ta dig till skolan eller arbetet. Foto: luDViG Persson

TRAFIk Spårbilar är framtidens transsportmedel, anser många. 
Tyresö  är en av kommunerna som ingår i nätverket kompass och 
Tyresö vill därmed gå i bräschen för utvecklingen.
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SkOLA Tyresö gymnasium har 
vid tre tillfällen blivit utnämnd 
till den bästa skolan i Södertörn 
i deras årliga kvalitetsundersök-
ning. Trots detta avslutas ett par 
program redan nästa läsår.

Samhälle/media och mediepro-
grammet kommer inte att starta 
nästa år på Tyresö gymnasium. 
Det har gymnasie- och arbets-
marknadsnämnden beslutat.

Estetiska programmet erbjuds 
med inriktning musik, men riske-
rar nu att försvinna från Tyresö 
gymnasiums program, om de inte 
sker en kraftig ökning av antalet 
sökande. Situationen påverkar 
självklart eleverna, lärarna och 
skolan.

Behöver bättre lokaler
Anna Walberg Nyström är medie-
lärare på skolan, och blir påver-
kad av beslutet.

– Tyresö gymnasium är i behov 

av renovering eller ett ombygge 
placerat i närheten av Tyresö cen-
trum. Det borde ha hänt för minst 
fem år sedan, säger Anna.

Felicia Alfredsson går sista 
året på samhällsprogrammet med 
medieinriktning

– I nuläget är den enda syn-
liga satsningen i skolan Tyresös 
frisörprogram. De får nya reno-
verade lokaler hela tiden, säger 
Felicia.

För att Tyresö gymnasium ska 
få fler elever måste första intryck-
et av skolan vara bra. Medieelev-
ernas fotostudio är nu ett betong-
rum med ett vitt och svart skynke 
för fotografering och på utsidan 
av rummet står även en skylt 
”skyddsrum”.

kommunikationer
Isabelle Barazi är elev på Tyresö 
gymnasium. Hon tycker att buss-
linjerna ska läggas om i Tyresö.

– För många i Tyresö går det 

snabbare och enklare att ta sig 
till Gullmarsplan istället för att ta 
bussen till Tyresö gymnasium.

jobbar på att synas
Tyresö gymnasiums estetiska 
program jobbar flitigt för att synas 
i skolan men även bland nior, som 
ska söka gymnasium till hösten. 
Gunnar Persson är musiklärare 
på Tyresö gymnasium och jobbar 
aktivt för att Tyresös esteter ska 
synas.

– Det är viktigt att man får 
uttrycka sig, då åldern under gym-
nasiet är väldigt känslomässig. 
Det kan vara en värdefull ventil 
att producera i olika konstformer.

Att vara aktivt rent motoriskt 
är även vetenskapligt bevisat att 
det påverkar prestationerna inom 
teoretiska ämnen, säger Gunnar.

Oklar framtid
Hur framtiden för de kreativa pro-
grammen media och estet, är inte 
klart i nuläget. Både elever och 
lärare hoppas att musiken får leva 
kvar i Tyresö.

– Jag drömmer om ett blom-
mande Tyresö gymnasium som 
ligger nära Tyresö centrum. Där 
kan kreativiteten flöda, säger 
Anna och ler.
josefine Melin jalke

tyreSö GymNaSIum

Alléplans Pizzeria
Pizzor • Lasagne • Sallader
Kebab m. ris • Kebab m. bröd 
Kebab m. pommes frites  

Tel. 712 22 40 
Öppet: Må–lö 11–22. Sö 12–22

Pizzor
även glutenfria
Hamburgare
Kebab
Pasta
och andra rätter som  
t ex fläsknoisette och 
kycklingrulle
Välkomna hälsar vi
Vintervägen 10 
Tel. 08-798 20 77

Boka jul- och nyårs- 
maten hos oss

Tel: 08-712 08 58
Fax: 08-742 07 64
Vendelsövägen 47
(vid Alléplan Trollbäcken)

Lunch 10–15 inkl. stor salladsbuffé 69:-
Kvällserbjudande: Husets Planksstek 109:- Välj mellan Laxplanka, Black and White, Grillbiff, Fläskfilé Nobis

Tack alla kunder
God Jul & Gott Nytt År

Framtiden står på spel

Tyresö gymnasium klass M 09 samhälle media 
levererar de hetaste nyheterna till tyresöborna
Som en del i sin utbildning har eleverna i årskurs tre på Samhällspro-
grammet Media på Tyresö gymnasium arbetat med artiklar till Tyresö 
Nyheter. Artiklarna kommer att publiceras löpande.

En av Tyresö gymnasiums tomma korridorer. Foto: JoseFine melin JalKe
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Stor och jämställd
Tyresö Handboll kommer, med 
sina cirka 600 medlemmar, också 
bli en av landets stora handbolls-
föreningar.

– Vi har som första målsättning 
att bli bästa ungdomsförening i 
Storstockholm, säger Peo Ham-
marström. I nästa steg ska vi också 
bli den mest jämlika föreningen 
som har som mål att bygga repre-
sentationslagen för både dam- och 
herrlaget på egna talanger.

Spelar i rött och gult
Den nya föreningen vill visa att 
man är en handbollsförening från 
Tyresö. Därför har Tyresö Hand-
boll valt att hemmastället skall gå 
i kommunvapnets färger, rött och 
gult.

Tyresö Handboll har också 
noga kollat upp med förbundet 
att man kan fortsätta på samma 
nivåer som hittills i seriesyste-
men, vilket innebär fortsatt spel 
i division 1 för herrlaget och 
damallsvenskan för damlaget.

– Skulle Tyrold till våren inte 
klara kontraktet i division 1 så 
blir följden antagligen att vi kom-
mer att kunna ha ett herrlag i både 
division 1 och 2, konstaterar Peo 
Hammarström.

Tillfällig styrelse
Den nya föreningen startar med 
en styrelse med personer ur den 
arbetsgrupp som bildats av de tre 
föreningarna. Styrelsen är tillfäl-
lig och en ny styrelse ska väljas 
vid ett årsmöte.

– Tanken är att våra tre fören-
ingar ska ansluta sig till Tyresö 
Handboll när stadgarna för res-
pektive förening tillåter det, 
understryker Peo Hammarström 
beträffande processen med sam-
manslagningen.

gemensam värdegrund
Den nya föreningen har hittills 
gått igenom förutsättningarna för 
sammanslagningen och tagit fram 
grunden för den nya föreningen, 
ett regelverk för hur man ska 

göra i olika situationer, allt från 
hur spelare flyttas mellan lag och 
till vad man kan förvänta sig som 
förälder när barnet börjar spela i 
den nya klubben.

– Vi har också vid en workshop 

i september jobbat med vår värde-
grund och vår vision, tillsammans 
med våra ”experter”, Ingemar 
Linell och Lennart Söderström 
från Handbollförbundet, poäng-
terar Peo Hammarström. Vi har 

siktet inställt på att nästa säsong, 
alltså 2012/2013, vara igång som 
en ny, stor och suverän förening, 
där alla vill vara med.

ooo

SPort/frItId

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Nya Tyresö handboll på plats

Sällsynt fel i ishallen

Ordföranden i Tyresö IF Stefan Gimmerborn och landslagets förre förbundskapten Ingemar Linell i diskussion om 
Tyresö Handbolls värdegrund. Foto: michael Goethe

Från vänster: Stefan Gimmerborn Tyresö IF, Ingemar Linell Handbollför-
bundet, Mattias Bejbom Tyresö IF och Toni Johansson HK Tyrold i work-
shop kring Tyresö Handboll. Foto: michael Goethe

Workshop med Jonas Nystedt, Jan Linden, Pia Carlsson Thörnqvist, Jan 
Flinckman och Stefan Karlsson från handbollsklubbarna. 
 Foto: michael Goethe

Ishallens kylanläggning har i sitt 
system en förångare som innehål-
ler ammoniak. Av okänd anled-
ning kom ammoniaken ut i rör-
systemet under isen, något som 
absolut inte ska inträffa.

Risken var uppenbar att ammo-
niaken skulle kunna läcka ut och 
ställa till stor skada.

– Det tog oss ett dygn att kon-
statera vad som var fel, stoppa kyl-
systemet och tömma och därefter 
rengöra det, säger Jan Nilsson, 
fastighetschef på Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Vi gick också 
vid upprepade tillfällen ut med all 
information vi hade om olyckan 
till alla berörda på kommunen, 
och dessutom självklart till alla 
som utnyttjade ishallen och som 
berördes av det som inträffat.

Felsökning utan handbok
Under helgen som följde arbetade 
personalen fram ett åtgärdspro-
gram för att kunna hantera felet. 
Det visade sig att ångaren inte 
gick att reparera och att det enda 
som återstod var att först skaffa 
fram en provisorisk reservanlägg-
ning och att därefter leta fram 
delar till en ny anläggning.

– Felet var så ovanligt att vi 
själva fick hitta svar och lösningar 
till alla fel och problem, konstate-
rar Jan Nilsson. Vi började med 
att beställa delar till ett proviso-
riskt system från Nederländerna, 
Norge och Finland. Detta fick vi 
på plats den 27 oktober, alltså tre 
veckor efter stoppet.

– Därefter beställde vi en ny 
förångare för den nya permanenta 

kylmaskinen, något som inte finns 
på något reservdelslager berättar 
Jan Nilsson.

Dyra reservdelar
– Förångaren är alltså en mycket 
ovanlig reservdel, tillverkas i titan 
och kostar cirka 1,3 miljoner. Den 
leveransen kommer igång den 5 
december och slutmonteringen 
ska vara klar till årsskiftet. För 
säkerhets skull testar vi anlägg-
ningen först på lilla isbanan innan 
vi kopplar in den till ishallen.

Enligt Jan Nilsson ska isfören-
ingarna inte märka något av skif-
tet från provisorisk del till en ny 
permanent förångare.

Slutnotan 2 miljoner
Kommunens kostnad för hela 
händelsen kommer att landa på 
cirka 2 miljoner, varav de provi-
soriska delarna kostar 700 000 
kronor och den nya kylmaskinen 
alltså 1,3 miljoner.

ooo

IS Torsdagen den 6 oktober drabbades Tyresö ishall av ett ovanligt 
avbrott i kylanläggningen. För isföreningarna betydde det ett oväntat 
och jobbigt avbrott i säsongen. För kommunen och tekniska verksam-
heten innebar det ett jättejobb för att lösa ett okänt fel som det inte 
fanns någon manual för.
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hANDBOLL 2011-11-11 blev det speciella datum då många passade 
på att gifta sig. I Tyresö blev det till och med ett giftermål med tre 
inblandade, eftersom de tre handbollsföreningarna i Tyresö den dagen 
tillsammans bildade Tyresö handboll.
 – Vad passar bättre än att starta en ny framgångsrik handbolls-
förening 11-11-11, säger Peo hammarström, nyvald ordförande för 
Tyresö handboll. Det är lite symbolik över det hela då vi har visionen 
och ambitionen att bli etta på många områden.

12  December 2011
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Decemberduell i bordtennis
PINgIS Den 3–4 december var 
det full fart och högt tempo i 
Skrubbahallen när Tyresö Bord-
tennisklubb för åttonde gången 
arrangerade Decemberduellen, 
en breddtävling för unga, oran-
kade spelare.

När TN hälsade på i Skrubbahal-
len kändes det som att kliva in i en 
myrstack, med fullt ös vid pingis-
borden och läktaren fullsatt av 
entusiastiska föräldrar och andra 
som kommit för att kolla och heja.

Deltagare från hela regionen
– Vi har cirka 235 deltagare från 
hela Stockholmsregionen som 
deltagare i Decemberduellen, 
säger Michael Pettersson, huvud-
tränare i klubben. Målgruppen 
är alltså inte de bästa spelarna i 
distriktet utan vi vänder oss till 
spelarna i gruppen därefter. Att 
det är en eftertraktad turnering, 
visas av att vi nu är inne på den 
åttonde upplagan av turneringen.

Förutom Decemberduellen 
täcker Tyresö BTK in också andra 
delar av året, genom att under 
vintern också arrangera Februa-
riduellen och framåt hösten Okto-
berduellen. För de lite äldre finns 
Stiga Loopen i april och Din Byg-
gare Smashen i september.

Satsning på bredden
– Vi har närmare 300 medlem-
mar och satsar främst på bredd-
verksamheten, säger Mats Hedin, 
ordförande i Tyresö BTK. Målsätt-
ningen är att rekrytera 50–60 nya 
spelare om året och vi satsar på 
att nå så många som möjligt redan 
i skolorna, genom pingislektioner 
och att bjuda in till att pröva på 
i vår pingisskola i Skrubbahallen 
eller Bollmorahallen.

– Vi har också i klubben en ren 
tjejgrupp, något ganska ovanligt i 
pingissammanhang påpekar Mats 
Hedin.

– I seriespelet finns herrlaget 
nu i division 1 östra, som är den 
tredje högsta serien i det natio-
nella seriesystemet, konstaterar 
Mats Hedin. Vi har totalt sett en 
bred och bra verksamhet på killsi-
dan. Damsidan har under tidigare 
år också varit med i seriespelet 
men just nu ser det lite tunnare ut.

Återväxten på gång
Att återväxten finns bevisas kan-
ske av att Fredrik Nordahl och 
Linnea Holm var de två spelare 
från Tyresö BTK som kvalificerat 
sig till årets Riks Top 12. I finalen 
möttes deltagare från samtliga 
regionfinaler i spel alla mot alla. 
Fredrik (Hj 20) och Linnea (Dj 17) 
lyckades bra och slutade på en 5:e 
respektive 7:e plats.

Team Tyresö
– Vi satsar också på att aktivera 
Team Tyresö, som tidigare var vår 
verksamhet för de lite äldre ung-
domarna mellan 13 och 17 år och 
som kanske var på väg att sluta. 
Vi tror att vi genom en satsning på 
breddaktiviteter kan få dem kvar 
i klubben och att fortsätta med 
bordtennis.

Behöver ny hall
– Vårt bekymmer är att vi inte har 
en egen permanent hall, säger 
Mats Hedin. Vi har kontrakt på 
Skrubbahallen till och med juni 
2013, sedan planerar ägaren att 
använda marken till att bygga 
bostäder. Vi diskuterar olika alter-
nativ med kommunen och hoppas 
att hallfrågan får en lösning.

ooo Decemberduellen bjöd på fint pingisspel. Foto: Gunnar Frisell

Vinnarna i pojkar 8: 1:a Victor Lindvall, Upplands Väsby BTK, 2:a Arvid 
Lindström, Ängby SK, 3:a Max Sjögren, Spånga Tennis o BTK OCH 4:a 
Marcus Wetzel, Tyresö BTK. Foto: Gunnar Frisell
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KuLtur/Nöje

pågång
DET häNDER I TyRESö

kom med i

Tyresöradions vänner!
tyresöradions vänner har bildats 
för att stödja radion. alla kan 
komma med. Du betalar en sym-
bolisk medlemsavgift på 300 
kronor  eller mer om du vill. För 
medlemmarna ordnas olika träf-
far 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!

Bio Forellen går in i den digitala världen

Gemenskapsjul, Carema, Irak, finskt m m på 91,4
NäRRADION Tyresöradion tar 
inte jullov utan fortsätter med 
tolv halvtimmesprogram dygnet 
runt på 91,4 Mhz. På webben 
www.tyresoradion.se kan man 
när som helst höra programmen 
och i fliken ”Arkiv” också tidi-
gare program. Där finns också 
fliken ”Sagt om 91,4” med uppåt 
tusen lyssnaromdömen, som vitt-
nar om radions popularitet. 91,4 
har blivit den verkliga folkradion.

Höstens intensiva debatt om Care-
ma och annan äldrevård avspeglas 
i Christina Melzéns (FP) och Ann 
Sandin-Lindgrens (S) samman-
fattningar av kommunfullmäk-
tiges långa debatt i ämnet. Men 
också Christa Hauser hörs med 27 
års erfarenhet av Björkbackens 
äldrecentrum bakom sig. Dess-
utom intervjuas två personliga 
assistenter.

Tyresöradion är lokalpatriotisk, 
men nu hörs också Eila Anders-
son, välkänd från Tyresö centrum, 
berätta om sitt hemland Finland 
och pilgrimsvandringarna till San-
tiago de Compostela. Anita Lil-
burn och Widad Zaki från Svensk-
Irakiska Solidaritetskommittén 
berättar om de barnbibliotek i oro-
liga Bagdad som drivs bland annat 
med stöd från TUFF i Tyresö.

Prästen Siv Källstigen och diakonen Karin Perjus hörs på radion fram till jul-
dagen.

Eila Andersson hör på 91,4 till den 
18 december.

Författaren Josefin Roos hörs från 11 
december.

caremas äldreomsorg med mera.

terje engh, Peter Dicke och anders 
Gullberg med nya ”artistnamn”: his-
torier och bantningstävling.

11/12–1/1
bergsingenjören örjan Wiberg: Gru-
vor, adoption, indien förr och nu, 
fattiga och nyrika, tuff-hjälpen.

Även under julmånaden lider 
historieberättarna Terje ”Biffen” 
Engh, Peter ”Galento” Dicke, 
Anders ”Korvetten” Gullberg och 
programledaren Åke ”Bananen” 
Sandin av sin (ö)kända verbala 
inkontinens. Och Tyresö Ulands- 
och Fredsförenings Radio Tuff 
tuffar på med ett nytt program 
varannan söndag klockan 17.

Programmen i korthet de 
närmaste veckorna:

27/11–18/12

Josefin roos,författare av böckerna 
”heliotrop” (2006) och ”Kura skym-
ning” (2011) lund > bollmora.

anita lilburn, Widad Zaki: irak, 
sanktionerna, utarmat uran, barn-
biblioteken, kvinnorörelsen, sisK.

tyresö ulands- och FredsFörenings 
radio tuff. Programledare: Åke san-
din och monica schelin.

Karin och Tomas Andreasson hörs på 91,4 till den 18 december.

eila andersson: Finland, Kalevala, 
helgon, pilgrimsvandringar, san-
tiago de c. bio Forellen, måleri.

Karin&tomas andreasson:Grottor, 
dans, sjukgymnastik, debattforum, 
dövhet, sisshammar då&nu.

bitte isacsson, christa hauser, 
lena sandin: Pers. assistens, äld-
revård, björkbacken,Krusmyntan.

ebbe björkman:1600-talsskalderna 
lars Wivallius & lasse lucidors 
märkliga äventyr & eskapader.

4/12–25/12
Prästen siv Källstigen, diakonen 
Karin Perjus: Julens budskap, 
ensamhet/gemenskap, köprush.

christina melzén (FP), ann sandin-
lindgren (s): Kommunfullmäktiges 
november-debatt om äldrevården.

christina o ann fortsätter att kom-
mentera debatten i fullmäktige om 

tyresö JulsalonG
tyresöbor visar sina verk. måleri, 
textil, fotografi, skulptur med mera. 
utställningen pågår den 8/12 till och 
med 12/1 2012 i tyresö konsthall, 
biblioteket i tyresö centrum.

JulshoW meD tyresöKören
söndagen den 11 december kl 16 
och kl 19. Från vaggan till granen – 
en julshow där ni får följa tomtens 
liv i ord och toner. spelplatsen är 
Kulturcentrum Kvarnhjulet. 
entré: 100 kr/vuxna, upp till 15 år 
gratis. Förköp på the body shop i 
tyresö centrum och hemköp arno 
livs i trollbäcken och vid entrén. 

lucia PÅ tyresö riDsKola
luciafirande på tyresö ridskola! 
Det bjuds på julmarknad och show i 
ridhuset med luciatåg, spex, ponny-
kadrilj, hunduppvisning m m. 
insläpp från kl 15, showen startar kl 
16. Kafeteria är öppen med bland 
annat glögg och tilltugg. lotter med 
fina priser. entré 20 kr för vuxna och 
10 kr för barn 7–20 år.

hunDrunDan
onsdagen den 14 och 21 december 
tyresö brukshundklubb anordnar 
en aktiveringspromenad för tyresös 
hundar med hundägare. Pris 50 kr. 
inklusive kaffe efteråt. ingen föran-
mälan eller medlemskap krävs. start 
vid parkeringen, för vägbeskrivning 
se tbKs hemsida. tid kl 19–20.30.

JulmarKnaD PÅ trollbäcKens 
biblioteK
lördagen den 17 december 
Välkommen till julmarknad på troll-
bäckens bibliotek. Köp hantverk, 
hembakt, honung med mera till 
julklapp. marknaden pågår kl 11–15. 
arrangör: tyresö kommun.

BIO Söndagen den 4 december 
visades den första digitala filmen 
på Forellen.

Först ut blev filmatiseringen av Jo 
Nesbos bästsäljande bok: Huvud-
jägarna;

Roger är den charmiga skurken 

som till synes har allt. Han är den 
mest framgångsrika headhuntern 
någonsin. Han är gift med den allt-
för vackra galleristen Diana, har 
en alldeles för tjusig villa och för 
att hålla näsan över vattenytan 
ekonomiskt, måste han stjäla lite 
för mycket konst.

Filmen visas också den tisdag 
6 och 7 december klockan 19.00.

Matiné söndagen den 11 decem-
ber klockan 13.00 blir det med 
Nalle Puh Nya äventyr i sjumila-
skogen;

Nalle Puh och hans vänner är 
på uppdrag av Uggla, de ger sig 
av på ett helt nytt äventyr i Sjumi-
laskogen. Med hjälp av vännerna 
Tiger, Kanin, Nasse, Kängu, Ru 
– och sist men inte minst Ior, ger 
sig gänget ut för att leta efter Iors 
försvunna svans.

 
Söndagen den 11 december 
klockan 18.00 samt 13 och 14 
december klockan 19.00. Görel 
Crona har regisserat det svenska 
dramat som också blev den sista 
film som Per Oskarsson medver-
kar i: Tysta leken;

Tre kvinnor som inte känner 
varandra ärver ett hus efter den 
nyligen bortgångna Dolores - en 
kvinna de aldrig hört talas om. I 
huset bor en man som inte är vil-

lig att acceptera att huset nu är i 
kvinnornas ägo och deras idéer 
kring hur situationen borde han-
teras. Men när de börjar luska i 
vem den mystiska Dolores är och 
hur ödet fört dem samman visar 
det sig att alla bär på mörka hem-
ligheter. Med Per Oscarsson och 
Maria Lundqvist.

Torsdagsfilmen blir fransk roman-
tik: 15 december klockan 19.00, 
Franska nerver;

Jean-René driver en choklad-
fabrik och Angélique är en super-
begåvad chokladkonditor. Den 
gemensamma passionen gör att 
de dras till varandra och en föräls-
kelse börjar spira. Tyvärr så är det 
inte enbart choklad de har gemen-
samt utan även en grav känslostör-
ning – hon svimmar när hon får 
kontakt med män och han perspi-
rerar sönder sina dejter. Kommer 
chokladen och kärleken segra?

Söndagen den 18 december 
klockan 18.00 samt 20 och 21 

december klockan19.00. Sist ut i 
december blir den efterlängtade 
filmen: Simon och ekarna;

Simon växer upp i en arbetarfa-
milj i utkanten av Göteborg under 
andra världskriget. Trots en kär-
leksfull uppväxt känner han sig 
annorlunda och utanför. Simon är 
väldigt begåvad och mot hans för-
äldrars gillande söker han sig till 
de skolor och utbildningar som en 
arbetarunge normalt inte söker 
sig till. Där möter han Isak, son till 
en förmögen judisk bokhandlare 
som flytt undan förföljelserna i 
Tyskland. De två pojkarna och 
deras familjers liv vävs samman 
samtidigt som kriget rasar i Euro-
pa. Med bland annat Bill Skars-
gård och Helen Sjöholm.

Läs mer om utbudet på bions egna 
hemsida: http://bioforellen.se/

Ett gott slut på det analoga 2011 
och ett gott nytt digitalt 2012 öns-
kar vi på Bio Forellen!

ooo
På utsidan är allt sig likt, men inne i biografen har det hänt desto mer då 
man har gått från analog till digital film. Foto: Gunnar Frisell

14  December 2011
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kryss nr 8  
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  
7 februari 2012 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2011
1:a pris: Birgit Hellgren-Johnasson, 
Granbacksvägen.
2–5: Margareta Olsson, Lindalsv.
Mary Ericsson, Forellvägen.
Christel Hellbom, Näsbyvägen.
Karin Johansson, Stensötegången.

KuLtur/Nöje

Bildgåtan
En vinnare får tre ”glädjelotter” 
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 moti-
vet?

Märk svaret ”Bildgåta nr 8” och 
skicka senast 7 februari 2012.

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

eller via e-post: 
redaktion@tyresonyheter.nu

bildgåta nr 7, 2011
Bilden var från rondellen vid 
Alléplan och det svaret har 
vi fått från Lena Gustafsson , 
Lönnvägen.

Foto: Gunnar Frisell

1 Vad heter socialdemokrater-
nas kommunalråd i Tyresö?

1 Anita Mattsson
x Marie Linder
2 Martin Nilsson

2 Några av bussarna som går 
från Tyresö går ända in till 

Stockholms city. Vilka nummer 
har dessa bussar?

1 812, 813 och 818
x 872, 873 och 875
2 822, 824 och 825

3 Vem ansvara för Bollmora 
vårdcentral?

1 kommunen
x Landstinget
2 Staten

4 Vilket av följande företag 
ägs till sin helhet av Tyresö 

kommun?
1 Tyresöhälsan
x Carema
2 Tyresö Bostäder

5 Tyresö har fyra vänorter 
utomlands. Vilken har varit 

vänort längst?
1 Borgå i Finland
x Cecis i Lettland
2 Savigny le Temple i Frankrike

6 Centrum för LivsLångt läran-
de, C3L, Tyresös vuxenskola 

är lokaliserat till en byggnad 
som tidigare användes av ett av 
Sveriges storföretag. Vilket är 
företaget?

1 Alfa Laval
x Electrolux
2 Ericsson

7 Tyresö gränsar till ett antal 
andra kommuner, till exem-

pel Haninge i söder. Hur många 
fler kommuner gränsar Tyresö 
till?

1 Tre stycken
x Fyra stycken
2 Fem stycken

8 I Tyresö finns det drygt 
15 000 bostäder. Tyresö 

Bostäder är det enda allmännytti-
ga bostadsföretaget. Ungefär hur 
många lägenheter finns i Tyresö 
Bostäders bestånd?

1 2 500 stycken
x 3 200 stycken
2 3 800 stycken

9 Tyresö musikklasser är aktu-
ella med sin årliga julkon-

sert. Men när startades Tyresö 
musikklasser?

1 1975
x 1980
2 1985

10Vilket är Tyresös högsta 
punkt?

1 Telegrafberget
x klövberget
2 Vattentornsberget

11Hur många politiska 
partier finns det i Tyresö 

kommunfullmäktige?
1 Sex stycken
x Sju stycken
2 Åtta stycken

12Det var Gabriel Oxen-
stierna som lät bygga 

byggde Tyresö slott. Vad hette 
hans bror?

1 gustaf
x Erik
2 Axel

julnötter 2011

Första pris är tre ”glädjelotter” där du kan vinna upp till 1 miljon kronor. Andra till femte pris är en lott var.
Märk kuvertet ”TN-tävling nr 8” och skicka din lös ning senast den 7 februari 2012 till:  
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö

 Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Vinnarna presenteras i nr 1, 2012.

1 x 2
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2.

3.

4.

5.

6.

1 x 2

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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info@dezeta.se
Vintervägen 16 • Tel 798 91 22

Din leverantör av
Dekaler
Klistermärken
Adressetiketter
Logotyper

Auktoriserad rep. av Saab och Opel

Tel: 08-712 43 13 • Vintervägen 5, Tyresö
www.ronnbil.se

Golv
Gardiner

Möbler

Solkraftsvägen 12 (Skrubba ind.omr.) TEL 08-712 51 60
135 70 STOCKHOLM FAX 08-742 62 80

FÖR MER INFO: WWW.FONTANA.SE • TEL: 08-448 71 00

Årets julklapp:

Köp ett presentkort! 
Vintervägen 12 • 742 66 00
www.tyresotrafikskola.se

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 15–18, lördag 10–14

Öppet må–to 11–23, fre–sö 10–23
Vintervägen 2  tel. 798 42 50
www.godissvampen.com

Hyrfilmer 
GodisPresenter✸

✸

✸

✸

✸✸ ✸

Nya och gamla patienter välkomna
God Jul och Gott Nytt År

Tandvårdsteamet
Västangränd 16 • T. 55 65 65 65 • info@tandvardsteamet.se

Vi har era fyrverkerier för Nyår
Vendelsövägen 47, tel 712 76 10

www.farg-design.com   www.sveafireworks.com

Lindalsvägen 1, Tyresö • Tel 08-503 850 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar Tekniska kontoret

Strandtorget 2, Tyresö • 08-556 599 70
Välkomna hälsar Thomas och Roger med personal

Stefan med personal hälsar Er välkomna!
Vendelsövägen 83 Trollbäcken tel. 712 13 45

Vi önskar Er God Jul & Gott Nytt År     

RHTRYCK
  Tel 742 00 60  faktorn@rhtryck.se  www.rhtryck.se 

  Box 2015, 135 02 Tyresö  Flygfältsgatan 5, Skarpnäck

GOD J UL & GOTT TT ÅRNY

www.tyresobilverkstad.se

TROLLDÄCK
Vendelsövägen 41 • 08-742 29 00

Öppet: mån–sön 9–21 • Tel 08-448 73 60

När det är dags att gå till tandläkaren...

08-55 65 65 65 
info@tandvardsteamet.se

Vi tar hand om hela familjen från 2-102 år 

Kassa
girot
VideoLeksak

er

Öppet: Må-to 10-22, fre-sö 10-23
Vintervägen 2, tel. 798 42 50
www.godissvampen.se

Välkommen hälsar Roger med personal

Pensionärsrabatt mån–torsdag

En lysande affär
Vendelsövägen 23 • tel 712 64 64, 712 71 44

www.el-tjanst.se • info@el-tjanst.se


  

 

www.fontana.se  •  tel 08-448 71 00

Hildes Hälsokost
– Alltid lågpris –
Myggdalsvägen 30 • Tel 742 10 19
Måndag–fredag 14–18, lördag 10–14
www.hildeshalsokost.se

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö • Telefon 08-712 27 00
www.sodergardenfastighetsbyra.se

Välkomna
önskar Tobbe &

Patrik med personal
Öppet alla dagar 8–21

www.dezeta.se • Tel 798 91 22

Banderoller
Affischer Dekaler

Bildekor m m

Europagaranti med originaldelar
Vintervägen 22–24. Tel. 798 49 00

dieselkraft.se    däckonline.se

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

Bilverkstad
Energivägen 2 C • tel. 770 34 09


