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Skolplanerna är fördröjda
n Trots massiva protester från när-
boende backar inte den moderat-
ledda alliansen på sina planer att 
bygga en ny stor skola i Fornudds-
parken. Oppositionen i kommun-
fullmäktige har begärt att ärendet 
ska återremitteras för att utreda 
andra alternativ.

Den nya skolan blir den största 
investeringen som kommunen 
någonsin har gjort. Trots detta har 
inte något av de alternativ som 
föreslagits av oppositionen eller 
andra föreningar utretts.

– Jag hoppas att moderaterna 
tar den här möjligheten på allvar. 

Alternativet som vi föreslår är 
att bygga om Fornuddens skola 
till en modern skola med utökad 
elevkapacitet där skolan står idag. 
Det skulle bli mycket billigare, 
gå fortare och innebär att parken 
bevaras, säger Anita Mattsson (S) 
oppositionsråd.  Sid 5

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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– Om skolan inte har börjat byggas innan valet 2018 så kommer det att bli en valfråga, säger Anita Mattsson (S). FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Hellre vinstuttag än kvalitet
n Marknaden ska lösa alla bekymren som kommunen hamnar 
i. Tydligast syns det i äldreomsorgen där det snart kanske inte 
finns en enda kommunal utförare kvar. Och att begränsa vinst-
uttaget till förmån för kvaliteten är inget för Moderaterna. Då 
blir det blåa svaret blankt nej till. Ledare, sid 2

Inget tillskott på sju år
n Det behövs fler platser i förskolan. Barngrupperna är historiskt 
stora och personaltätheten lägre än någonsin. Ekvationen är 
enkel. Det måste byggas fler förskolor för att skapa fler platser. 
Sju år utan nettotillskott fungerar inte. Nu ”släcks bränder” med 
tillfälliga baracklösningar. Debatt, sid 4

”Vi gör så gott vi 
kan för att driva 
ett bra polisarbete 
med den resursen 
som vi har.”
Therese Löthman, sid 5

Träffpunkter 
saknas 
n Det behövs träffpunkter 
för de äldre, tycker Social-
demokraterna. Tyresö har 
inga medan det i Haninge 
finns åtta stycken. Det är en 
investering i de äldres hälsa, 
menar man i grannkommu-
nen. Sid 3

Mer gymnastik
n Daglig idrott ger bättre 
resultat i övriga ämnen i sko-
lan. Det visar nyligen presen-
terad forskning. Nu föreslår 
Socialdemokraterna att den 
fysiska aktiviteten för Tyre-
sös elever ska öka. Sid 6

Ny rektor på 
gymnasiet 
n Lena Beskow är ny rektor 
på Tyresö gymnasium. Det 
ska bli det attraktivaste 
yrkesgymnasiet i hela Stock-
holmsregionen, lovar den nya 
rektorn. Sid 7

Kulturcentrum
n Föreningen Kulturcentrum 
– Kvarnhjulet bildades 2016 
och driver frågan om ett kul-
turcentrum. Det råder stor 
brist på lokaler för den typen 
av aktiviteter som ett sådan 
skulle ge, menar man. Sid 9

Handbollssegrar
n Både damerna och herrarna 
vann sina handbollsmatcher 
stort i helgen. Med 32–14 
besegrades VästeråsIrsta av 
herrarna. Damernas segersiff-
ror blev 30–18. Sid 12

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort. 

Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen. 

LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.
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Noterat

Tyresö är en kommun som är trivsam på 
många sätt. De flesta som flyttar hit gör 
det för närheten till både storstadens 

Stockholm och vår underbara natur. De flesta 
tyresöbor är också ganska välmående, arbets-
lösheten är låg vilket gör att skatteintäkterna är 
goda.

Därför förväntar sig också den som kommer 
hit men också vi som redan bor här att kommu-
nens välfärd ska fungera. Men bristerna i välfär-
den blir nu allt tydligare. Vem är ansvarig? Jo, 
de styrande Moderaterna. Med förvåning kan 
man konstatera att äldreomsorgen liksom barn-
omsorgen saknar platser. Gymnasieskolan har 
gått kräftgång och långtgående planer på omlo-
kalisering har turligt nog skrinlagts. Det hade 
kunnat bli en riktigt stor ekonomisk kvarnsten 
runt tyresöbornas halsar. I Trollbäcken sviks 
löftet att behålla Sofiebergsskolan som en låg- 
och mellanstadieskola och tondövheten verkar 
total när man studerar planeringen av en ny jät-
teskola i Fornuddsparken. Även om det pågår 
ett stort bostadsbyggande är det inte tillräckligt.

De flesta yngre kommer inte att ha råd att flyt-
ta till det nybyggda. De äldre billigare bestånden 
omvandlas till bostadsrätter och blir heller inte 
ett alternativ. Den moderata marknadsliberala 
linjen går i bostadssammanhang ut på att sälja 
hyresrätterna med låga hyror billigt. Bygg sedan 
nya dyra hyresrätter. Inom barn- och ungdoms-

enheten på socialförvaltningen har bemanning-
en varit så låg att verksamheten inte varit helt 
rättssäker. Nu verkar det ha blivit bättre men 
förra årets miljonböter för bristerna svider fort-
farande. Ja det var ett axplock inom den kom-
munala verksamheten där det behövs kraftfulla 
åtgärder för att komma i balans.

När försök görs för att lösa problemen 
är det oftast just den privata markna-
den som lockar Moderaterna. För att ta 
exemplet äldreomsorgen så är platserna 
för få i Tyresö. Många med vårdbehov 
tvingas till boenden i andra kommuner.

Det påverkar inte bara den äldre utan ofta också 
alla närstående. I det som nu byggs vid Far-
marstigen säkras inte platser för kommunens 
behov. Det är synd att lämna hela omsorgen om 
våra äldre till en marknad som har som första 
mål att tjäna pengar till sina ägare. Och vi ser 
samma tendens inom andra verksamheter. Skat-
tepengar som i högre grad borde gå till elever-
nas undervisning och de äldres vård hamnar i 
stället som vinst hos privata aktörer. Men det 
stör inte Moderaterna i Tyresö.

Det framgår med all önskvärd tydlighet när 
man avstyrker förslaget att begränsa vinstutta-
gen till sju procent plus statslåneräntan.

ooo

Kommunens välfärd ska fungera inom alla verksamheter. Tyvärr är det inte 
så. I Tyresö saknas platser inom vård och omsorg. Personaltätheten behö-
ver öka i flera delar och trots ett stort bostadsbyggande hamnar i många 
fall de unga utanför. Verksamheter som tidigare blomstrat är idag vissna. 
Med över 18 år vid makten bär de borgerliga partierna med Moderaterna i 
spetsen allt ansvar.

Sverigedemokraterna verkar inte vilja bygga några fler 
bostäder över huvud taget i Tyresö. Man är i stort sett kon-
sekvent i sitt nejsägande till alla nya bostadsplaner med den 
ena konstiga motiveringen efter den andra. Vid ett tillfälle 
var det dock annorlunda. Många höll väl på att sätta kaffet 
i vrångstrupen när en enig kommunstyrelse, inkluderande 
Sverigedemokraterna, i januari fattade beslutet att köpa in 
två paviljonger för tillfälliga bostäder. Kommunen har att 
följa lagen och detta är ett sätt att snabbt klara bostadsbe-
hovet åt några av de nyanlända. Men överraskningen kom 
snabbt av sig. Väl hemma och tillsammans med sina gelikar 
blev det annat ljud i källan. Ja-rösten och den uteblivna 
reservationen var ett misstag. Nu gällde precis tvärt om. En 
sak är dock säker. När det gäller bostäder kan tyresöborna, 
ung som gammal, aldrig förlita sig på att Sverigedemokra-
terna ska bidra med någonting.

ooo
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Marknaden löser
inte alla problem

Kommunfakta: Tyresöbor tjänar allt mer
Sedan 2000 har den genomsnittlige tyresöbon i vuxen åldern blivit mer än 25 
procent rikare. Medianinkomsten har ökat från 244 000 kronor per år till närmare 
308 000 kronor i 2015 års priser. Takten är den samma i landet och Stockholms 
län – men Tyresö har en något högre inkomstnivå. Jämför man tillbaka till 1991 blir 
inkomstökningen än större – 48 procent. Däremot är gapet mellan kvinnor och män 
fortsatt stort. 2015 tjänade den genomsnittlige mannen 73 000 kronor mer än den 
genomsnittlige kvinnan. Och ganska lite har hänt i arbetet för att jämna ut inkom-
ster. 2000 tjänade kvinnan 76 procent av mannens inkomst i Tyresö. 2015 har det 
ökat lite till 79 procent. 

Sammanräknad förvärvsinkomst 1991–2015
Medianinkomst i 2015 års priser

När han blir gammal moderaten

då lever han nog helst på staten

och prisar allt det sociala

som han i dag inte vill betala.

S.

(ur Valrevyn 1979)
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Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

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

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

Fattiga och rika  
– klyftorna ökar
LÖN Inkomstklyftorna i Sverige 
har ökat sedan 1980. En samman-
ställning som Dagens Samhälle 
har gjort över 5 år visar att antalet 
hushåll som befinner sig i mellan-
skitet minskar. Istället ökar ytter-
ligheterna. I Tyresö har den grup-
pen som definieras som fattiga 
(60 procent av medianinkomsten) 
ökat till 7 procent. Höginkomstta-
garna (definieras över 200 procent 
över median) har under samma 
tid ökat till 12,4 procent.

ooo

Politiskt bokbord 
på gymnasiet
LITTERATUR Samtliga politiska 
partiers ungdomsförbund i Tyre-
sö är den 14 mars inbjudna till 
Tyresö gymnasium för att möta 
elever och lärare. Inbjudan ska 
enligt gymnasiet, ge eleverna 
goda möjligheter att utvecklas 
utifrån de demokratiska värden 
som samhället bygger på.

ooo

Nya riktlinjer för 
förskolan
BARN Från och med 1 april gäl-
ler nya riktlinjer för förskolan. 
Bland annat ändras riktlinjerna 
för barn till föräldralediga. Tidiga-
re erbjöds två alternativ, 20 eller 
25 timmar vistelsetid i veckan. 
Nu kommer barnen att erbjudas 
24 timmars vistelsetid fördelat 
på fyra dagar i veckan (skollov 
exkluderat) där avgiften blir en 
halv taxa. Fullständiga riktlinjer 
och detaljer återfinns på kommu-
nens hemsida.

ooo

Olika i kommunerna:

Stor skillnad på hur 
äldre prioriteras

Tyresö har inga träffpunkter 
alls, medan vår grannkommun 
Haninge har åtta. Den medvetna 
satsningen på förebyggande arbe-
te bidrar till bättre hälsa och även 
till minskade kostnader för hem-
tjänsten.

– Det är en bra investering i 
de äldres hälsa och välmående. 
Vi ser att den sociala kontakten 
också är förebyggande och mins-
kar behovet av andra insatser, 
säger Annett Haaf (S) ordförande 
för äldrenämnden i Haninge.

Orimlig skillnad
Haninges träffpunkter har öppet 
alla vardagar och erbjuder olika 
verksamheter, fika, gå på gym 
spela bingo eller dansa Zumba 
till exempel. På några ställen kan 
man också äta lunch.

– Det är inte rimligt att det 
skiljer så mycket mellan våra 
kommuner. Träffpunkter behövs 
i Tyresö också, säger Anita Matts-
son (S) oppositionsråd. Vi bör 
åtminstone ha en i varje komun-
del, och kostnaden för kommu-

nen är ganska låg i förhållande till 
hur mycket mervärde det skapar.

Tyresöbor åker till Haninge
När Tyresö Nyheter följde med 
Anita Mattsson och Carl-Johan 
Karlson till Haninge noterade vi 
också att flera tyresöbor besökte 
träffpunkten på Dalarö.

– Det här är min chans att träffa 
vänner och umgås. Jag förstår inte 
varför vi inte har en träffpunkt i 
Tyresö, säger Margareta som bott 
i Trollbäcken sedan 60-talet.

Nästa vecka startar Haninge 
ytterligare en träffpunkt i Jordbro 
för både yngre och äldre. Den är 
tänkt att skapa gemenskap över 
generationer och nationaliteter.

ooo

Flera av träffpunkterna i Haninge erbjuder gästerna gym, alltid utan avgift. Många vittnar om rakare ryggar och bättre balans. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ÄLDRE Tyresö behöver träffpunkter för äldre. Det anser socialdemo-
kraterna som föreslår att Tyresö bör ta efter den förebyggande verk-
samhet som bedrivs för äldre i Haninge. Träffpunkterna kan liknas vid 
fritidsgårdar, där det är deltagarnas intressen som styr inriktningen 
på verksamheten.

Ulla är en engagerad gäst som 
håller i mycket aktiviteter på Djur-
gårdsplan. Här får Annett Haaf 
prova curling. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson, Annett Haaf, Maria Levin och Carl-Johan Karlsson besöker 
träffpunkten Tallhöjden i Haninge. Här pågår ”Fredagsfika med nutids-
frågor”. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Biljard är en populär aktivitet, det är ofta folk runt bordet. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Under alltför många år har våren för småbarnsföräl-
drar i Tyresö inneburit en oro över när och var en 
förskoleplats kan erbjudas. Våren 2016 riskerade 

Tyresö kommun till och med att bryta mot lagen om plats-
garanti i förskolan.

18 år har Tyresös moderater ansvarat för förskolan i 
Tyresö, vilket vi nu ser resultatet av.

Barngrupperna är historiskt stora och personaltätheten 
lägre än någonsin, trots moderata vallöften om motsaten. 
Våra förskolor i Tyresö har fantastisk kunnig och engage-
rad personal, men de har under lång tid inte givits rätt för-
utsättningar och år av nedskärningsbudgetar har satt sina 
spår i verksamheterna. Var tionde pedagog är sjukskriven 
– beroende på de stora barngrupperna i Tyresö, och nya 
bostadsområden byggs, utan framförhållning och plane-
ring av tillräckligt många nya förskolor.

Ekvationen är enkel, det måste byggas fler förskolor för 
att skapa fler förskoleplatser och för det krävs politiska 
beslut. Fram till förra året hade det på sju år inte tillkom-
mit en enda förskoleavdelning netto. Sedan dess har vi sett 
baracklösningar för att möta efterfrågan av platser. Det är 
inte hållbart för Tyresös framtid att ”släcka bränder” med 
temporära baracklösningar.

Avsaknaden av politisk handlingskraft när det gäller 
platsbristen och de alltför stora barngrupperna får en 
osökt att dra slutsatsen, att den moderatledda borgerliga 
alliansen är nöjd med läget.

Det saknas ambitioner att bygga fler förskolor för att 
på riktigt minska barngruppernas storlek och i framtiden 
säkerställ att Tyresö i framtiden följer lagen om platsga-
ranti samt ge vår personal och våra barn en bra arbetsmiljö. 

Det finns en gräns för när det inte längre finns fler kreativa 
lösningar för att minska barngrupperna, när det fysiska 
utrymmet sätter stopp.

Jag är inte nöjd. Tyresö ska erbjuda en förskola där 
utveckling och nyfikenhet står i centrum. Där Tyresös fan-
tastiska pedagoger ges rätt förutsättningar för att lyckas 
med sitt uppdrag.

Vi socialdemokrater har under många år sett verklig-
hetens utmaningar med stora barngrupper, platsbrist och 
höga sjuktal inom förskoleverksamheten. Därför har vi lagt 
en rad förslag till förbättringar som konsekvent röstats ned 
eller avfärdats av den moderatledda borgerliga alliansen. I 
år satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på väl-
färden och 10 miljoner kan därför riktas till Tyresös försko-
lor – ett välbehövligt tillskott. Men det räcker inte.

Mitt budskap är tydligt. Jag vill se till att bygga fler per-
manenta förskolor, inte bara i en takt som gör att vi ligger 
kvar på nuvarande barngruppsstorlek, utan med en tydlig 
ambition att på riktigt minska dessa, och fler pedagoger 
ska anställas. Politiken måste ha ambitioner och visioner 
och dessutom en vilja att tillföra resurser när det krävs.

Snart kommer nya vallöften från Tyresös moderater, 
men förtroendet för den borgerliga majoriteten i förskole-
frågor är inte bara naggat i kanten efter 18 års tomma val-
löften, det är totalt raserat.
Jannice Rockstroh (S)
Gruppledare i barn- och utbildningsnämnden

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Bygg fler- och rusta befintliga förskolor i Tyresö!
Bygg fler 
permanenta 
förskolor 
i Tyresö 
så slipper 
vi panik
lösningar 
i form av 
baracker.

Tack!
Tack och lov att det äntligen börjar 
byggas både i Tyresö och Haninge. 
Det är verkligen på tiden, bostäder 
behövs. Men man kan undra hur 
annan service hänger med. Runt 
Gudö har det flyttat in ett stort 
antal nya invånare i de nybyggda 
husen. Det märks, bland annat 
vid busshållplatserna på morg-
narna. Numera blir det inte sällan 
ståplats redan innan bussen nått 
Alléplan. Så var det inte förr. SL 
borde se över turtätheten och bus-
storlekarna så att de anpassas till 
befolkningsutvecklingen.
Pendlare från Trollbäcken

Dagens ros …
….till alla er som jobbar inom 

sjukvården. Ni är fantas-
tiska, trots all stress och 

den höga arbetsbe-
lastningen. Fint och 
bemötande överallt, 
från sjukvårdsupp-
lysningen till Troll-
bäckens vårdcentral, 
Handens sjukhus 
och Södersjukhuset. 

Ni ser till att den som 
behöver snabbt får rätt 

behandling. Ni tar hand 
om anhörigas oro. Tack!

Anhörig

Dagens ris
… för alla er som inte orkar se 

till att skräpet vid återvin-
ningsstationen hamnar i 

behållarna. Istället ligger 
papper, plast och kar-
tong som lätt far iväg 
och skräpar ner ännu 
mer. Metall och kros-
sat glas som kan skada 
barn och djur är inte 
heller roligt. När du nu 

ändå varit så duktig och 
tagit dig till återvinnings-

stationen är det väl lika lätt 
att göra rätt hela vägen?

Returgumman

Svagt av Nordea Tom etta 
söker 
hyresgäst

Har varit kund hos Nordea i över 
40 år. Lönekonto, några små lån 
genom åren, pensionssparande 
och andra sparkonton, allt samlat 
hos Nordea.

Tror att jag har varit en ganska 
bra kund för banken. Aldrig fått 
några synpunkter på sena inbetal-
ningar eller andra anmärkningar.

Har nog trivts, om man nu kan 
göra det, med min bank. Men nu 
förbereder jag att lämna. Blev 
bestulen på badhuset. Någon 
gick in i omklädningsrummet och 
klippte upp ett antal skåp och stal 
blad annat min plånbok med ett 
Nordeakort.

Kortet blev spärrat inom min-
dre än en halvtimme men usling-
arna lyckades handla vid två till-

fällen. Vid den första kontakten 
med banken var det inga problem, 
allt skulle ordna sig. Det var då 
det.

Sedan blev det nobben. Man 
måste ha full uppsikt över sitt 
kort hela tiden. Nordea tycker 
alltså att man ska räkna med att 
låsta skåp klipps upp och vidta 
mått och steg.

Nu var det bara några tusenlap-
par som försvann men ändå. Om 
detta är Nordeas omsorg om trog-
na kunder. Hur behandlar man då 
andra.

Jag kommer att göra allt för att 
berätta min historia. Hade hop-
pats få berätta en annan. Tack 
och hej.
Mycket besviken Nordeakund

I Kattskogen vid Koriandergränd 
sitter en fin holk för ugglor upp-
satt. Ett roligt initiativ från en 
som bor i området.

Nu väntar vi bara på att kattugg-
lorna ska flytta in. Ugglorna finns 
faktiskt i skogarna i närheten av 
Gammelström så de lär säkert 
hitta hit.

Det är sådana här saker som 
gör det så mysigt att bo på Kori-
andergränd. Det hittas alltid på 
något som förgyller området.
Grannen

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
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Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.HJÄLP  

SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Här finns plats att sitta och uggla på. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Detaljplanen för Fornuddsparken drar ut på tiden:

Nya möjligheter öppnas
PLAN Oppositionen tog möjlighe-
ten att fördröja en ny detaljplan 
för en ny stor skola i Fornudds-
parken på sammanträdet med 
kommunfullmäktige i januari 
genom återremiss.
 – Vi ville att den moderatledda 
alliansen skulle ta chansen att 
utreda alternativen innan de fat-
tar beslut om den största inves-
teringen i kommunens historia, 
säger Anita Mattsson (S) opposi-
tionsråd.

Genom ett förhastat förfarande i 
kommunfullmäktige uppstår möj-
ligheten att återremittera ärendet 
en gång till.

En ny stor skola i Fornudds-
parken eller en ombyggnation 
av Fornuddens skola på befintlig 
plats? Den frågan har under två 
år delat den politiska majoriteten 
och oppositionen i Tyresö.

– Vi vill bygga en toppmodern 
skola. En skola som är stor nog 
att rymma tillräckligt många 
elever, för att rymma tillräckligt 
många lärare för att kunna bygga 
bra lärarlag. Inte någon Buller-
byskola i någon nostalgisk dröm 
som inte fungerar och där ingen 
lärare vill arbeta, säger Fredrik 
Saweståhl (M) kommunstyrel-
sens ordförande.

Risk med överetablering
Socialdemokraterna å andra sidan 
förordar att de mindre skolorna i 
Trollbäcken finns kvar och pekar 
på riskerna med en överetablering.

– Om nya skolan byggs i par-
ken så riskerar exempelvis Sofie-

bergsskolan att helt stängas. Den 
nya skolan ökar antal grundsko-
leplatser i området med nära 300. 
Det elevunderlaget finns inte, och 
kommer inte att finnas före 2030, 
säger Jannice Rockstroh (S) 
gruppledare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Kan ta tid
Detaljplanen för Fornuddspar-
ken kommer sannolikt att dra ut 
på tiden. Genom en teknisk miss 
på januarisammanträdet öppnas 
möjligheterna för ytterligare en 
återremiss på kommunfullmäk-

tige nu på torsdag. När kommun-
fullmäktige väl fattar beslut, tidi-
gast i slutet av mars, är det troligt 
att det överklagas av privatper-
soner till Länsstyrelsen. Där är 
handläggningstiderna långa, och 
Länsstyrelsen uppger att de prio-
riterar bostadsplaner.

– Jag utgår ifrån att det dröjer 
innan planen vinner laga kraft. 
Om skolan inte har börjat byggas 
innan valet 2018 så kommer det 
att bli en valfråga, och då får tyre-
söborna bestämma om de vill ha 
parken kvar eller inte, säger Anita 
Mattsson, som hellre vill bygga 

om Fornuddens skola där den lig-
ger idag.

ooo

Detaljplanen för Fornuddsparken kan bli en valfråga. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Poliserna i Tyresö 
har blivit färre
POLIS Antalet polisanmälda brott ökar i Tyresö, samtidigt har antalet 
poliser i kommunen blivit färre. Det leder till att färre narkotikabrott 
anmäls, eftersom det oftast anmäls i samband med polisaktiviteter. 
Även det brottsförebyggande arbetet blir lidande.

Therese Löthman är kommunpolis i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Totalt anmäldes 5630 brott i Tyre-
sö förra året, en ökning mot 2015 
med 6 procent. Det kan bara delvis 
förklaras med befolkningsökning-
en, då det under samma period 
blev drygt 2 procent fler tyresöbor. 
Den absolut största andelen är 
skadegörelse, som utgör närmare 
en tredjedel av alla anmälda brott.

Samtidigt som de anmälda 
brotten ökar har antalet poliser i 
kommunen blivit betydligt färre. 
Enligt de senaste siffrorna är det 
111 poliser som bemannar Nacka 
lokalpolisområde som täcker 
Tyresö, Nacka och Värmdö. Enligt 
planerna för polisens omorgani-
sering, som genomfördes i slutet 
av 2015, skulle bemanningen vara 
drygt 140.

Färre brott upptäcks
En effekt av färre poliser är att 
färre trafik- och narkotikabrott 
upptäcktes under 2016. Det blir 
också färre ingripanden och det 
förebyggande arbetet minskar. 
Tyresös nya kommunpolis, The-
rese Löthman ser en risk i det:

– Det förebyggande arbetet är 
otroligt viktigt. Att vi inte längre 
har ett team som arbetar mot 
kommunen är en försämring.

– Vi gör så gott vi kan för att 
driva ett bra polisarbete men vi 
har inte samma resurser som tidi-
gare. Vi bedriver brottsförebyg-
gande arbete med den resursen 
som vi har, säger Therese Löth-
man.

För få för förebyggande
Hon får medhåll av Marie Hum-
mer, chef för polisområdet:

– Vi är för få i de brottsförebyg-
gande delarna för att vi ska kunna 
jobba långsiktigt. Jag skulle vilja 
ha åtminstone fyra poliser till, per 
kommun, som jobbar brottsföre-
byggande.

Exakt hur många timmar poli-
ser är i yttre tjänst i Tyresö jäm-
fört med tidigare går inte att se. 
Delar av utredningsverksamhe-
ten har flyttat till Flemingsberg 
och Västberga, men det är samma 
brott som utreds som tidigare.

ooo

Anita Mattsson (S) vill hellre bygga 
om Fornuddens skola där den 
ligger  idag. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kultur- och idrotts-
galan 2017
NOMINERINGAR Årets gala går 
av stapeln den 17 mars och då ska 
priser delas ut i sju kategorier. 
Nominerade är följande fören-
ingar och personer.

Årets kulturförening
 ■ Trollbäckens Scoutkår
 ■ Tyresö Väntjänst
 ■ Tyresö Jazz & Blues Club

Årets idrottsförening
 ■ Söders SOL
 ■ Tyresö Simsällskap
 ■ Suhari Karate

Årets ledare 
 ■ Lars Lappalainen, Tyresö Frii-
drottsklubb

 ■ Jens Jansson, Tyresö Fight 
Center

 ■ Jenny Jonsson, Tyresö Ryttar-
förening

Årets unga ledare
 ■ Denise Lindberg, Tyresögym-
nastiken

 ■ Linn Näslund, Tyresö Judo- & 
Ju-Jutsuklubb

 ■ Jacob Svensson, Söders SOL

Årets eldsjäl 
 ■ Roland Norell, Söders SOL
 ■ Ann Sandin-Lindgren, Tyresö 
Närradio

 ■ Gunnar Hedin, Trollbäckens 
Scoutkår

Årets kulturpersonlighet
 ■ Desirée Holmqvist, cirkuspe-
dagog Clowner utan gränser

 ■ William Baker, operasångare
 ■ Nino Ramsby, artist och konst-
när

Årest idrottsprestation 
 ■ Tyresö Trollbäcken Innebandy-
klubb, damer

 ■ Daniel Brännstam, Tyresö 
Fight Center

 ■ Björne Seger, Tyresö Bågskyt-
teklubb

ooo

Lunch i  
klassrummet

SKOLA Två av klasserna i Sofie-
bergskolan får inte plats att äta i 
matsalen under ombyggnationen. 
Hela terminen sitter de i klass-
rummet och äter på papperstall-
rikar med engångsbestick. Maten 
rullas in i värmeskåp, men mål-
tidspersonalen behövs i matsalen. 
Nu faller det på lärarna att exem-
pelvis se till att det finns smör på 
bordet.

En av lärarna kan ändå se en 
positiv sida:

– Det är en bra ljudnivå i klass-
rummet. Matsalen kan ibland bli 
högljudd.

– Men maten ser lika dan ut 
varje dag, säger en elev.

ooo
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Det är svårt att förstå hur ens minne fungerar. När 
jag tänker tillbaka på mina högstadieår kommer 
jag ihåg de märkligaste saker och annat som i 

efterhand verkar irrelevanta. Ett möte som jag däremot 
minns med stor skärpa och som gjorde stort intryck på 
mig som tonåring var då Ferenc Göndör besökte skolan. 
Ferenc Göndör hade överlevt Auschwitz och hans besök 
var viktigt på en skola som på 90-talet var tydligt präglad 
av skinnskallekultur och vitmaktrörelsen. Jag minns inte 
exakt vad han sa, men jag minns att hans berättelse påver-
kade mig djupt.

Under Anna Kinberg Batras olika utspel om Moderater-
nas nya relation till Sverigedemokraterna kan jag inte låta 

bli att tänka på Ferenc Göndör. 
Jag kan inte låta bli att tänka på 
att människans minne ofta är all-
deles för kort. Jag kan inte låta 
bli att tänka på att det snart inte 
kommer finnas några överlevare 
kvar från nazistiska koncentra-
tionsläger, som kan berätta om 
den självupplevda skräcken. 
Jag kan inte låta bli att tänka 
på Emerich Roth, en man som 
också överlevde Auschwitz. 
Jag kan inte låta bli att tänka på 
Emerich Roths ord från Dagens 
Nyheter härom året:

”Låt inte Sverigedemokraterna bli en normal del av vår 
politiska vardag. Låt inte Sverigedemokraterna framstå 
som ett riksdagsparti bland de andra. Gör motstånd! Gör 
motstånd mot alla tendenser. Låt inte rasistiska uttalan-
den och omdömeslösa generaliseringar passera oemot-
sagda på jobbet, på festen, på städdagen eller när det nu 
kan vara ni stöter på dem.

Jag vet att nazismens bästa bundsförvanter är passivi-
teten och likgiltigheten. Den som inte gör något, har gjort 
mer än nog för att bana väg för ondskan. Det är nu hög 
tid för alla oss, som kan historien och inte vill se historien 
upprepas, att göra något. Hade människor gjort något då, 
på 30- och 40-talen, hade Förintelsen inte kunnat genom-
föras.”

Vad betyder då Anna Kinbergs Batra besked för Tyre-
sö? Helt ärligt är det svårt att veta idag. Moderatledarens 
besked har ju varit minst sagt otydliga. Det jag vet är att 
Moderaterna i Tyresö har ett besked att ge väljarna innan 
den 9 september 2018. Är en röst på Moderaterna ett steg 
mot att normalisera Sverigedemokraterna? Jag känner en 
del tyresöbor som tidigare röstat på Moderaterna, men 
som aldrig kommer kunna acceptera en flört med höger-
extremismen. Jag är helt säker på att de vill veta vad en 
röst på Moderaterna innebär. En sak är säker. En röst på 
Socialdemokraterna kommer aldrig innebära normalise-
ring av Sverigedemokraterna. Däremot är det en röst på 
en nystart för Tyresö. Ett Tyresö för alla!
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Gör motstånd! Gör 
motstånd mot alla 
tendenser. Låt inte 
rasistiska uttalanden 
och omdömeslösa gene-
raliseringar passera 
oemotsagda på jobbet, 
på festen, på städdagen 
eller när det nu kan 
vara ni stöter på dem.”

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

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

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

Socialdemokraterna i Tyresö:

Mer fysisk aktivitet 
i grundskolan!

Förslaget som lämnats in, går i 
linje med nyligen presenterad 
forskning på området som visar 
på förbättrade studieresultat hos 
elever som dagligen har idrott och 
hälsa i sin undervisning.

– Vi socialdemokrater har de 
senaste åren velat se insatser för 
att öka den fysiska aktiviteten för 
Tyresös barn och unga i grundsko-
lan och öronmärkt resurser för att 
möjliggöra detta. Det är glädjande 
att nyligen presenterad forskning 
stöder våra förslag, säger barn- 
och utbildningsnämndens grupp-
ledare Jannice Rockstroh (S).

Idrott medför bättre resultat
Forskningen som refereras till är 
genomförd av Lunds universitet, 
med avstamp i Bunkeflomodel-
len. Det fastslås att en timme mer 
idrott om dagen medför bättre 
skolresultat, framförallt för poj-
kar, ökad muskelstyrka och fram-
förallt för flickor minskad fraktur-
risk. Resultaten i de skolor som 
utökat med en lektion idrott och 
hälsa/dag är att andelen behöriga 
till gymnasiet ökat med sju pro-
centenheter och slutbetyget till 

nian i snitt ökat med 13 poäng. 
Även andelen elever som klarade 
behörighetskraven till gymnasiet 
ökade.

Får inte sänka kvalitén
Idag erbjuds eleverna i Tyresö 
mellan 45 och 120 minuter idrott 
och hälsa beroende på skola. 
Detta anser Socialdemokraterna 
i Tyresö är för lite. Jannice Rock-
stroh (S) betonar att förslag om 
lösningar måste komma från 
verksamheterna och avslutar:

– Vi är medvetna om att Tyre-
sös skolor har en slimmad orga-
nisation efter år av nedskärnings-
budgetar, därför måste verksam-
heterna återkomma med förslag 
på hur förslaget skulle kunna 
realiseras och vilka resurser som 
behövs.

– En utökning av den fysiska 
aktiviteten får inte ske på bekost-
nad av kvalitén i den befintliga 
undervisningen. Jag är övertygad 
om att våra verksamheter har 
många kloka idéer och förslag.

ooo FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Jannice Rockstroh, Socialdemokraterna i Tyresö, är en av de som lagt förslag om att införa mer fysisk aktivitet i 
skolan för att förbättra studieresultat för Tyresös barn och unga. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

HÄLSA Nyligen lämnades ett förslag in för att öka den fysiska aktivi-
teten för Tyresös barn och unga i grundskolan av Socialdemokraterna. 
Målet är att bidra till förbättrad hälsa och förbättrade studieresultat.
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Jeanette Panngam, Ekbacken
– Det borde gå direktlinjer från 
Tyresö till Sickla och Gustavs-
berg. I dag tar det 1 timma och 
en kvart att åka till Gustavsberg 
med buss- och T-banebyten.

Gabriel Cofre, Farmarstigen
– Bussturerna mot Tyresö 
centrum från Farmarstigen på 
morgonen bör förbättras så 
att inte buss 802 och 824 går 
samtidigt. Missar man dem så 
tar det en halvtimma före nästa 
buss kommer.

Dilek Baladiz, Tyresö centrum
– Öka bussturtätheten för direkt-
bussarna in till Gullmarsplan och 
city. Låt bussarna ta en annan 
väg via någon T-banestation. 
Idag måste alla stanna vid Norra 
Sköndal.

Felicia Jordan, Tyresö
– Flera bussturer i rusningstrafik 
till Handen.

Karin Maniette, Fårdala
– Fler bussturer som går in till 
city i rusningstid. Jag får nästan 
alltid stå hela vägen in när jag 
åker buss 818.

?Vad behövs för 
att förbättra 

pendlingen  till  
och från Tyresö?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

SKOLLEDARE Vid årsskiftet 
tillträdde Lena Beskow som ny 
rektor på Tyresö gymnasium. 
Men det är ingen nykomling som 
tar över uppdraget eftersom 
Lena funnits på gymnasiet sedan 
2014, men med andra uppdrag.

Det är stora utmaningar som nu 
ligger framför skolans nya rektor. 
Tyresö gymnasium har under en 
följd av år sett elevantalet minska 
från drygt 1 500 till dagens cirka 
550. Mycket av förklaringen lig-
ger i att de högskoleförberedande 
programmen under senare år 
tappat sökande och nu definitivt 
strukits från listan över program 
på Tyresö gymnasium.

Regionens bästa
– Nu vill vi att vår profil ska vara 
yrkesgymnasium med tydlig och 
positiv profil – ett bra alternativ på 
hemmaplan, säger Lena Beskow. 
Och vi sticker inte under stolen 
med att vi ska bli det attraktivaste 
yrkesgymnasiet i Stockholmsre-
gionen!

– Vi ska ändra synen på vårt 
gymnasium och möta ett dåligt 
rykte genom en öppen och till-
gänglig attityd, understryker den 
nya rektorn. Vi tar gärna emot 
besök från alla i årskurs 9 som 
vill träffa oss och se närmare på 
vår skola. Eleverna från årskurs 9 
som varit här har oftast en mycket 
mer positiv bild av gymnasiet som 
de också kan föra vidare. Förra 
omgången hade vi besök av över 
150 elever, varav en hel del från 
grannkommunerna och många 
också från Engelska skolan i 
Tyresö.

– Och föräldrarna är också 
viktiga vid valet av gymnasium. 
Föräldrar är en viktig indirekt 
målgrupp som hemma kan fung-
era som bollplank och ge råd och 
stöd i valet.

Jobb efter examen
Tyresö gymnasium kan också peka 
på starka resultat vad gäller att få 
jobb efter examen. 80–90 procent 
av eleverna har jobb inom några 
månader efter examen och flera av 
yrkesprogrammen har ett bra sam-
arbete med branschorganisationer 
som även certifierar eleverna.

Tydligt elevfokus
– Vi guidar våra elever genom 
utbildningen och följer upp hur 
det gått efter examen, konstate-
rar Lena Beskow. Vi har en myck-
et kompetent lärarkår och våra 
mentorer följer dessutom upp 
våra elever även efter examen. Vi 
menar också att vi har ett tydligt 
elevfokus med mottot ”Ditt intres-
se – ditt jobb”. Och det ger resul-
tat, understryker den nya rektorn.

Utveckla samarbetet
Lena Beskow pekar också på de 
stora möjligheter som finns att 
kunna utveckla samarbetet med 
vuxenutbildningen och arbets-
marknadskontakterna genom att 
utnyttja gymnasiebyggnaden som 
en gemensam plats för olika akti-
viteter.

– Lokalerna är superbra men 
behöver utnyttjas bättre, säger 
rektorn med eftertryck. Vi har bra 
och kompetenta lärare som i sam-
verkan med andra kan utveckla 
eleverna som människor och 
samhällsmedborgare.

Själv är Lena Beskow språklä-
rare i botten men har också länge 
jobbat med språkutbildning i 
internationella företag. Erfarenhe-
ter därifrån gav en bas för fokus på 
verksamheten och erfarenhet av 
nätverk och kontakter på distans.

Nu väntar alltså en ny utmaning 
i att utveckla Tyresö gymnasium 
och att nå målet att bli regionens 
bästa yrkesgymnasium!

ooo

Lena Beskow, nystylad rektor för gymnasiet. Stylist Atorina Rihoneh, 
gymnasiets  frisörprogram.  FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Ny rektor på Tyresö gymnasium

Lena Beskow och Oscar Eriksson, lärare på fordonsprogrammet,  
i fordonshallen .  FOTO: KRISTJAN VAIGUR

Nej till hårdare koll vid  
försäljning av förskolor
Det blev hård debatt vid förra full-
mäktige då Socialdemokraterna 
ville skärpa kraven vid försälj-
ning av aktier i bolag som äger 
förskolor.

Garantera en bra förskola
– Menar vi allvar med att stärka 
kvalitetskraven måste vi kunna 
garantera en bra förskola för 
alla barn. Då är det viktigt att 
nya aktieägare godkänns för att 
kunna stoppa eventuella olämp-
liga ägare från att komma över 
aktiebolag med tillstånd, säger 
Jannice Rockstroh (S) vice ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden.

Slapp undan kontroll
Frågan aktualiserades i samband 
med att Atvexa AB i början på året 
köpte in förskolorna Trollsländan, 
Paletten och Stenkulan i Troll-

bäcken genom att förvärva aktier-
na i M3P. Genom att köpa aktierna 
i bolaget som redan hade tillstånd 
att driva verksamheten slapp man 
undan den kontroll som annars 
krävs av ny förskoleverksamhet.

– Genom att inte ställa krav 
öppnar kommunen för att det blir 
fritt fram för vilka ägare som helst 
att, utan insyn, kunna ta över 
förskolor, säger Jannice Rocks-
troh som tillsammans med Anita 
Mattsson och Carl Johan Karlson 
(S) krävde en regeländring.

Förslaget avslogs
Det förslaget avslogs dock av den 
moderatledda majoriteten som 
med stöd av kommunjuristen 
hävdade att det inte var möjligt att 
fatta ett sådant beslut eftersom 
möjligheten inte är klart uttalad i 
skollagen.

– Det är inte så att vi får en ny 

juridisk motpart. Vi kan göra fly-
gande inspektion när vi vill och 
skicka dit vårt kvalitetskontor 
om vi vill göra en undersökning, 
sa Anci Svensson (M), barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
i fullmäktigedebatten.

Annan tolkning
Socialdemokraterna gör en annan 
tolkning.

– Skollagen är tvärtom en ram-
lag som inte är så detaljerad. Det 
finns inget förbud mot ett sådant 
beslut. Flera av våra andra krav 
är inte lagstadgade men de går 
uppenbart att använda, säger Carl 
Johan Karlson som till vardags 
jobbar som chefsjurist.

Barnens bästa
Det borde vara barnens bästa 
som är styrande – då ska man inte 
behöva driva en lång juridisk pro-
cess utifrån inspektioner under 
lång tid, hävdade Socialdemokra-
terna – men för döva öron.

ooo

Anita Mattsson (S) kräver tillsam-
mans med Jannice Rockstroh och 
Carl Johan Karlson en regeländring 
så att det inte blir fritt fram för 
vilka ägare som helst att, utan 
insyn, kunna ta över förskolor. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

BARNOMSORG Det blir inga hårdare krav vid försäljning av förskolor. 
Det beslöt kommunfullmäktige vid förra sammanträdet. Men beslutet 
var långt ifrån enigt.
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JUBILAR Tyresö Ulands- och 
Fredsförening (TUFF) fyller 50! 
Den 13 februari 1967 bågnade 
nästan Bollmora bibliotek, så 
mycket folk hade kommit till 
Tuffs konstituerande möte. Det 
hade föregåtts av en interimssty-
relse, bestående av 10 personer, 
bland annat Katarina Taikon, 
Sofie Wenander och Gunnar 
Tunevi.

Vid Tuffs grundande hälsnings-
talade bibliotekarien Karl Heinz 
Bolay, skådespelerskan Monica 
Nielsen sjöng och fredsaktivisten 
och författaren Per Anders Fogel-
ström höll ett anförande om beho-
vet av fred och ökade insatser för 
världens fattiga.

Oscarsson lockade
Många hade lockats till mötet 
genom att i programmet ingick 
utfrågning av dåvarande tyresö-
bon, skådespelaren och vapen-
vägraren Per Oscarsson, som var 
högaktuell genom sitt TV-fram-
trädande i Hylands hörna några 
veckor tidigare. Det hade lett till 
en veritabel folkstorm.

Mötet på biblioteket utsåg till 
Tuffs ordförande Åke Sandin, vice 
ordförande Benkt-Erik Hedin, 
kassör Janita Wallin och sekrete-
rare Vera Rollander.

Intensiv verksamhet
Den nya föreningen hade redan 
under sitt första år en intensiv 
verksamhet. Bland annat anord-
nades elva offentliga möten under 
1967. Dessutom förekom vid åtta 
tillfällen interna diskussioner, 
så kallade ”titt-in” med inbjudna 
inledare.

Under Tuffs första år inspi-
rerades människor på olika 
håll att bilda liknande lokalför-

eningar, anslutna till Svenska 
Freds: Norrort (NUFF), Botkyrka 
(BUFF), Haninge (HUFF), Salt-
sjö-Nacka (SNUFF), Mälaröarna 
(MUFF), Långbrodal (LUFF) och 
Tranås (TRUFF).

Tuffar på
Dessa föreningar har sedan länge 
upphört att existera, ett av många 
tecken på att det blir allt svårare 
för lokala och ideella grupper i den 

gamla stolta folkrörelsetraditio-
nen. Tuff lever dock och är ännu 
mycket aktivt tack vare uppåt 
400 medlemmar, som brukar 
betala medlemsavgiften 200 kro-
nor på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. 
Flera medlemmar stöder också 
Tuffs insamlingskonto plusgiro 
79 36 36-2 från vilket varje krona 
oavkortad går till fattiga i Indien, 
Kongo och andra länder.

ooo

För två år sedan beslutade den 
borgerliga majoriteten att införa 
en ny modell för sommarjobben, 
en modell som hämtades från Sol-
lentuna. De som ville ha ett som-
marjobb fick själva leta fram det 
och komma överens med arbets-
givaren om jobbet. Kommunens 
insats bestod i att ersätta arbetsgi-
varen med halva lönekostnaden.

95 jobb i Tyresö
Resultatet av den ändringen blev 
att ännu färre nu kunde få ett som-
marjobb. Det visade sig att allde-
les för få ungdomar på egen hand 
klarade av att skaffa ett sommar-
jobb till sig själv. Förra året, det 
vill säga 2016, blev resultatet att 
av planerade 200 så kunde 95 ung-
domar få fram ett sommarjobb.

486 jobb i Nynäshamn
Detta kan jämföras med Nynäs-

hamns kommun som arbetat på 
ett helt annat sätt och satsat på 
att på olika vägar få fram som-
marjobb till sina ungdomar. Som-
maren 2016 fick 486 ungdomar i 
åldrarna 16–18 år, erbjudande 
om sommarjobb i Nynäshamn 
och 394 av dem tackade ja. Och 
i år har totalt 540 ungdomar sökt 
sommarjobb genom Nynäshamns 
kommun.

Höll inte måttet
– Efter två år med dåliga resultat, 
har den borgerliga majoriteten 
här i Tyresö nu insett att deras 
modell inte höll måttet, konsta-
terar Kristjan Vaigur, socialdemo-
kraternas gruppledare i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden. 
Nu kommer kommunen förutom 
de jobb som ungdomarna själva 
ska leta fram, också ta fram jobb 
inom kommunen. Det är beteck-

nande att även Sollentuna nu på 
samma sätt delvis har ändrat sin 
modell för sommarjobb.

Nygammal modell i år
Nu kommer Tyresö att betala 
halva lönekostnaden för 120 som-
marjobb som ungdomarna själva 
tar fram hos privata arbetsgivare. 
Lönen för sommarjobbet blir 
sammanlagt cirka 9 600 kronor.

Därutöver ska kommunen ta 
fram 50 platser på kommunala 
arbetsplatser, främst äldreom-
sorg och hemtjänst. Även här blir 
lönen cirka 9 600 kronor.

Kommunen ska även erbjuda 
fem platser som ”sommarloventre-
prenör” där ungdomarna får lära 
sig att starta eget företag. Detta 
sköts av en privat aktör och kostar 
kommunen 7 900 kronor per plats, 
varav ungdomen får 2 500 kronor.

– Det betyder att totalt kan 175 
ungdomar få jobb i sommar, varav 
50 via kommunen, konstaterar 
Kristjan Vaigur.

– Ett steg i rätt riktning, men vi 
har en lång väg kvar innan vi är 
ikapp Nynäshamn.

ooo

Åke Sandin och Monica Schelin har varje vecka sedan 1985 sänt Radio TUFF på 91,4 MHz. Ett svårslaget rekord 
för frivillig radio! FOTO: TUFF

TYRESÖ RUNT

De senaste åren har Sylvia 
Ljungdahl  varit TUFFs ordförande. 
 FOTO: TUFF

Nytändning för kultur- och föreningsliv 
med nytt Kulturcentrum Kvarnhjulet

– Tyresö behöver nya, utökade 
och gemensamma lokaler som 
kan bidra till att skapa kontakter 
och samtal mellan olika former 
av kultur, mellan föreningar, mel-
lan folkgrupper, unga och äldre, 
kvinnor och män, människor med 
olika bakgrund, olika värderingar 
och olika religioner, säger Börje 
Eriksson.

– Ett kulturhus eller kultur-
centrum har i många år stått på 
önskelistan hos föreningslivet i 
Tyresö. Kultur- och föreningsliv är 
sedan länge eftersatt och behöver 
stimulans och nytändning, kort 
sagt ett rejält lyft.

Varför Kvarnhjulet?
– Kvarteret Kvarnhjulet ligger i 
praktiken i centrum, fortsätter 
Börje Eriksson. Där finns idag kul-
turskolan och ett antal lokaler för 
uthyrning. Bollmoradalens kyrka 
är närmaste granne. Däremellan 
ligger lek- och skateparkerna. 
Där skulle också kunna byggas 
en efterlängtad utomhusscen. Om 
området vid Kvarnhjulet byggs ut 
med ett Kulturhus så kommer de 
södra delarna av centrum att bli 
hemvist för kultur, utbildning och 
kyrklig verksamhet, medan norra 
delen blir kommunens kommersi-
ella centrum.

– Kvarteret Kvarnhjulet ägs av 
kommunen. Centrumanläggning-
en, däremot, har privata ägare. 
Den drivs och måste drivas kom-
mersiellt. Hyrorna måste sättas 
därefter och blir för dyra för för-
eningslivet. Kommunalt ägande 
och kommunalt huvudansvar är 
den enda framkomliga vägen om 
man vill ha ett rikt kulturliv. Dess-
utom är det enda framgångsvägen 
om man vill ge förenings- och kul-
turlivet ett inflytande över inne-
håll och utformning. Det mesta 
talar alltså för Kvarnhjulet, fram-

Det råder brist på lämpliga lokaler för föreningsträffar, liksom för 
teater, sång och dans. Börje Eriksson, ordförande för Föreningen 
för Kulturcentrum Kvarnhjulet, har en lösning på problemet.

En TUFF 50-åring

Var finns sommar jobb en?

Kristjan Vaigur (S) har sökt efter 
sommarjobb. FOTO: GUNNAR FRISELL

ARBETE Fram till 2015 skaffade kommunen varje år fram ett antal 
sommarjobb, dels inom den egna verksamheten och utöver det också 
i kontakter med lokala företag och arbetsgivare. Varje år sökte mellan 
400 och 500 elever sommarjobb via kommunen. Tyvärr räckte peng-
arna som kommunen hade för sommarjobben bara till att i bästa fall 
25–30 procent av de elever som sökte, också fick ett sommarjobb.
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Kulturcentrum  
– nybygge i två våningsplan!

Om föreningen  
Kulturcentrum – Kvarnhjulet

håller Börje Eriksson med efter-
tryck.

Bio Forellen och Biblioteket – hur 
har ni tänkt?
– Forellen fungerar för filmvis-
ning, men är helt otillräcklig för 
andra typer av framträdanden. 
Den konsertlokal vi behöver 
måste skapas från grunden för 
att passa såväl små som stora 
framträdanden, för sång och 
dans, utrymmen för rekvisita och 
omklädnad.

– Vårt kommunbibliotek är fint 
och uppskattat. Frågan om det 
framtida bibliotekets lokalisering 
behöver man inte ta ställning till 
nu, men vi ser helst att utställ-
ningsutrymmen och kommunmu-
séum tillgodoses i samband med 
utvecklingen av ett modernt bibli-
otek. Även biblioteksverksamhe-
ten påverkas av digitaliseringen. 
Det måste också vägas in liksom 
att man måste ta hänsyn till den 
totala biblioteksverksamheten 
i kommunen. För oss känns det 
förstås mest naturligt att bibliote-
ket finns tillsammans med andra 
kulturlokaler och aktiviteter, sna-
rare än inklämt i en kommersiell 
miljö.

Har Tyresö kommun råd med 
detta? Det finns ju andra ange-
lägna behov.
– Hittills finns en skiss över hur 
byggnaden ska utformas, var 
den ska placeras och vad den 
kan inrymma. Mycket återstår 
av detaljplanering. Kvarnhjulet 
ligger på kommunal mark som 
är avsatt för allmänna ändamål, 
påpekar Börje Eriksson.

– Tyresö är en snabbväxande 
kommun, och antalet invånare 
kommer att öka från dagens 
47 000 till bortåt 60 000–70 000 
invånare på sikt. En satsning på 

kultur och föreningsliv är nöd-
vändig för vår framtid. Det kom-
mer att göra kommunen mer 
attraktiv. Företag, arbetsplatser 
och enskilda kommer att flytta 
hit. Våra beräkningar tyder på att 
en utbyggnad av Kulturcentrum 
kommer att kosta bortåt 200 mil-
joner om det byggs på kommunal 
mark.

– Det tar en del av det inves-
teringsutrymme som kommer 
att finnas åren framöver men det 
kommer ändå att finnas utrymme 
för andra angelägna investeringar 
inom till exempel skolans område 
och äldreomsorgen.

Kan ni få politiskt stöd för ert 
förslag?
– Ja, det tror vi absolut, säger 
Börje Eriksson.

– En stark och växande opi-
nion kräver nu att lokaler för 
kultur och föreningsliv skapas. 
Ett stort och växande antal fören-
ingar med över 4 000 medlemmar 
har redan bidragit ekonomiskt till 
vårt projekt genom Föreningen 
för Kulturcentrum Kvarnhjulet. 

– Vi anser det viktigt med ett 
brett politiskt stöd för vårt för-
slag. Ett kulturcentrum ska över-
leva politiska svängningar.

ooo

Nytändning för kultur- och föreningsliv 
med nytt Kulturcentrum Kvarnhjulet

Börje Eriksson, ordförande för Föreningen för Kulturcentrum Kvarnhjulet. 
 FOTO: PRIVAT

Det råder brist på lämpliga lokaler för föreningsträffar, liksom för 
teater, sång och dans. Börje Eriksson, ordförande för Föreningen 
för Kulturcentrum Kvarnhjulet, har en lösning på problemet.

1 juni 2016 bildades föreningen 
Kulturcentrum – Kvarnhjulet 
Såväl föreningar som enskilda har 
erbjudits att bli medlemmar, och 
vid årsskiftet 2016–2017 hade sex 
föreningar blivit medlemmar och 
lämnat ekonomiskt bidrag. Ett 
30-tal individuella medlemmar är 
hittills inskrivna.

– Vi fortsätter att förstärka stö-
det från allt fler föreningar och 
enskilda medlemmar, säger Börje 
Eriksson.

Det började så här. Tanken om 
ett kulturcentrum i Tyresö hade 
funnits länge. Bristen på lokaler 
har varit och är fortfarande stor. 
ABFs verksamhetsråd tog fasta 
på det och bjöd in föreningarna i 
Tyresö till ett möte för att lyssna 
av om det fanns ett intresse för 
att driva frågan om ett kultur-
centrum vidare. Vid ett möte som 
hölls våren 2015 ställde sig ett 
25-tal föreningar bakom ett upp-
rop. En arbetsgrupp bildades som 

föreslog att en förening skulle bil-
das för att ge mer bredd och stad-
ga åt arbetet. Det gällde också att 
bredda basen för verksamheten 
och skapa en politiskt obunden 
organisation så att föreningar 
med skilda intressen skulle kunna 
vara med i arbetet.

En av de första uppgifterna var 
att ta fram en skiss om innehåll 
och form för ett nytt Kulturcen-
trum. Laufersweilers arkitekter 
anlitades för uppgiften. De fick 
en önskelista över innehåll i en 
ny byggnad. Hösten 2016 landade 
en skiss på styrelsens bord. Den 
används nu som underlag för fort-
satta diskussioner om innehåll 
och utformning.

Styrelsen består av Börje 
Eriksson, ordförande, Conny 
Nordberg, kassör, Anita Jonsson, 
sekreterare, Kjell Andersson, Bar-
bro Lavett, Bror Perjus och Bo 
Toresson.

ooo

Vad ska ett kulturcentrum inne-
hålla och hur ska det se ut? Något 
givet svar finns inte. Däremot 
finns det hur mycket idéer som 
helst om innehållet och de akti-
viteter som ska få plats. De ska 
nu sorteras upp så att huset ska 
svara emot de flesta önskemål 
som kommit fram. Teater, musik 
och dans ska få bra utrymmen, 
utställningslokaler, utrymme för 
studiecirklar, verkstäder för olika 
konstarter och hantverk, repeti-
tionslokaler, plats för bibliotek, 
kafeteria och så vidare. I det fort-
satta arbetet med projektet ska 
idéerna finslipas, behoven preci-
seras. Föreningar som ännu inte 
varit med i idéarbetet ska inbju-
das att bidra. En plats ska väljas 
och huset ska placeras in så att 
det passar i miljön. Huvudtanken 

är att ett nytt kulturcentrum ska 
vara ett komplement till det kom-
mersiella centrum som finns idag.

Som framgår av projektnamnet 
Kvarnhjulet så är tanken och öns-
kemålet att det nya kulturcentrat 
ska byggas i kvarteret Kvarnhju-
let, mellan kulturskolans loka-
ler och Nyfors. Det ska få plats 
bland de övriga byggnaderna 
och utseendemässigt passa in i 
miljön. Utformningen framgår 
av den skiss som utarbetats och 
avbildas här. För att tillgodose 
de flesta lokalbehoven behövs en 
byggnad som rymmer cirka 3 400 
kvadratmeter. Hela byggnaden får 
yttermåtten 27 × 71 meter och blir 
två våningar högt. Totalkostnad 
inklusive inredning är beräknad 
till cirka 200 miljoner.

ooo
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Ingen krönikör med självaktning kan låta bli att fundera över 
tillståndet i landet i väst. Jag ska inte nämna hans namn, ni 
vet vem jag menar. Världens mäktigaste man har på några få 

veckor lyckats skapa oro och osäkerhet över nästan hela klotet. 
Lögner har döpts om till ”alternativa fakta.” Extrema åsikter på 
högerkanten har fått säte och inflytande i hans närmaste krets. 
Vi får ta del av tvittrande på småtimmarna när vanliga människor 
sover, impulsiva uttalanden, hur kränkt han blir av småsaker, lis-
tan blir snabbt lång. Missa inte hur kvinnor ska klä sig!

Tidigare har jag aldrig varit direkt intresserad av amerikansk 
inrikespolitik men i våras började jag lyssna på en podcast från 
Sveriges Radio. Podcast är en radiosändning via dator, platta 
eller smarttelefon. Varje onsdag publiceras ett nytt avsnitt av 
USA podden. Sara Stenholm Pihl samlar mycket kunniga exper-
ter och går igenom senaste veckans händelser. Varje program 
avslutas med en reflektionsrunda: Vad har jag inte kunnat släppa 
denna vecka? I avsnitt 60 dyker plötsligt på slutet Patton upp. Det 
är progamledarens ”inte kunnat släppa detalj.” Vem är Patton? 
Berömd general från andra världskriget? Nja, i det här fallet en 
hund. Alla, som hittills innehaft det aktuella ämbetet har sedan 
1901, i det berömda vitrappade huset haft en jycke. Kanske en 
symbol för trohet och lydnad, kanske sällskap, kanske en påmin-
nelse att man inte får bete sig hur som helst. Patton tillhör en vän 
till den mäktige mannen, utlovad som gåva. Den mäktige sa: Låt 
min son Barron 11 år bestämma om hunden. Sonen blev själa-
glad. Ni vet ensam pojke – utsatt position minst sagt med en sån 
far – en egen hund! Men efter det famösa inreseförbudet ville inte 
längre ägaren ge bort Patton med motiveringen att han själv blivit 
så förtjust i den. Den mäktige mannen: Skit i det, jag vill ändå 
inte ha nån hund. Precis som Sara Stenholm kan jag inte släppa 
tanken på sonen och Patton. Är berättelsen sann? Troligen. Tvitt-

ret om kvinnlig klädsel har mött 
ett stort gensvar med bilder av 
de arbetande kvinnornas klädsel, 
läkarrockarna, operationskläd-
seln, poliser, militärer, kvinnliga 

brandmän etc. Och tack till den som tog vår klimatministers bild, 
som nu blivit spridd över hela världen. Bilden som parodierar 
den mäktiges flitiga undertecknanden.

I nättidningen The Huffinton Post, som tydligt tar ställning 
emot den mäktige mannen, visas de satirfilmer som europeiska 
TV-bolag börjat göra. De har samma upplägg, använder sig av 
installationstalet om nummer 1 och ber att få bli land nummer 2 
utom Litauen som ödmjukt önskar sig plats 3. Holland var först ut 
och Belgien, Portugal, Schweiz, Danmark, Tyskland har till dags 
dato hakat på. Fler kommer säkert. De är mycket skickligt gjorda 
och blir som en ventil, ett andningshål i denna tid när vi inte vet 
vad som kommer att hända. Man behöver få skratta åt eländet.

Men jag hoppas att någon annan i Barron Trumps närhet ser till 
att han får ha en egen hund.

ooo

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

TN-doktorn:
Att minnas och 
fundera  över 

”Jag vill ändå inte  
ha nån hund.”

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

Nybyggnad
Tors väg 15 parhus

Åvägen 11 tre tvåbostadshus

Finborgsvägen 7 enbostadshus, komplementbygg-
nad, stödmurar 

Tors väg 15 B tvåbostadshus (parhus)
Amaryllisvägen 13 B enbostadshus, komplement-

byggnad
Klippvägen 10 B enbostadshus 
Vårliden 12 enbostadshus
Pluggvägen 21–23, Granitstigen 1–11 (Hasselbacken) 

flerbostadshus
Vårliden 10 enbostadshus
Ormvägen 1 enbostadshus, komplement-

byggnad 
Strandvägen 93 tvåbostadshus, murar 
Basilikagränd 1 skylt/ljusanordning
Siklöjevägen 3 skylt/ljusanordning
I höjd med Brakmarsv 1 cykelställ
I höjd med Brakmarsv 11 cykelställ
I höjd med Brakmarsv 20 cykelställ
Bofinksvägen 19 komplementbyggnad

Tillbyggnad
Radiovägen 15  industribyggnad
Erstaviksvägen 2 A enbostadshus
Trollbäcksvägen 48 enbostadshus
Lyrvägen 9 enbostadshus
Lindalsvägen 1–3 industribyggnad/lagerbyggnad

Utvändig ändring
Bokvägen 8 A enbostadshus
Uddbyvägen 13 enbostadshus
Erstaviksvägen 2 A enbostadshus
Allfartsvägen 32 enbostadshus
Fornuddsvägen 22 A enbostadshus
Herrgårdsvägen 4 enbostadshus
Fageruddsgränd 1 flerbostadshus
Töresjövägen 28 enbostadshus

Rivningslov
Skogsängsvägen 55 komplementbyggnad

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö 
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du 
som läsare ska veta vad som händer  i ditt närområde.

FOTO: LENNART JÖNSSON

Tillfällig åtgärd för säljbodar
Bollmora torg 5
 
Tidsbegränsat bygglov
Forellvägen 43 förskola
Farmarstigen, Farmargården flerbostadshus
Farmarstigen 13 sophus
Bollmora torg 7 transformatorstation

Marklov
Öringevägen 2 breddning av gång

Nybyggnad av Attefallshus
Gränöstigen 11 
Sjöbergavägen 10 
Rödhakevägen 7 

Tillbyggnad av enbostadshus/
fritidshus med Attefallsbestämmelse
Fasanvägen 30 enbostadshus
Centralvägen 20 A enbostadshus
Siriusvägen 3 enbostadshus
Rakstaringen 4 enbostadshus
Långsjövägen 24 enbostadshus

Ombildning av komplementbyggnad till Attefallshus
Öringhamnsvägen 40

Tyresöinitiativet  
– kom med ditt förslag
DIALOG Sedan den 31 januari 
2017 finns Tyresöinitiativet 
tillgängligt för alla Tyresös kom-
muninvånare över 16 år. Det är 
ett nytt sätt att skapa dialog 
med medborgarna.

Detta ersätter de två tidigare digi-
tala verktygen: Frågepanelen och 
Tyresöpanelen.

Kan väcka frågor själva
Tyresöinitiativet skiljer sig dess-
utom från de två tidigare dialog-
verktygen genom att kommun-
invånare själva kan väcka frågor 
som de tycker är intressanta med 
möjlighet att få den prövad av en 
nämnd eller förvaltning.

För att frågan ska tas vidare 
och bli behandlad av en nämnd 
eller förvaltning måste minst 50 
personer stödja den. Det kan 
tyckas många, men bra frågor 
kommer troligen lätt att få den 
backning som behövs.

Finns redan sju förslag
I skrivande stund finns redan sju 
förslag inskickade till Tyresöini-
tiativet. Det är skilda ämnen som 
till exempel Wifi på äldreboende, 

Bullerplank och Snökanon till 
Alby.

Alla kan vara med
Tyresöbor utan internet kan också 
vara delaktiga genom att vända 
sig till kommunens Service center 
i Tyresö centrum. Där kan man 

få hjälp med att lägga in sin fråga 
eller förslag.

Nu är det dags att hjälpa till med 
att utveckla Tyresö, utnyttja Tyre-
söinitiativet och gör din röst hörd!

Mer information hittas på Tyre-
sö kommuns hemsida.

ooo

På kommunens hemsida finns mer att läsa. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Turistföreningen 
STF Södertörn 
har ny styrelse
NYVALDA Svenska turistfören-
ingens lokalavdelning Södertörn 
hade årsmöte förra veckan.

Föreningen har haft en mycket 
omfattande verksamhet med 
vandringar i Skåne, vinterbad vid 
Hellasgården, vraksafari i Dalarö 
för att bara nämna tre av 27 akti-
viteter under 2016. Till detta ska 
läggas 50 veckopromenader. Pro-
grammet för 2017 är inte mindre 
omfattande. I Tyresö anordnas 
till exempel vårpromenader varje 
vecka under mars till maj.

På föreningens hemsida https://
www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-soder-
torn/ finns massor av information. 
Avdelningen samlar medlemmar 
från Nacka, Värmdö, Tyresö, 
Haninge och Huddinge.

ooo

TRYGGHET Stockholmspolisen 
påbörjade i januari 2016 ett 
pilotprojekt i Tyresö, Värmdö och 
Nacka. Tanken med projektet var 
att arbeta mot våld i nära rela-
tioner och eftersom polisen inte 
hade något eget förebyggande 
arbete så valde man att testa ett 
befintligt arbetssätt. Valet föll på 
Huskurage, som Nina Rung och 
Peter Svensson står bakom.

Huskurage har som grundidé att 
grannar helt enkelt ser efter var-
andra. En folkrörelse som reage-
rar efter ett visst förhållningssätt 
ifall man misstänker att våld i 
nära relationer i sin närhet.

– Det handlar egentligen om 
att få grannar att agera, berättar 
Nina Rung. Att ge folk rätt verktyg 
kring hur man ska agera.

Tre enkla steg
– Det är därför man använder en 
manual man sätter upp i flerbo-
stadshus, med tre enkla steg. Steg 
ett är att ringa på hos den man är 
orolig för, steg två är att ta hjälp 
av grannar ifall det är otryggt och 
steg tre är att ringa polisen om det 
är hotfullt.

– I Tyresö har det hänt en del 
saker, berättar Nina. Tyresö bostä-
der har infört Huskurage, Tyresö 
kommun har lyft Huskurage vid 
olika tillfällen på sin hemsida och 
Akelius har infört Huskurage i 
sina bostäder. Framåt så kommer 
alla hyresbolag och bostadsrätts-
föreningar i Tyresö få information 
om Huskurage och sedan får vi se 
vart det landar.

Sprider sig
Peter och Nina drog igång Husku-
rage våren 2014 och projektet har 

redan engagerat ett tiotal kom-
muner och runt tjugofem stycken 
stora bostadsbolag.

Nina, som under hela tiden job-
bat som polis med fokus på just 

våld i nära relationer, kommer nu 
att vara tjänstledig och fokusera 
på förebyggande arbetande inom 
området.

ooo

NYHETER

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR  
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Leif Wiklund, brinner för grannsamverkan. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Nina Rung och Peter Svensson. FOTO: MAGNUS RAGNVID

Med grannar 
som verktyg

Han vill starta 
grannstöd i Tyresö
SÄKERHET Leif Wiklund, eldsjäl i arbetet för att utveckla grannsam-
verkan i Tyresö i allmänhet men kanske främst i hemområdet Linde, 
vill nu starta upp en utökad samverkan i kommunen. Initiativet kallas 
grannstöd och kan innebära en rad olika initiativ och aktiviteter men 
innebär i stora drag ett utökat engagemang i befintlig grannsamver-
kan.

– Det ligger egentligen i idéstadiet 
just nu, förklarar Leif. Det skiljer 
sig lite ifrån den klassiska grann-
samverkan då det handlar om att 
engagera och samverka tillsam-
mans över de vanliga förening-
arna. Att hitta ett större engage-
mang tillsammans.

– Det kan handla om väldigt 
mycket olika saker, fortsätter 
Leif. Alltifrån att få folk att prata 
med varandra, hälsa på varandra 
och vara mer aktiva i sitt närom-
råde till att tillsammans genomfö-
ra enklare former av patrullering 
för att öka tryggheten.

För att öka engagemanget och 
samverkan mellan polis, kommun 
och boende har ett möte plane-
rats. Det kommer hållas den 22 
februari och arrangeras av Linda 
Wikman på kommunens säker-
hetsenhet samt Claes Stjern-
ström, brottsförebyggare på Poli-
sen. Mötet är öppet för alla som är 
intresserade av grannsamverkan 
eller bara vill ha information.

– På det mötet kommer den 
här typen av grannstöd att lyftas, 
berättar Leif. Linda på kommunen 
har ju tidigare erfarenhet av den 
här formen av samverkan och jag 
har fått positiv respons ifrån kom-
munen. Där börjar också arbetet 
med att engagera folk i det här, 
för det är ju det som krävs. Enga-
gemang från så många som möj-
ligt som bor i Tyresö men också 
från företag som kan tänka sig att 
sponsra verksamheten.

ooo

Mer om grann-
samverkansmötet
Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
22 februari, kl. 18.00–19.30
Anmälan:  
Linda.Wikman@tyreso.se

För information om grannstöd: 
LeifWiklund38@gmail.com

Den nya styrelsen från vänster: Lotta Berg, Birgit Källström, Kerstin Murby, 
Anders Linder, Annika Swedén och Brita Lagerstedt. Saknas på bilden gör 
Vibeke Bildt och Miriam Norman. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se 

SPORT/FRITID

Niklas Åsberg i Irstamålet hade en svettig lördag. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö Handboll–VästeråsIrsta HF 32–14 (14–6)
HANDBOLLSHERRAR Den här 
matchen var jämn i tio minuter. 
Sen märktes var i tabellen lagen 
är placerade.

Tyresö spelade med en pon-
dus och ett självtroende som 
man gjort under större delen av 
säsongen. Av det gamla storlaget 
VästeråsIrsta stod inte mycket att 
känna igen. Man tror inte på sig 
själva helt enkelt. Att man därtill 
läcker betänkligt i försvarsspelet 
gör inte det hela enklare.

Nu ska inte Tyresös seger skyl-
las på ett svagt motstånd. Tyresö 
är väldigt bra just nu med många 
delar som fungerar. Allsvenskans 
bästa målvakt i Gustav Skagerling 
med en hysterisk form, ett aggres-
sivt försvarsspel och ett varierat 
anfallsspel gör Tyresös herrar 
mycket svårslagna, för tillfället.

Skagerling är inte enbart säker-
heten själv i målet. Hans utkast, 
ofta till Mickael Elgered, resul-
terar ideligen till mål. Tyresö 
är också inne i ett kontrollerat 
generationsskifte. Rutinerade 
spelare som till exempel Johan 
Brun, Henrik Lundvall och Mat-
tias Bejbom (ingen har dock fyllt 

30) i kombination med mycket 
lovande Douglas Oreb och Fred-
rik Hellgren borgar för att Tyresö 
kan se framtiden an med tillför-
sikt.

Tillbaka till själva matchen, 
som efter en 8-målsledning i paus 
utvecklades till en klang och 
jubelförställning andra. Västerå-
sIrsta kom aldrig närmare än 7 
mål. Istället kunde Tyresö göra ett 
ytterligare ett ryck där flera spe-
lare på delade på målskyttet, inte 
minst den unge Douglas ”Dogge” 
Oreb.

Samtliga utespelare i Tyresö 
var delaktiga i målskyttet denna 
dag. Efter segern har Tyresö skaf-
fat sig ett försprång på två poäng 
till Varberg. Lagen placerar sig på 
varsin sida om strecket till det 
kval som gäller platserna i nästa 
säsongs Handbollsliga.

Målskyttar: Douglas Oreb 
och Michael Elgered 6, Andreas 
Lorentzson 5, Mattias Bejbom 4 
(2), Fredrik Hellgren och Henrik 
Lundvall 3, Johan Brun, Micke 
Eriksson, Johan Szybanow, Ron-
nie Chantrhom och Johan Ris-
berg, varsitt.

ooo

Tyresö Handboll–RP IF Linköping 30–18 (10–11)
HANDBOLLSDAMER I lördagens 
match hemma mot RP Linköping 
tar Tyresö en stabil vinst till slut.

Det är dock inte helt stabilt från 
start då duktiga Fanny Söderberg 
ger RP ledningen. RP går sedan 
fram till ledning med 1–5 efter 
drygt 6 minuter.

Tyresö får jaga RP målmässigt 
under hela den första halvleken. 
Tyresö lyckas inte stoppa RP:s 
samarbete mellan 9M och M6 och 
framåt är det för stillastående utan 
boll. Efter hand jobbar dock Tyre-
sö in sig i matchen och när Smilla 
Eld-Bjureflo gör 10–10 är man ifatt.

Även om det står 10–11 känns 
det som Tyresö börjar få koll på 
sina motståndare i detta läge på 
matchen. Inledningen av den 
andra halvleken är positiv för 
Tyresö men varje gång man får 
läge att ta ledningen kommer det 
tekniska fel.

RP är duktiga på att sätta rätt 
spelare i rätt läge och leder med 
11–14 några minuter efter halv-
tidsvilan. Efter det har Tyresös 
linjespelare en bra period framåt. 
Två mål vardera av Anna Johans-
son och Vilma Matthijs-Holmberg 
gör tillsammans med ett straffmål 
av Alexandra Lundström att Tyre-
sö har vänt till 16–15.

RP kontrar med två mål men 
sedan tar Tyresö ett rejält tag om 
matchen. Från 16–17 går man 
fram till 28–17 (12 raka mål!) 
som sedan leder till slutresul-
tatet 30–18. En riktigt bra sista 
kvart genom ett bra försvar och 
bra tryck i uppspels fasen. Bland 
annat med tre mål av matchens 
lirare Elma Catic.

Idag möter Tyresö en motstån-
dare som slåss för sin existens 
och som gör det riktigt bra. Tack 
vare bra försvar och en bra sista 
kvart vinner hemmalaget komfor-

tabelt till slut. Segern innebär att 
Tyresö fortsätter att skugga lagen 
på kvalplats upp till elitserien. 
Närmast väntar en riktigt häftig 
utmaning i form av Önnered, på 
bortaplan.

Målskyttar: Vilma Matthijs-

Holmberg 7, Alexandra Lund-
ström 5, Anna Johansson 4, Elma 
Catic 4, Hanna Hellström 3, Made-
leine Lindgren 3, Fanny Norsten 1, 
Sara Odden 1, Smilla Eld-Bjureflo 
1 och Olivia Svalstedt 1.

ooo

Tyresö HF–RP Linköping. FOTO: EVA SWEDE

Fortsättning följer
Nästa lördag samåker de bägge 
allsvenska Tyresölagen, till 
Göteborg, för att ta sig an topp-
laget Önnereds båda motsvarig-
heter…

Opinionsmöte!
Alla som är intresserade av kultur- och föreningslivet i Tyresö är välkomna till ett 
opinionsmöte tisdag den 7 mars, kl 19.00, lokal Nyfors, i kvarteret Kvarnhjulet.

Vi presenterar den nybildade Föreningen för Kulturcentrum Kvarnhjulet. Vi driver 
opinion för en ny större byggnad med rejäla lokaler för kultur- och föreningsliv i 
Tyresö. Björn Gardarsson, Folkets Hus och Parker, talar om behovet av mötesplatser.

Allmän diskussion och frågor om hur villkor och arbetsmöjligheter för kultur- och 
föreningslivet kan förbättras och utvecklas i Tyresö.

Välkomna!
Börje Eriksson, ordförande för Föreningen Kulturcentrum Kvarnhjulet
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Skridskoskolan – ett skär på vägen

Hassan Al-Husseini är 8 år och 
en av få killar som går på skrid-
skoskola hos TKK. Han åker från 
Skogås för att få göra det och har 
gjort det sedan i början av termi-
nen.

– Man lär sig att göra nya saker 
på skridskorna och sådant, säger 
Hassan Al-Husseini.

Håller du på med andra idrotter 
också?
– Jag simmar, svarar Hassan. Jag 
tränar i skridskoskolan för att 
bli bättre åkare för jag vill gärna 
börja spela ishockey, säger Has-
san Al-Husseini.

– När man är fyra år kan börja 
på ”Islekis” och sedan så fortsät-

ter man upp till andra grupper 
och kan vara kvar i dessa upp till 
10–12-årsåldern, säger Agneta 
Andersson. Alla tränare som job-
bar på här är avlönade av klubben 
och de är också aktiva själva.

Blir inte det oerhört dyrt att 
tvingas avlöna alla tränare?
– Det är värt varenda krona tycker 
jag, inflikar Paul Heveus även han 
styrelseledamot i TKK.

Martina Gamstedt som är 
ansvarig för skridskoskolan 
berättar vidare att man börjar i 
skridskoskolan och kan sedan, 

om man vill gå vidare till konst-
åkningen.

– Den är mer tävlingsinriktad 
och man tränare fler dagar i veck-
an och så småningom blir man 
tävlingsåkare. Det är dock viktigt 
att skilja på skridskoskolan och 
konståkningen. Skolan kan vara 
en grund för att börja åka konst-
åkning men den är också ett jätte-
bra sätt att bara lära sig åka skrid-
skor, säger Martina Gamstedt.

– I en del kommuner så har 
man gemensam skridskoskola 
med ishockeyn, där man sedan 
väljer vilken sport man vill fort-

sätta med, men i Tyresö så har vi 
två klubbar som kör egen utbild-
ning, inflikar Paul.

Det är mer än 100 barn som 
går i skridskoskolan och Tyresö 
KK har växt till en av de största 
föreningarna i Stockholm, och 
man har verksamhet på alla olika 
nivåer, från lek till ren elit. En som 
inte är elitåkare ännu är Jennifer 
Månros. Hon är åtta år som Has-
san och har en stor resväska med 
sig där hon förvarar skridskor och 
träningskläder.

– Jag har åkt i skridskoskolan 
sedan jag var tre och ett halvt och 
då var det svårt, men nu går det 
bättre. Nu kan jag göra trehopp, 
säger Jennifer Månros.

Är det svårt med hopp?
– I början när man precis ska lära 
sig hoppet. När man inte riktigt 
förstår meningen med det så kan 
det vara svårt. Sen går det enk-
lare, säger Jennifer.

Jag och fotograf Källström läm-
nar därefter ishallen och kliver 
ut i kylan, dock värmda av den 
glädje och entusiasm som sprids 
från åkare och ledare i TKK.

ooo

Tyresö Konståkningsklubb har växt till en av de största föreningarna i Stockholm, och man har verksamhet på alla olika nivåer, från lek till ren elit. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

KONSTÅKNING Ett trettiotal barn far runt i rinken och man kan 
nästan  se i deras ögon, att det här är det absolut bästa sättet att 
tillbringa  en lördagsförmiddag.
 – De har satt upp värmefläktar i taket alldeles nyligen. Det är 
jätteskönt  i hallen nu, säger Agneta Andersson, ordförande i Tyresö 
Konståkningsklubb.

Tyresö Nyheter 
behöver ditt stöd
I 45(!) år har tidningen åtta gånger per år burits hem till 
din brevlåda. 360 aktuella och innehållsrika tidningar 
har skrivits och redigerats. Vi har fotograferat Tyresö och 
bevakat vad som händer i Tyresö.

Vi har hittills klarat ekonomin tack vare annonser. Men 
precis som för andra papperstidningar minskar annons
intäkterna och tidningen behöver nu ditt personliga stöd 
om vi ska kunna fortsätta!

Skicka ett litet eller stor bidrag till bankgiro 3824398 
eller annonsera i tidningen.

Både du och Tyresö behöver Tyresö Nyheter.

Styrelsen och redaktionen för Tyresö Nyheter

Musikkryss 9 1 3 5 6

2

4 7 10

9

8 14 13 

11 12

15

Musikkryss 9 ger dig lite nytt huvudbry på det nya 
året. Kryssrutan finns också på Tyresöradions 
hemsida. Där kan du fylla i krysset och skicka in 
din lösning till info@tyresoradion.se.

Eller så skickar du din lösning till Björn Malm-
berg, Gudöterrassen 622, 135 53 Tyresö. Vinnarna 
av Musikkryss 8 har underrättats per post.

ooo

Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION

Att åka tillsammans är det bästa 
som finns.

När man blir lite äldre får man 
träna hopp.

Jennifer Månros är åtta men har 
åkt skridsko sedan hon var tre.

Hassan åker från Skogås för att 
utveckla sin åkning.
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Åke Sandin
radions mest erfar-
ne programma-
kare och program-
ledare för Radio 
TUFF.

 Leif Bratt
en av Radio Tyresös 

mest aktiva report-
rar som bl.a. gör 
intervjuer med 
kommunstyrel -

sen.

Ann Sandin-Lindgren
redaktör, och pro-
gramledare för 
Uppdrag Tyresö
med Thomas 
Martinsson.

Gunnel Agrell Lundgren
radions flygande 
reporter som gör 
repor tage  om 
Tyresös historia 
och program för 
Seniornet.

Niklas Wennergren
är Tyresös egen 

sportreporter med 
programmen ”2 cm 
innanför linjen” 
och ”Studio Över-

tramp”.

Lena Hjelmerus
gör Dr Lenas hörna 
och program för 
Trädgårdsfören-
ingen och Filmför-
eningen.

 

Jerker Pettersson
programmen ”Bilra-

dion”, ”Blåljus Tyre-
sö”, ”Utsikt från 2CV” m.fl.

Carl-Olof Strand
program för 
Seniornet och 
Lions.

Björn Malmberg
Tyresöradions 
Musikkryss och 
program för 

PRO Tyresö.

 
Lelle Wiborgh
delar med sig av 
minnen och gör 
program om 
Tyresönostalgi.

Charlotte Krook
gör egna betrak-
telser utifrån ett 
konstnärligt per-

spektiv.

Niclas Jonsson
direktsändningar 
med elever på 
Nyboda skola 
i  programmet 
Radio x3m.

Tyresö Närradio är ju en ideell förening som verkar för att andra ideel-
la föreningar ska kunna sända radio. Föreningen är till för föreningsli-
vet i Tyresö men vill också synliggöra ”vanliga” tyresöbor och berätta 
och dokumentera Tyresös historia.

     

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 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!

SPORTLOV I TYRESÖ
Mellan den 27 februari och 5 mars 
är det sportlov och kommunen 
erbjuder barn och ungdomar ett brett 
utbud av aktiviteter. Det blir barn-
teater, filmvisning med Japantema, 
serieteckning och en massa annat 
skoj! Läs mer på tyreso.se.

UTSTÄLLNING
25/2–2/4. Vi som väver – utställ-
ning med textila verk. Hantverksgår-
dens vänner visar sina verk på biblio-
teket i Trollbäcken. Vernisage 25/2, 
kl 12–14. Arr: Tyresö kommun.

PIMPELFISKE
26/2, kl 10–13. Prova pimpelfiske 
med Tyresö Fiskevårdsförening i 
Tyresö flaten. Ta med egen matsäck 
och isdubbar. Kolla isläget på www.
tyresofiske.se på lördagskväll efter kl 
18. Föreningen har en ett begränsat 
antal låneutrustningar så först till 
kvarn. Arr: Tyresö Fiskevårdsförening.

ÅKA SKRIDSKOR
27/2–6/3 i Tyresö ishall och Fon-
tanahallen på sportlovet. Öppettider 
se www.tyreso.se/skridskosportlov. 
Arr: Tyresö kommun.

TECKNA SERIER
28/2–1/3, kl 12–16. Rita och skriv 
egna serier på biblioteket i Tyresö 
centrum. För barn cirka 8–13 år.  
Arr Tyresö kommun.

LOPPIS
12/3, 9/4, 14/5, 11/6, kl 13–16. 
Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7. 
Buss 875 till hpl Tyresö kyrka. 
Välkommen att fynda gammalt och 
nytt – eller bara ta en fika med hem-
bakat bröd. Info: www.tyresobygde-
gard.se

JAZZCAFÉ
15/3, kl 13.30–15.30. Tyresö Jazz-
band blåser liv i gamla fina jazzlåtar, 
att dansa eller bara stampa takten 
till. Entré: 60 kr inkl kaffe o kaka, 
Kvarnhjulet, hus C, Pluggvägen 6 C. 
Arr: Tyresö Jazzband

JAZZKRYSSNING
19/3. Vårkryssning till Åland. Direkt-
bussar från Alléplan & Krusboda kl 
12.00/Tyresö C kl 12.15. Åter ca 
21.45. Pris för båt och buss t o r: 60 
kr. Anmälan senast 15/3 direkt till 
Eckerölinjen tel 0175-25 800, ange 
kod 5JAZZ, och var ni kliver på bus-
sen. Arr: Tyresö Jazzband och Tyresö 
Jazz & Blues Club

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Vi hörs!
www.tyresoradion.se

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tyresöradion bara växer!
– Vi märker att fler och fler lyss-
nar på Tyresöradion, berättar Ann 
Sandin-Lindgren. Vi tror att det 
beror på att vi har breddat vårt 
utbud och att många nu lyssnar 
på oss via mobiler, plattor och 
datorer.
 Tyresö Nyheter ställde några 
frågor till Ann Sandin-Lindgren 
som är redaktör på Tyresöradion 
91,4 MHz och själv gör många 
egna program.

Hur många lyssnare har ni?
– Det vet vi inte exakt. Vi kan 
bara mäta hur många som lyssnar 
på nätet via mobiler, plattor och 
datorer. De som lyssnar via van-
lig FM-radio har vi inga resurser 
att mäta. En tidigare undersök-
ning visade att cirka 20 procent 
av invånarna i Tyresö någon gång 
lyssnar på Tyresöradion vilket 
nästan är 10 000 personer.

– Under 2016 hade vi över 
50 000 träffar på våra program på 
vår hemsida och 15 000 nedladda-
de poddar för de som prenumere-
rar på programmen via mobiler. Vi 
kan se att vissa populära program 
har flera hundra träffar när de 
läggs ut, vilket verkligen är roligt.

Vad är orsaken att fler lyssnar på 
Tyresöradion?
– Vi tror att det beror på att vi har 
fått nya lyssnargrupper när vi nu 

har breddat vårt utbud och fått 
in fler radiomakare. Vi har nu en 
egen sportreporter och sänder 
även många program för olika 
föreningar. Fler och fler program 
delas på sociala medier av både 
föreningar och de som blivit inter-
vjuade.

Har du tagit över Tyresöradion 
från din far Åke Sandin nu?
– Nja, jag fungerar som redaktör 
och lär upp fler radiomakare att 

göra radio men Åke är med och 
fortsätter som vanligt att göra 
Radio TUFF för Tyresö Ulands- 
och fredsförening som har hörts 
varje vecka sedan starten 1985.

– Förut var ju Åke Sandin 
ensam om att hålla igång Tyresör-
adion i över 30 år och intervjuade 
själv tusentals kända och okända 
Tyresöbor på slingan. Vi fortsätter 
i samma anda men är nu många 
fler som fyller slingan med nya 
intervjuer.

Hur gör man om man vill börja 
sända närradio?
– Om man är medlemsförening är 
det bara att sätta igång. Vi hjälper 
till med teknik och utbildning. Vill 
man bli intervjuad är det bara att 
kontakta någon av radiomakarna 
och vill man själv bli radiomakare 
är det bara att kontakta mig. Mer 
information finns på vår hemsida 
www.tyresoradion.se.

Tyresö Närradioförening 91,4 MHz

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad
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Kryss nr 1  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
6 mars 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2016
1:a: Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
2–5: Maija-Liisa Larsson, Lindalsv.
Birgit Winroth, Vedevådsslingan.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Berit Holm, Pärlröksgången.

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 1” 
och skicka senast 
den 6 mars 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis julnötsvinnare!
Första pris är tre ”Glädjelotter” med möj-
lighet att vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

1:a pris, tre lotter:
Kerstin Dahlstedt, Fårtickegången.

2–5 pris, en lott:
Magnus Köhler, Alléplan.
Maija-Liisa Larsson, Lindalsvägen.
Elin Törnqvist, Lövskogsvägen.
Rune Jansson, Sandvägen.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2016.
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Natt över Bollmora. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, sedan länge tyresöbo, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Den första är en nattbild över Tyresö 
centrum och Bollmora en natt i vecka 5, 2017.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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TYRESÖ RUNT

AuktoriserAd 
Mitsubishi-verkstAd

Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 
lör 10-14 (15/10-30/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

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

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 

närmaste

Mitsubishi-
verkstad

Tyresös första hotell
NÖJE Carlo Taccola som idag är delägare i Vega baren och Vega 
stadshotell tillsammans med Ali Polat har en tydlig vision när det 
gäller det planerade hotellet vid golfbanan. Han vill att Tyresö Stads-
hotell förutom hotellverksamheten även ska kunna fungera som ett 
nöjesnav i kommunen.

– Det ska vara ett typisk stadsho-
tell, förklarar Carlo och utvecklar. 
Som den klassiska bilden av ett 
stadshotell, så som stadshotellen 
en gång startade. Man ska inte 
behöva åka in till stan för att gå ut, 
äta middag eller ha en fest. Som 
en naturligt festlig punkt i Tyresö.

– Vi vill behålla lantkänslan, 
fortsätter han. Även om Tyresö 
förändras väldigt fort och mycket 
händer i kommunen så tycker vi 
att hotellet ska förankras i den 
naturliga miljö som präglar kom-
munen.

Hotellet beräknades i första 
skedet husera 42 rum, men enligt 

Carlo har efterfrågan ökat kraftigt 
och nu pratas det om 60 rum.

Förutom själva hotellverksam-
heten är tanken att Tyresö Stads-
hotell även ska ha stora möjlig-
heter för möten, konferenser och 
fester.

– Man ska kunna gå in i lobbyn 
och bara ta en drink, förklarar 
han. Men det ska kunna vara så 
mycket mer. Företag ska kunna 
ha bra konferensmöjligheter, 
besökare ska kunna äta god mat 
och invånarna i Tyresö ska ha 
ytterligare ett ställe att hålla sina 
fester på.

ooo

Illustration av hur Tyresö Stadhotell skulle kunna se ut. 
 ILLUSTRATION: MICHAEL RUSACK, YELLON AB FOTO: CARLOS MONTECINOS

Carlo Taccola vill inte bara erbjuda hotellnätter utan också möjligheter för 
möten, konferenser och fester. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Välkomnar kvinnor
DANS När Brännpunkten drar 
igång Zumba-dansträning, vänder 
de sig enbart till kvinnor och tje-
jer, och lovar täckta fönster.

– Fler ska kunna känna sig väl-
komna hit. Även muslimska tjejer 
kan känna sig bekväma hos oss, 
här kan de träna utan slöja, säger 
Sara Bruce, verksamhetschef på 
Brännpunkten.

Syftet är att öka inkluderingen 
och förhoppningsvis göra fler 
aktiviteter.

ooo

Pappor är mindre 
lediga i Tyresö
FAMILJ Enligt färska siffror från 
Försäkringskassan har papporna 
i nästan alla av länets kommuner 
blivit bättre på att ta ut föräldrada-
gar under 2016 jämfört med 2015. 
Bäst på att ta ut föräldraledighet 
är papporna på Ekerö, som tar ut 
31,5 procent av dagarna. I Tyresö 
har papporna istället minskat de 
antal dagar som tas ut till 29,6 pro-
cent. Det är en minsking med 0,7 
procent.

ooo

Kan själv! Teater 
för barn i behov
KULTUR Den 23 februari välkom-
nas Teater Pero till Tyresö med 
föreställningen, Kan själv! Två 
föreställningar kommer att ges 
dagtid endast för barn i behov av 
särskilt stöd. Gratis inträde med 
föranmälan.

ooo
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