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Södergårdens nya karaktär
n Södergården är ett unikt restau-
rangkluster i en korsning mitt i 
ett villaområde i Trollbäcken. Fem 
restauranger lockar gäster även 
utanför kommunen.

Området domineras dock idag av 
en bensinmack och under ett antal 

år har diskussioner förts om att 
ersätta bensinmacken och byggna-
derna omkring med nya bostäder. 
Kommunstyrelsen har nu bestämt 
sig för att ersätta macken med 230 
nya bostäder, lokaler och två nya 
torgytor.Under flerbostadshusen 

kommer det att finnas garage för 
att täcka parkeringsbehovet för de 
nya bostäderna.

Ambitionen från stadsbyggnads-
förvaltningen är att skapa en mer 
urban karaktär kring hela kors-
ningen vid Södergården.  Sid 5

… drömmer.
     Sid 2

Bollmoran …
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Här vill stadsbyggnadsförvaltningen skapa en mer urban karaktär. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Prestigeprojekt ekonomisk risk
n Moderaternas vallöfte om att behålla Sofiebergsskolan som 
en låg- och mellanstadieskola är redan sviket. Med bygget av 
en ny jätteskola i Fornuddsparken står det väl inte på förrän 
skolan läggs ner helt och hållet. Och detta sker utan att man 
bryr sig om att utreda olika alternativ. Ledare, sid 2

Privat inte enda lösningen
n Genom att helt förlita sig till enskilda kommersiella intressen 
har platsbristen inom äldreomsorgen blivit väldigt stor. Många 
äldre har fått flytta från kommunen vilket medfört att anhöriga 
har fått svårare att hålla kontakten med de sina. Den borgerliga 
politiken har misslyckats. Debatt, sid 4

”Vi vill att kommu-
nen ordnar träff-
punkter för äldre  
av den modell man 
har i Haninge.”
Birgitta Günenc Eklund, 8

Gemensam protest
n Landstinget har förslag på 
att minska bussarnas turtät-
het till och från Tyresö. Det 
har fått både majoritet och 
opposition att se rött och 
en gemensam protest är att 
vänta. Sid 6

Het mara
n Riksdagsledamoten Mathi-
as Tegnér Sprang Sahara 
Marathon häromveckan, för 
att uppmärksamma Marock-
os ockupation av Västsa-
hara. Sid 7

Växande behov
n Osäkerheten om framtiden 
för Björkbackens äldreboen-
de vara eller inte vara gör att 
det kanske inte blir några fler 
platser runt Tyresö centrum 
trots planer på ett nytt boen-
de där. Sid 9

Protester mot plan
n Trots massiva protester 
beslutade kommunfullmäk-
tige att anta planen att bygga 
en skola i Fornuddsparken. 
Kan bli en valfråga. Sid 10

Ny skiva
n I februari kom en singel och 
i maj släpps en fullängdare. 
Det är tyresöbandet Graces 
med influenser från bland 
andra The Beach Boys som 
nu är redo för större utma-
ningar. Sid 11

Säker vinst
n Tyresö Hanviken Hockey 
storspelade och vann i hem-
mamatchen mot Gripen. 
Tyresö kan vara på väg att få 
ett lag i Division 1. Sid 13

Upplev Tyresös vackraste trädgårdscafé!
Välkommen att besöka en vackert  
inspirerande  trädgård & livsstilsbutik.
Vendelsövägen 50 | norrbys.nu
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Noterat

Ett nytt stort problem kan vara i uppseg-
lande i Tyresö kommun. Det ekonomiska 
moras som upprustningen av Nyboda 

skola förde med sig kan komma att visa sig 
som en västanfläkt. Nybodaupprustningen var 
beräknad att kosta runt 100 miljoner. Facit blev 
300 miljoner.

Bristande planering och förändringar i pro-
jektet utan förankrade beslut var ett par av orsa-
kerna till de galopperande kostnaderna. Nu har 
Moderaterna drivit igenom bygget av en jätte-
skola i Fornuddsparken och ett äldreboende på 
tomten där Fornuddens skola finns idag. Tillsam-
mans blir det kommunens största investering 
någonsin. Hela kalaset finns i några vaga siffror 
beräknat kostar nästan 400 miljoner kronor.

Man skulle kunna tro att de lärt sig något. 
Ordstävet säger ju att det är av misstagen man 
lär sig. Om det stämmer har kommunen en bor-
gerlig ledning med ett ofantligt kunnande efter 
18 år vid makten. Det verkar dock inte så efter-
som beslutet om den nya skolan och äldrebo-
endet fattas utan ett fullödigt beslutsunderlag.

Det har faktiskt inte utretts ett enda alterna-
tiv till Fornuddsparken för bygget. Trots de mas-
siva protesterna från stora delar av trollbäcks-
borna har man inte tyckt att det var nödvändigt. 
Socialdemokraterna har dessutom redan från 
första början efterlyst och pekat på platser som 

borde utredas både för både skolan och för äld-
reboenden. De menar att liggande förslag kom-
mer att bli alldeles för dyrt och att intrånget i 
parken också är ett för högt pris.

Tyvärr verkar det ha gått prestige i 
frågan som trummades igenom i kom-
munfullmäktige vid ett extrainsatt möte 
förra onsdagen.

Oppositionen efterfrågade också elevprogno-
serna som visar att skolan behöver bli så stor. 
Det finns inga sådana och risken är att ett helt 
våningsplan blir utan elever när den nya skolan 
står färdig. I sammanhanget finns också Mode-
raternas vallöfte från 2014. Sofiebergsskolan 
skulle då förbli en låg- och mellanstadieskola. 
Med en ny jätteskola i Fornuddsparken saknas 
elevunderlaget om inte Sofiebergsskolan helt 
enkelt läggs ner.

Hur det blir med den saken ville inte Modera-
terna ge något besked om under debatten i kom-
munfullmäktige. En sak verkar ändå klar och 
det är att beslutet kan överklagas av de troll-
bäckenbor som engagerat sig starkast i frågan. 
Då lär tiden gå och frågan om svikna vallöften 
och storbyggen i Fornuddsparken hamna i nästa 
års valrörelse.

ooo

Moderaterna verkar ha tappat greppet om ekonomin i Tyresö. Genom att 
helt strunta i att göra ekonomiska kalkyler för Tyresös största investering 
någonsin eller studera flera alternativ riskeras väldiga ekonomiska över-
raskningar. Det är inte en ansvarsfull politik, det gynnar inte tyresöborna. 
Dessutom förorsakar bygget av jätteskolan stora intrång i Trollbäckens 
gröna lunga Fornuddsparken.

Förintelseöverlevaren: ”Kinberg Batra, du banar väg för 
ondskan”

En vecka före årsdagen av Auschwitz befrielse öppnade 
Anna Kinberg Batra upp för ett möte med Sverigedemokra-
terna. Lär av historien, skriver Förintelseöverlevaren Eme-
rich Roth i ett öppet brev till moderatledaren. När Svenska 
Dagbladet publicerade detta blev det för mycket för den 
moderate toppolitikern Peter Freij från Tyresö.

”Och här brunsmetas @KinbergBatra och Moderata 
samlingspartiet av SvD av alla tidningar, vänstervridningen 
har gjort att jag avstår #svd, twittrade Freij.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. ”Om vi inte lyssnar på 
de som överlevde Förintelsen, vilka ska vi då lyssna på?” 
skrev till exempel Jonas Gardell.

”Att kalla en förintelseöverlevares varning och budskap 
för brunsmetning är så oerhört magstarkt, och samtidigt så 
talande.” reagerade juristen Viktor Banke.
Är det inte egentligen så att Moderaterna och AKB helt 
enkelt har brunsmetat sig själva. Det tycks stora delar av 
svenska folket insett. Att Peter Freij inte fattat det kan väl 
inte ha undgått någon. Vad Moderaternas starke man i Tyre-
sö, Fredrik Saweståhl tycker har vi ännu inte hört.

ooo
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De har
ingenting lärt

Kommunfakta: Mindre dålig ekonomi i Tyresö
Det kan tyckas som onödigt att kommunerna ska gå med överskott men i själva ver-
ket är överskott nödvändiga för att kunna klara pensionsskulder och ökade investe-
ringar i bostäder, skolor och äldreomsorg när stockholmsregionen växer.

Därför har Tyresö kommun ett mål om att redovisa ett överskott som motsvarar 
1 000 kronor per invånare. Det når inte Tyresö 2016. Överskottet stannar på 574 
kronor per invånare. Det glädjande är att det är aningen bättre än året innan då 
överskottet bara var 320 kronor.

Ekonomiskt överskott 2016, Tyresö med grannkommuner
Kronor per invånare

I natt jag drömde något, som aldrig förr hade hänt

att en Trump-slagare blev president!

I Staterna gick folk omkring och drog från bar till bar

det braka loss med en fanfar.

Med ens så blev jag vaken klar,

och faktiskt fann

att drömmen den var sann.

S.
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Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Frankeras ej 
Kombispel

betalar portot.
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1 st Kombilott 
(värde 200 kr) med 
fyra miljonchanser

1
Du får allt detta:

Snabbast beställer du din lott på www.vinn.kombilotteriet.se eller ring 08-5800 1234.

 Vi lottar ut över 241 MILJONER KRONOR varje år!

 Vinstsumma varje månad över 20 MILJONER KRONOR!

 Vinstsumma varje vecka över 5 MILJONER KRONOR!

 Antal vinster varje vecka över 16 990! Skattefria vinster!

 Vinstbevakning ingår (du riskerar aldrig att missa en vinst)!

3	

3	

3	

3	

3	

2 2 st bäddset från Vinga Of Sweden  
(värde 659 kr)

Ord pris 
200 kr

Störst chans  
att bli miljonär!

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTERIET

003851 
Spelomgång 1511: vecka 46-49

Lottnummer:

Anna-Lisa Gunnarsson
DG901328

003853 
Din Extralott:

LOTTBEVIS

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Störst chans att 
bli miljonär!

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en 
bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr* för välkomstpaketet och 

får dessutom 2 bäddset från VINGA OF SWEDEN (värde 659 kr) och 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan extra kost-
nad. Därefter får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200
kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv närjag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

3

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-05-31 och endast en gång per person och dig som är  
fyllda 18 år och bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgifts- 
lagen (PUL). Kombispel lagrar kunduppgifter elektroniskt i upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden 
och ge dig erbjudanden från oss och våra partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att  
kontakta Kombilotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska  
Ungdomsförbund. För fullständiga villkor ochvinstplan, se www.kombispel.se

DU SPARAR 800:-

Varje lott är med på hela 4 vinst- 
dragningar med chans på miljonerna!  
Du förbinder dig inte till fler köp.

VI SKA DELA UT ÖVER 241 MILJONER!

1704KATYR

för 
endast

69:-
3 2 st Femmanlotter  

(värde 10 kr) 



Moderaterna har avstått från att planera för nödvän-
diga kommunala investeringar beträffande särskil-
da boenden för äldre. Socialnämndens ordförande 

Andreas Jonsson, liksom den på övergripande kommunal 
nivå ansvarige kommunstyrelsens ordförande Fredrik 
Saweståhl, har helt och hållet överlämnat till att privata 
företag ska stå för att bygga äldreboenden. Det är uppen-
bart att det ensidiga förlitandet på att enskilda kommersi-
ella intressen ska tillhandahålla platser för särskilt boende 
för äldre har fått till följd att det idag råder en mycket stor 
brist på sådana platser.

 För det gångna året så kan det beräknas att Tyresö kom-
mun köpt in ungefär 50 stycken sådana platser. Årskostna-
den för varje plats kan uppskattas uppgå till mellan 700 000 
kronor och 1 000 000 kronor. Förutom rena ekonomiska 
konsekvenser så innebär det här också att många äldre 
tvingas flytta ifrån kommunen. Följden blir att svårigheter-
na ökar för släkt och vänner att hålla kontakten med den 
äldre som blir ”deporterad”. Det leder också till ökad och 
kostsam administration för Tyresö kommun att kontrollera 
hur de äldre har det på dessa olika äldreboenden runt om 
i landet.

Platsbristen kan bland annat illustreras av följande. Jag 
frågade Andreas Jonsson (M) vid sammanträdet i kom-
munfullmäktige i februari i år om det kommer att upprät-
tas ett bindande avtal med byggherren/driftansvarig som 
garanterar att Tyresö kommuns äldre får del av de 63 plat-
ser som nu byggs vid Farmarstigen. Bygget sker i privat 

regi. Ni kan se svaret i sin helhet här intill. Förutom den 
materiellt sett innehållslösa retoriska pamfletten i första 
stycket så är det gemensamma beslut som Andreas Jons-
son (M) hänvisar till i svaret, i vart fall enligt honom själv i 
den efterföljande replikväxlingen under frågestunden, ett 
beslut i socialnämnden från juni 2016. Den upphandlings-
fråga som behandlades under detta sammanträde var ett 

ärende där socialnämnden – för tredje gången – sade nej 
till att införa LOV inom vård- och omsorgsboende. Alltså 
en helt annan fråga än den som är aktuell nu.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober förra 
året gavs svaret att ett garanterande avtal skulle vara klart 
senast den 31 december i år. Vid kontrollfråga ställd vid 
socialnämndens sammanträde i januari i år så gavs dock 
informationen att någon upphandling som skulle garan-
tera Tyresö kommun tillgång till dessa platser inte skulle 
komma att ske.

Efter dessa besked, som var och en för sig förefaller 
”raka” men som tillsammans har den uppenbara bristen att 
de är inbördes oförenliga, så ställdes alltså frågan vid sam-
manträdet i fullmäktige i februari i år hur det kommer att 
bli med dessa 63 platser. Platserna är vid tidigare invente-
ring över hur platsbehovet framöver ska kunna tillgodoses 
medräknade av moderaterna som att de i sin helhet kom-
mer att tillfalla Tyresö kommuns äldre. Om så inte sker så 
kommer bristen på platser att öka kraftigt framöver.

Hur det blir med den saken undviker dock moderaterna 
att ge svar på. Det fabriceras ideligen nya svar på samma 
fråga när enkla kontrollfrågor däremellan uppdagat att det 
tidigare svaret inte varit korrekt. I det avseendet är krea-
tiviteten hög. Jag tycker att det är ett förödande oseriöst 
arbetssätt av moderaterna i socialnämnden. Det här visar att 
moderaterna inte tar de äldres situation i Tyresö på allvar!
Carl Johan Karlson (S)
Gruppledare i socialnämnden

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Platsbrist inom äldreomsorgen

Dagens ros …
… skulle jag vilja ge till 

Noah 21 år på Pärlröks-
gången i Krusboda.

Torsdagen den 23 
februari klockan 18 
lämnade jag min bil 
med punktering på 
OK/Q8 i Tyresö.

Bredvid mig stod 
Noah som var så jät-
tebussig och körde 

mig till Bollmorada-
lens kyrka där jag skulle 

träffa en kär vän klockan 
18. TUSEN TACK till Noah!

Anica med punkteringen

Vård på nära håll i Östra Tyresö

Tyresös äldre ska inte behöva 
flytta till Malmköping!

Under ett antal år har befolkning-
en i Östra Tyresö ökat. Förskola 
och skola har utökats. Men på ett 
viktigt område har utvecklingen 
inte hängt med och det gäller 
sjukvården. Östra Tyresö är en 
stor kommundel, men här finns 
ingen vårdcentral på nära håll 

utan istället måste äldre, barn-
familjer och alla andra som är 
i behov av vård ta sig till Tyresö 
centrum. Trollbäcken har sedan 
länge en egen vårdcentral. När får 
invånarna i Östra Tyresö en vård-
central på nära håll?
Serviceminded

Nu måste Tyresö börja ta ansvar 
för sina äldre invånare. Inte ska 
väl den som bor i Tyresö och 
behöver flytta till äldreboende bli 
hänvisad till Malmköping! Men så 
är det faktiskt idag. Det beror på 
att det inte finns tillräckligt med 
platser på äldreboenden i Tyresö. 
Det betyder att man både får flytta 

från sin hemort och kanske dess-
utom hamnar långt från sina barn 
och barnbarn. De partier i Allian-
sen som talar så varmt om att man 
värnar de äldre: Hur har ni kunnat 
låta det gå så långt och varför gör 
ni inget åt den absurda situation 
som nu råder?
Anhörig

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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Ingen campingplats. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kan bli besök med förhinder. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stopp på bilar 
i rusningstrafik
Trafiksituationen i rusningstrafik 
blir alltmer problematisk. Var och 
varannan morgon får man köa sig 
ut ur kommunen.

Genom hela Trollbäcken; från 
Gudöleden förbi Alléplan och 
ända upp till Hanviken går det 
mycket långsamt.

Det måste finnas en långsiktig 
planering för vad vi ska göra åt 
det ökande antalet fordon.

Vore det inte smartast om fler 
åkte buss, istället för att sitta i 
varsin egen bil?

Fler bussturer och 
särskilda bussfiler 
skulle vara en bra 
bör jan för  at t 
komma åt dagens 
kösituation.
Pendlare

Sätt P för p-avgiften

Parkeringselände

Jag har hört att Nordiska Museet 
ska sätta upp P-automater vid 
Tyresö slott.

Det ska kosta 30 kronor i 
timme för att till exempel parkera 
och sedan promenera i parken, ta 
en fika på Notholmen eller handla 
blommor.

Det tycker jag är fullkomligt 
galet, och det har blivit rabalder 
på Facebook om detta. Markisen 

skrev i sina direktiv till museet, 
att slottet och parken ska vara 
lättillgänglig för Tyresös invå-
nare. För 30 kronor i timmen är 
det inte längre lättillgängligt för 
allmänheten.

Tyresö kommun måste ta upp 
detta i sina kontakter med museet 
för så vill i alla fall inte jag ha det 
i framtiden.
Tina Norrstöm

Nu har en husvagn stått på Kori-
andergränds gästparkering i flera 
månader. Det kan väl inte vara 
meningen. Alla platser behövs för 
oss som bor här och våra gäster. 
Vill man långtidsparkera sin hus-
vagn ska det absolut inte ske på 
parkeringsplatser i bostadsom-
råden. Tyresö bostäder gör något 
nu! Skylta om parkeringen så det 
framgår att husvagnar inte kan stå 
här.
Sissi Fritiof
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NYHETER

Södergården byggs 
om från grunden

Ambitionen från stadsbyggnads-
förvaltningen är att på sikt skapa 
en mer urban karaktär kring hela 
korsningen vid Södergården. 
Planförslaget innebär att befint-
lig bebyggelse rivs för att ge plats 
åt ny bebyggelse. Flerbostads-
hus placeras utmed gaturummet 
med lokaler i bottenvåningarna 
längs Vendelsövägen och kring 
torgytorna. Den nya kvartersbe-
byggelsen blir fyra våningar mot 
korsningen och tre våningar intill 
de befintliga villorna. Totalt möj-
liggörs för cirka 230 lägenheter i 
ett kollektivtrafiknära läge.

Sedan beslutet att upprätta ett 
förslag till detaljplan kom 2012 
har diskussionerna gått heta, och 
förslaget har stundtals fått hård 
kritik från de närboende. Under 
granskningsskedet hölls ett extra 
dialogmöte och ett antal föränd-
ringar har lett fram till planen som 
den ser ut idag, bland annat har 
husen sänkts med en våning.

De invändningar Socialdemo-
kraterna fört fram under proces-
sen har varit att begränsa höjden 
på husen, att bygga hyresrätter 
och ett äldreboende i kvarteret. 
Dessutom har man tidigare yrkat 

på att det pågående utvecklings-
arbetet längs hela Vendelsövägen 
bör beslutas först, för att inte kors-
ningen vid Södergården ska sätta 
gaturummet för hela stråket. Trots 
de ändringsyrkanden de framfört 
under två år, röstade även (S) för 
förslaget i kommunstyrelsen.

– Vi konstaterar att vi gjort vad 
vi kan för att förändra planen, 
men det intresset har inte funnits 
hos något alliansparti. Nu kom-
mer vi inte längre. Alternativet 
idag är att säga ja eller nej till nya 
bostäder istället för en bensin-
mack. Några alternativa planer 
som någon vill bygga finns inte. 
Säger vi nej till den nya detaljpla-
nen så säger vi samtidigt ja till att 
behålla bensinmacken en lång tid 
framöver, säger Kristjan Vaigur 
(S) ledamot i kommunstyrelsen.

Enligt förvaltningen skulle en 
lägre exploateringsgrad inte bli 
ekonomiskt bärig för byggher-
rarna. Alternativet blir då att par-
keringsbehovet tillgodoses ovan 
mark, vilket leder till färre bostä-
der och sämre gestaltning.

ooo

Här ska lagret ligga. FOTO: LENNART JÖNSSON

Kristjan Vaigur (S) har gjort vad 
han kan för att förändra planen. 
 FOTO: GUNNAR FRISELL

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Peter Hansen

Tel. 070-795 56 27

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

 

 

Så här är det tänkt att det nya kvarteret i Södergården kommer att se ut – torgytor utmed Vendelsövägen, sett från Kärrvägen mot sydväst. 
 FOTOMONTAGE: LINDBERG STENBERG ARKITEKTER

Kommunal 
barnombudsman 
BARN Den politiska oppositio-
nen bestående av Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet har tidigare motionerat om 
en kommunal barnombudsman 
som avslogs. Nu har Miljöpar-
tiet ännu en gång lyft frågan i en 
motion. Socialdemokraterna står 
bakom detta och har i alla sina 
budgetförslag budgeterat för en 
kommunal barnombudsman, som 
särskilt beaktar barnens situation 
i Tyresö. Inte heller denna gång 
tycks motionen gå igenom.

ooo

Enskilda avlopp 
synas
MILJÖ Nu får fastighetsägare 
brev från Södertörns miljö- och 
hälsovårdsförbund angående 
tillsyn av enskilda avlopp. Detta 
kommer att ske fram till 2020 
och omfattar totalt 650 hushåll. 
Syftet är att undersöka huruvida 
avlopp och kompost för slam och 
latrin uppfyller miljökraven. Om 
avloppsvatten inte renas finns risk 
för övergödning och algblomning.

ooo

Omtalat plank tas 
bort
PLANK Kommunstyrelsen har 
beslutat att ta ner det plank som 
av misstag byggts runt Villa Linde. 
För de boende på Villa Linde inne-
bär detta en bättre boendemiljö. 
Beslutet togs i samband med 
antagande av ändring av detalj-
plan för Linde 13:9.

ooo

MILJÖ Bensinmacken och byggnaderna omkring kommer att rivas. 
Istället byggs 230 nya lägenheter, ett antal lokaler och två nya torg. 
Ett mer stadsmässigt gaturum och fler mötesplatser. Det beslutade 
kommunstyrelsen när man satte ner foten efter år av olika uppfatt-
ningar.

Lagerbygge i Tyresö
BYGGE Vid Tyresövägen granne 
till OKQ8 byggs nu ett nytt 
lager för främst privatpersoner. 
24Storage är ett av de snabbt 
växande svenska lagerföretagen.

– Det är ett starkt behov som 
behöver tillfredsställas för en 
del av IKEA-generationen, säger 
VD Michael Fogelberg. Urbanise-
ringen spelar in. Alla snabba för-
ändringar i livet är med och ökar 
behovet.

Företaget 24Storage bildades 
för drygt två år sen. Verksamheter 
finns redan på nio platser i Sve-
rige och köptes in i första fasen. 
Anläggningen i Tyresö är del av 
andra fasen, då man satsar på 
att bygga sju egna anläggningar 
under 2017. En viss koncentration 
görs i Tyresös närområde, med 
hallar i Orminge och Handen. 
Anläggningen i Tyresö beräknas 
bli klar i oktober.

ooo
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Under stora delar av mitt liv har jag bott i Tyresö och 
ett är säkert: Vi tyresöbor är stolta över vår kom-
mun. Närheten till både natur och stad är en stor 

fördel. De trevliga bostadsområdena och lugnet är något 
annat jag uppskattar.

Utvecklingen av Tyresö är på många sätt positiv, men 
något som drastiskt försämrats under senare år är den 
långsiktiga planeringen, vilket just nu innebär att äldre 
människor som levt sina liv i Tyresö tvingas iväg till äldre-
boenden i andra kommuner och föräldrar tvingas accep-
tera förskoleplatser långt ifrån hemmet.

Själv hade jag möjligheten att gå i förskola och skola i 
cykelavstånd från hemmet. Det var självklart bra för både 
mig och mina föräldrar. Jag minns många turer mellan 
Öringe och Centrum under dessa år.

En annan sak jag minns från skolåren är den lite larviga 
rivalitet som rådde mellan olika skolor i kommunen. Dels 
var det ungarna på Stimmet och Fårdala skola som tittade 

lite snett på varandra. Flera vint-
rar var det snöbollskrig mellan 
de olika skolorna. Den kanske 
största spänningen var den mel-
lan Bollmora och Trollbäcken. 
Trots min vurm för de centrala 
delarna av Tyresö minns jag en 
sak som ändå alltid hamnade på 
Trollbäckens pluskonto – For-
nuddsparken. En vacker, grön 

plats för lek och idrott. För en ung man uppväxt i Öringe 
var just Fornuddsparken något väldigt fint.

I ljuset av mina positiva minnen av Fornuddsparken 
blir det extra tråkigt att Alliansen nu beslutat att bebygga 
den. Även om Tyresö inte har obegränsat med mark att 
bygga på, så finns alternativ. Naturligtvis tycker jag om 
utveckling i det offentliga rummet och är det något som 
saknas i Tyresö, så är det platser på äldreboenden. Idag 
tvingas tyresöbor flytta från kommunen när de behöver 
plats på ett äldreboende. Förutom att det innebär en stor 
omställning att flytta till en ort där du saknar kontakter så 
kan det få en rad negativa konsekvenser för den äldre, till 
exempel kan möjligheterna att träffa sina nära och kära 
försämras drastiskt. Men, i detta fall känns byggplanerna 
inte varken rimliga eller välavvägda. Varför ta en stor del 
parken i bruk när andra möjligheter finns?

Problemet med bristande förskoleplatser och för 
få platser i äldreomsorgen kan hanteras med en rimlig 
planering. Politik handlar om att vilja. Det är möjligt att 
både bevara Fornuddsparken och bygga nya äldreboen-
den och förskolor. Kommuner runt om i Stockholm som 
leds av socialdemokrater visar att det både går att bygga 
nya bostäder, ha en bra planering av offentlig service och 
värna grönytor där människor bor. Kort sagt, det behövas 
röd-gröna politiker för att både lyckas bygga bostäder 
och värna om vår levnadsmiljö
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

”För en ung man upp-
växt i Öringe var just 
Fornuddsparken något 
väldigt fint.”

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.

Protester mot 
färre direktbussar

Detta har fått politiker i Tyresö att 
reagera, och de kommer att tala 
om för Trafikförvaltningen vad de 
tycker i en skrivelse.

– Det här är inte första gången 
som tyresöborna drabbas av ner-
dragningar av direktbussarna. 
Det är populära linjer som gör det 
uthärdligt för många att pendla till 

arbete och skola. Antalet bussar 
borde öka istället för att minska 
om vi menar allvar med att det ska 
vara attraktivt att åka buss, säger 
Fredrik Saweståhl (M) kommun-
styrelsens ordförande och Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

För att möta de minskade anta-
let turer på 818C kommer turtäthe-

ten på 807 till Gullmarsplan att öka 
turtätheten. Men eftersom linje 806 
inte längre kommer att gå genom 
Tyresö förväntas inte turtätheten 
från Tyresö förbättras alls.

– Redan idag upplever många 
tyresöbor en kaosartad situation 
på Gullmarsplan och trängsel i 
tunnelbanan. Även om det tar lite 
längre tid att åka buss är det för 
många ett medvetet val, fortsät-
ter Fredrik Saweståhl och Anita 
Mattsson, och lovar att kämpa för 
att behålla bussturerna.

ooo

Vi behöver fler, inte färre, bussar till centrala Stockholm om fler ska välja bussen istället för bilen, säger Fredrik 
Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande och Anita Mattsson (S) oppositionsråd. FOTO: THOMAS HALVARSSON

TRAFIK Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting har påbörjat 
arbetet med trafikförändringar inför december 2017. Bland de för-
slagen som presenteras är en minskad turtäthet på 818C och 815C, 
alltså de turer som i rusningstrafik trafikerar Trollbäcken och östra 
Tyresö till Vattugatan vid Stockholms central.
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Fredrik och Edith Dahlstedt, 
Krusboda
– Att snön smälter är det första 
vårtecknet, men vi väntar på det 
bästa vårtecknet, att sopbilen 
kommer och sopar bort allt grus.

Anne Lundberg, Tyresö centrum
– Jag har sett krokus, snödrop-
par och blommande hassel på 
vägen från Tyresö centrum till 
Ahlstorp.

Madelene Grant, Tyresö Strand
– Jag har sett snödroppar och 
en spindel utomhus. Dessutom 
kvittrar fåglarna både tidigt om 
morgonen som sent på kvällen.

Sven-Gunnar Forsberg, Bollmora
– Dikena är vattenfyllda av snö-
smältning. Koltrasten kvittrar. 
Hassel och snödroppar blommar.

Anneli Kalfjäll, Öringe
– Nej, jag vill att det ska vara 
minusgrader och att snön ska 
ligga kvar, men solen får gärna 
skina.

?Det har ju inte varit 
någon särskilt 
bra vinter men 

har du sett något 
vårtecken  ännu?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

INTERNATIONELLT Riksdagsle-
damot Mathias Tegnér (S) från 
Tyresö deltog i Sahara Marathon 
härom veckan. Loppet arrang-
eras varje år i flyktingläger i syd-
västra Algeriet, ett område som 
betecknas som obeboeligt.

Deltagare från hela världen deltog 
för att uppmärksamma Marockos 
ockupation av Västsahara. För-
utom Mathias Tegnér deltog 
ytterligare en socialdemokratisk 
riksdagsledamot, Eva Lindh från 
Linköping.

Tufft maraton
När Sahara Marathon i senaste 
månadsskiftet arrangerades för 
trettonde gången var det en av 
de varmaste upplagorna av mara-
tonet. Loppet, som arrangeras i 
Saharaöknen, i närheten av Tin-
douf, går mellan de olika flykting-
läger där över 150 000 västsaha-
rier bor.

Maratonet brukar betecknas 
som en av världens tio tuffaste 
maraton.

För att visa solidaritet
Loppet är ett solidaritetsmaraton 
till stöd för de västsahariska flyk-
tingarna som i årtionden har bott 
i flyktingläger och till stöd för de 
västsaharier som fortfarande 
lever under Marockos ockupa-
tion. Den bilden bekräftas också 
av tyresöbon, Mathias Tegnér.

– Vi springer Sahara Marathon 
för att visa solidaritet med västsa-
harierna. En stor del av det väst-
sahariska folket har levt utanför 
sitt land på grund av ockupatio-
nen av Västsahara i mer än 40 år, 
och att springa Sahara Marathon 
är att visa solidaritet med västsa-

harierna helt enkelt, säger Mathi-
as Tegnér

Afrikas sista koloni
Västsahara betraktas ofta som 
Afrikas sista koloni. När kolonial-
makten Spanien lämnade områ-
det 1975 ockuperades Västsahara 
av Marocko och Mauretanien. 
Tvisten hanterades av den Inter-
nationella domstolen i Haag, 
som konstaterade att det funnits 
vissa historiska förbindelser mel-
lan saharierna och marockanska 
härskare, men att detta inte var 
tillräckligt för att tilldela någon av 
länderna suveränitet över områ-

det. Domstolens slutsats blev att 
Västsaharas folk har rätt till själv-
bestämmande.

Mellan 1975 och 1991 förde 
västsahariernas befrielserörelse 
Polisario ett gerillakrig för lan-
dets frihet. När ett fredsavtal väl 
undertecknades 1991 avtalades 
att en folkomröstning skulle hål-
las 1992, om Västsaharas framtid. 
Trots detta genomfördes aldrig 
folkomröstningen, vilket är en av 
flera orsaker till frustration bland 
västsaharierna.

Detta märks också i de flykting-
läger där Sahara Marathon arrang-
eras. Mathias Tegnér beskriver en 

viss ambivalens efter att ha befun-
nit sig i lägren under ett par dagar:

Blandade känslor
– Mina känslor är blandade. Å 
ena sidan är det uppenbart att 
det västsahariska folket har lidit 
länge och det finns också doku-
mentation på undernäring och att 
gravida kvinnor och kvinnor som 
ammar i mycket hög utsträckning 
lider av järnbrist. Samtidigt finns 
det också väldigt mycket glädje 
och fortfarande en förhoppning 
om att situationen ska lösas, 
avslutar Mathias Tegnér.

ooo

Löparna Mathias Tegnér, Eva Lindh och Ylva Zetterlund vid 5 kilometerskontrollen. FOTO: SAHARA MARATHON

Tyresöbo deltog i 
Sahara Marathon

Nationaldagsfirande i Smara. FOTO: EVA LINDH

Bojdour. FOTO: EVA LINDH

Mathias Tegnér och Eva Lindh vid 

starten. FOTO: JULIA FINER

Kvinnodemonstration. FOTO: PRIVAT
Sandstorm. FOTO: PRIVAT

Soluppgång. FOTO: PRIVAT

MARS 2017 7



Söndagen den  
17 september 2017 
är det kyrkoval
Direkta val sker till kyrkofull-
mäktige i Tyresö församling, 
till stiftsfullmäktige i Stock-
holms stift och till kyrkomö-
tet i Uppsala på den nationella 
nivån. Kyrkomötet kan jämfö-
ras med att vara ungefär som 
kyrkans ”riksdag”. Som röst-
berättigad väljer du de perso-
ner som ska få förtroendet att 
styra kyrkan de kommande 
fyra åren.

ooo

TYRESÖ RUNT

Gymnasiet leder Rashid 
till hans nya framtid

Från Afghanistan till Tyresö gymnasiet gick Rashids väg för att hitta hans dörr till framtiden. FOTO: PRIVAT

Vi minns alla tiden då tidningarna 
fylldes av reportage om de farliga 
resorna från krigets terror. Bilder-
na på Medelhavets unga offer har 
etsat sig fast på våra näthinnor.

– Det var då jag började fun-
dera på hur jag kunde hjälpa till, 
berättar Lina.

Genom en bekant kom de 
i kontakt med ungdomar från 
Afghanistan. Pojkarna hade flyt-
tats runt mellan olika boenden. 
När det stod klart att en av dem 
inte hade någonstans att ta vägen, 
landade tanken hos Lina:

– Äntligen kan man göra nån-
ting vettigt och konkret. Och vi 
har ju plats!

Tanken på att ta emot en främ-
mande person i sitt hem fick dock 
mogna under några sommarmå-
nader. Tankarna snurrade. Skulle 
de ha tid? Lina och hennes man 
arbetar heltid, har två små barn 
med krävande vardagspussel. 
Dessutom fanns en oro för psy-
kiska trauman. Kontaktpersonen 
menade tvärtom att deras familje-
situation var något positivt.

– Så här ser ju en familj ut i 
Sverige! Båda jobbar, även kvin-

I augusti förra året utökades Linas familj med Rashid, en sjutton-
årig pojke från Afghanistan. Idag är han en självklar del i villan  
i Tyresö. Här är berättelsen om en ovanligt vanlig familj.

PENSIONÄRER Tre krav hörs från 
pensionärerna i Tyresö – att en 
äldrenämnd bildas, att man ord-
nar träffpunkter för äldre och att 
det byggs fler äldreboenden.

Tyresö Nyheter har tidigare rap-
porterat om den manifestation 
som samlade flera hundra pen-
sionärer vid Wättinge i Tyresö. 
Bakom initiativet stod aktivi-
tetsgruppen för ett bättre liv för 
äldre i Tyresö, bestående av pen-
sionärsorganisationerna PRO 
och SPF samt finska föreningen. 
Till manifestationen bjöds social-
nämndens ordförande Andreas 
Jonsson (M) in. Svaren på de frå-
gor som pensionärerna ställde, 
ökade snarare missnöjet än däm-
pade.

Den 5 april kommer en panel-
debatt om äldrefrågor arrangeras 
i Kvarnhjulet och ytterligare en 
manifestation kommer att ord-
nas, Stora Pensionärsdagen, där 
man tror på en stor uppslutning. 
Där planeras det att överlämna en 
skrivelse till socialnämndens ord-
förande med de krav som äldre-
organisationerna har formulerat.

– Vi har tre krav; att en äldre-
nämnd bildas, att man ordnar 
träffpunkter för äldre av den 
modell man har i Haninge samt 
att det byggs fler äldreboenden 

i Tyresö, säger Birgitta Günenc 
Eklund, som är en av initiativta-
garna.

Samling sker vid Forelltroget 
klockan 11, varifrån man kommer 

att tåg in i Tyresö centrum. Bland 
andra kommer Barbro Wester-
holm att hålla ett anförande och 
Erik Linder kommer att uppträda.

ooo

Birgitta Günenc Eklund, en av de drivande i äldreupproret i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sätt äldrefrågor högt 
på dagordningen!

Ny regi på förskola  
i Krusboda

BARN Den lilla förskolan Små 
Fötter i Krusboda ska efter som-
maren drivas i ny regi. Det är 
Maja Asplund, Birgitta Sjöberg 
och Linnéa Korhonen som nu 
ersätter den befintliga styrelsen i 
den ekonomiska föreningen som 
driver förskolan.

Tanken är att förskolan ska dri-
vas i samma anda som tidigare, 
en mindre förskolenhet med bara 
en avdelning där barnens kreativi-
tet, lärande och lek står i centrum. 

Förhoppningen är att kunna infö-
ra nya fräscha idéer och utveckla 
det som redan fungerar.

– Jag bor själv i Krusboda och 
har tidigare haft mina barn där, 
berättar Maja. Jag är förskolelä-
rare och det här blir en jättespän-
nande möjlighet att kunna skapa 
den verksamhet som vi själva vill 
ha. Där besluten tas av oss som 
finns i verksamheten, med våra 
idéer och barnen i fokus.

Det nya styret kommer offici-
ellt att ta över verksamheten den 

första juli. Visionen är att flytta 
besluten så nära pedagogerna och 
barnen som möjligt.

– Vi vill att besluten och styret 
ska finnas nära barnen, förklarar 
Maja. Vi kommer förstås att göra 
alla administrativa uppgifter, men 
vi vill att förskolan ska styras av 
oss som jobbar med barnen. Vi är 
säkra på att det blir bäst om de 
som känner barnen och arbetar 
nära barnen också får styra verk-
samheten.

ooo

Förskolans nya ledning vill driva verksamheten i samma anda som tidigare. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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nan. Och vi ville ha in honom i vår 
familj. Inte bara som en ”boende”, 
säger Lina.

För att bli godkända som famil-
jehem fick de gå igenom flera 
utredningar. I intervjuer svarade 
de på frågor om allt ifrån sina 
dryckesvanor till syn på barnupp-
fostran. I augusti kunde Rashid 
flytta in. Nu följde en omtumlande 
tid för familjen. Och för Rashid!

– Allt det som vi tar för själv-
klart i vardagen har han fått lära 
sig. När man kommer från de för-
hållanden han gör är det till exem-
pel inte självklart att man borstar 
tänderna två gånger om dagen, 
berättar Lina.

Rashid fick snabbt fin kon-
takt med barnen i familjen. Han 
har besökt deras skolor där 
han berättat om sin väg till Sve-
rige. Han är själv storebror till 
fyra flickor. De är kvar med sin 
mamma i Afghanistan. Rashids 
pappa försvann för fyra år sen på 
en resa till Kabul. Ingen vet vad 
som hänt honom, men de fruktar 
det värsta. Rashid pratar med sin 
mamma varje vecka och hoppas 
nu få dem till Sverige. Men det 

är inte lätt med byråkratin. Utan 
stöd från Lina och hennes man 
skulle det inte gå.

– Migrationsverket gör det väl-
digt svårt. De efterfrågar doku-
ment som helt enkelt inte finns i 
Afghanistan, till exempel födelse-
bevis.

Rashid kom till Sverige med 
ytterst basala skriv- och läskun-
skap. Han går nu i introduktions-
klass på Tyresö gymnasium och 
ägnar mycket tid åt studierna. 
Målet är att utbilda sig till frisör.

– Han tar sånt ansvar och är 
verkligen en förebild för sina 
kompisar. Jag får nästan säga 
till honom att gå ut ibland, säger 
Lina.

Deras nya familjekonstellation 
har väckt starka reaktioner bland 
familj, vänner och grannar. Reak-
tioner som ”gud vad fint gjort!” 
provocerar henne.

– Då har jag lust att svara: Men, 
om du tycker det är så fint, så gör 
det själv! Jag behöver ingen klapp 
på axeln, säger hon.

Mer än en gång har de fått frå-
gan om vad de tjänar på att vara 
ett familjehem.

– Vettiga människor frågar inte 
sånt. Ingen skulle fråga så om 
man hade ett svenskt fosterbarn.

Lina önskar att fler ensamkom-
mande kunde få plats hos svenska 
familjer. Det finns inget mer effek-
tivt sätt att lära sig språk, kultur 
och traditioner, menar hon. Trots 
att Rashid varit i Sverige ett år 
innan han kom till Linas familj, 
visste han nästan ingenting om 
det svenska samhället. Att skolan 
inte bidrar mer till den kunska-
pen om Sverige tycker Lina är 
anmärkningsvärt.

– De här killarna behöver van-
liga familjer. Och alla kan hjälpa 
till på nåt sätt. Tänk om svenska 
familjer ville öppna upp sitt hem 
för en middag en gång i månaden. 
Bara det skulle göra skillnad, 
både för individen och samhället, 
säger Lina!
Mia Lindström

Fotnot: Lina och Rashid heter egent-
ligen något annat. Hårda tongångar 

på nätet har påverkat dem att bli 
mer försiktiga. Därför vill Linas man 

inte medverka i intervjun.

Gymnasiet leder Rashid 
till hans nya framtid

Från Afghanistan till Tyresö gymnasiet gick Rashids väg för att hitta hans dörr till framtiden. FOTO: PRIVAT

I augusti förra året utökades Linas familj med Rashid, en sjutton-
årig pojke från Afghanistan. Idag är han en självklar del i villan  
i Tyresö. Här är berättelsen om en ovanligt vanlig familj.

AFGHANISTAN

SVERIGE

KABUL

TYRESÖ

Äldreboende 
i centrum

ÄLDRE I takt med att kommu-
nen växer blir det också allt fler 
äldre. I Tyresö kommer andelen 
äldre öka mer än i de flesta 
andra kommuner i Sverige. Ett 
nytt äldreboende i centrum pla-
neras, men i dagsläget är det 
osäkert om det verkligen blir fler 
platser, då Björkbackens framtid 
är osäker.

Länge har den moderatledda alli-
ansen kritiserats för att inte plane-
ra och bygga äldreboenden, både 
av pensionärsorganisationer och 
av den politiska oppositionen. 
Många äldre tvingas idag att flytta 
från kommunen när de har behov 
av äldreboende, då kommunen 
har platsbrist och istället köper 
externa platser.

Nytt avtal tecknat
Förra veckan undertecknades ett 
avtal mellan kommunen och fast-
ighetsägaren Hemsö om att bygga 
äldreboende på parkeringsplat-
sen bakom vårdcentralen. Tidiga-
re överenskommelse om att bygga 
ett kulturhus och gymnasieskola 
på marken har därmed slopats.

– Kommunen växer och våra 
äldre blir fler. Så det här behövs 
helt enkelt, säger Fredrik Sawe-

ståhl (M) kommunstyrelsens ord-
förande.

Kan bli färre platser istället
Samtliga partier i kommunstyrel-
sen är eniga om den nya inrikt-
ningen, men en kartläggning som 
TN gjort visar att det istället kan 
bli färre platser inom äldreomsor-
gen i Tyresö centrum. Det nya 
boendet beräknas för 72 platser, 
färre än det antal som idag finns 
på Björkbacken.

– Vi är glada om det äntligen 
byggs ett nytt äldreboende, men 
ännu finns inga besked om Björk-
backen ska finnas kvar eller inte. 
Det behöver renoveras. I dagslä-
get riskerar vi att det istället blir 
färre platser om det befintliga 
äldreboendet i centrum läggs ner, 
säger Anita Mattsson (S) opposi-
tionsråd.

Utdömt av Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har dömt ut 
delar av Björkbacken, som kom-
mer behöva stängas om inte ett 
antal hygienutrymmen renove-
ras. Men hittills har inga besked 
lämnats av socialnämndens ord-
förande Andreas Jonsson (M) om 
renoveringen kommer att ske .

ooo

Anita Mattsson (S) välkomnar ett nytt äldreboende intill vårdcentralen, 
men anser att även Björkbacken behöver finnas kvar då platsbristen inom 
äldreomsorgen är stor redan idag. FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Bilverkstad,
släp och däck

Bil & Släp Tyresö AB

Tel 08-712 05 20
Siklöjevägen 3, 135 41 Tyresö, www.bosverkstad.se
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Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Dags igen för årliga studieresan med yrkesbiodlarna, väster-
ut till Kuba. Kubansk biodling är känd för att vara ekolo-
gisk, inga bekämpningsmedel, friska bin och annorlunda 

gaddlösa bin. Mötet med Kuba är varmt, tropisk växtzon till och 
med regnskog. Mangon blommade och gav fantastisk honung.

Ett kubanskt bisamhälle ger 3 gånger mer honung än ett 
svenskt. 4 skördar per år. 2011 öppnade man landet för turism i 
större skala. Landet har 11 miljoner invånare och 2 av dem bor i 
Havanna. Man tog 2016 emot 2 miljoner turister och kalkylerar 
med att fördubbla under kommande år eftersom det nu kom-
mer ett plan från USA varje vecka. Vi ser inga reklamskyltar och 
endast en bild på Fidel Castro utanför stadion. Han ville inte ha 
någon personkult och det har man respekterat. Det finns få buti-
ker och restauranger i centrala Havanna. Det saknas jämt toa-
lettpapper och tvål visar sig vara mycket åtråvärt. Jag köper mitt 
livs dyraste schampo på hotellet för 8 Euro. Vi reser runt i västra 
och centrala Kuba i en fin kinesisk turistbuss. Men som vår guide 
påpekar, går något sönder finns det inga reservdelar.

Det är ett oerhört vackert land med tre bergskedjor. Vi ser 
världsarv. Stora markarealer är i träda. På landsbygden färdas 
man i häst och vagn. Det blir intensiva veckor och sista dagen får 
alla i gruppen redovisa sina främsta tre minnen. Många tar upp 
samma sak. Gamla amerikanska 50-tals bilar, kärleksfullt put-
sade, lagade, nersuttna. Vi åkte cabriolet, både Oldsmobile -57 
samt Ford Viktoria -55 med originalmotor och originalinredning. 
Så var det finkorna. Finca är spanska för en liten gård. Vi besöker 
flera. Finca Marta i Artemisa drivs av Fernando och hans fru. 
Han är agronom, forskare och har arbetat i flera länder i Europa. 
Han vill utveckla småjordbruket och visa vad man kan göra unge-
fär som den danska tv-serien om 100 procent bonde. Fernando 
handgräver en brunn, det tar fem månader. Han skaffar två oxar 

som han plöjer med, ingen traktor. 
Oxarna gödslar. 5 år senare har 
han 20 nötkreatur, en biodling i 
toppklass, odlar 60 sorters grön-

saker och levererar till 15 restauranger i Havanna två dagar i 
veckan. Vi äter lunch på hans finka. Se honom på Facebook. En 
kubansk bonde har avtal och producerar åt staten. 10–20 procent 
får han behålla själv och Fernando har kunskaper och tror på att 
utveckla och lära andra. Jag kommer aldrig att glömma honom. 
En annan finka drivs av en kvinna och hennes söner, förutom mat 
och biodling finns det keramik och konsthantverk hos henne.

Jag tänker på antroposoferna i Järna. Här ser vi igen de gaddlö-
sa Meliponabina vars bittra honung och ättiksura pollen används 
som medicin. De producerar 1 kilogram honung per samhälle, till 
skillnad mot de vanliga honungsbina som på Kuba ger 100 kilo. 
Hennes son berättar om sin biodling, vi blir lite förvirrade. Man 
vandrar med bina till kusten för att få Mangrovehonung, men han 
har inte egen licens till det. Han får inte fast hans granne får. Svårt 
att förstå. Mer om vegor och ”vitamin R” kommer på tyresöradion.

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:
Finkor + vegor  
+ vitamin R 

”Jag kommer aldrig 
att glömma honom.”

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

Nybyggnad
Bollmora gårdsväg 18 komplementbyggnad

Björkbacksvägen 10 skylt/ljusanordning

Ljungvägen 20 komplementbyggnad
Forellen 4 och Bollmora 2:1 cykelställ

Tillbyggnad
Trastvägen 20 enbostadshus
Fjärilstigen 6 fritidshus
Breviksvägen 147 enbostadshus
Granängsstigen 1 A skolbyggnad

Utvändig ändring
Sikvägen 26 flerbostadshus
Centralvägen 27 enbostadshus
Furuvägen 1 C enbostadshus
Vitlöksgränd 3 flerbostadshus
Solbergalänken 16 fritidshus
Granitvägen 28 A flerbostadshus
Kumla allé 32 enbostadshus

Marklov
Tjädervägen 16 uppfyllning av tomtmark
Breviksvägen 12 D schaktning
Trinntorps bryggväg 1 breddning av väg
Sjöormsstigen 7 schaktning/fyllning av tomt- 

mark och uppförande av stöd- 
murar

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: TYRESÖ NYHETER

Attefallshus
Klövervägen 15
Gärdsmygsvägen 13
Björndalsringen 32
Strandvägen 131

Bygglov med Attefallsbestämmelser
Öringevägen 70 inredning av ytterligare en 

bostad
Dyviksbacken 1 tillbyggnad av fritidshus
Lyckogången 56 tillbyggnad av enbostadshus

Detaljplanen om ny skola  
i Fornuddsparken antagen
SKOLBYGGE Trots starkt mot-
stånd från många tyresöbor 
och hela oppositionen klubbade 
den moderatledda borgerliga 
majoriteten igenom sitt förslag 
till byggnation av skola och äld-
reboende i Fornuddsparken på 
ett extrainkallat möte med kom-
munfullmäktige. Frågan var uppe 
för tredje gången då oppositio-
nen sänt tillbaka ärendet för att 
utreda alternativa förslag.

Den nya skolan i Fornuddspar-
ken kommer att bli den största 
investeringen som kommunen 
gjort. Enligt den lokalstrategi som 
kommunen antagit ska alternativa 
lösningar alltid undersökas innan 
nya investeringar görs. En sådan 
är inte gjord, trots att både Soci-
aldemokraterna och Trollbäckens 
egnahemsförening presenterat 
alternativ som enligt dem skulle bli 
betydligt billigare och gå fortare.

Ser hellre en ombyggnad
Socialdemokraterna vill hellre 
se en ombyggnad av Fornuddens 
skola där den ligger idag, samt en 
upprustning av Ängsgården och 
ytterligare ett äldreboende på 
Kringlantomten.

Trots att ärendet återremitte-
rats för att kompletteras med jäm-
förelsealternativ och kostnadsbe-
räkningar kom förslaget tillbaka 
utan att sådana gjorts. När ären-
det återupptogs som enda punkt 
på det extrainkallade kommun-
fullmäktigemötet blev debatten 
stundtals het.

– Vi har lovat väljarna att det 
ska finnas kommunal service som 
förskola, skola och äldreomsorg, 
sa kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl (M). Det här är 
ekonomiskt mest rimligt, sa han 

och menade att Socialdemokra-
ternas förslag skulle vara dyrare.

 
Uttryckte stor besvikelse
Anita Mattsson, socialdemokra-
tiskt oppositionsråd i Tyresö 
uttryckte stor besvikelse över att 
alliansen varken utrett alternativa 
förslag eller gjort kostnadsberäk-
ningar:

– Man måste vara lika ansvars-
full med skattebetalarnas pengar 
som man är med sina egna. En 
investering av den här storleken 
måste bygga på relevanta under-
lag om den ska vara ansvarsfull. 
Det är högst troligt att det kom-
mer kosta en bråkdel att bygga 

om Fornuddens skola än att 
uppföra den nya skolan. Då får vi 
också behålla parken.

Kan bli en valfråga
Socialdemokraterna hölls ansva-
riga för att ärendet drar ut på 
tiden, sannolikt kommer också 
detaljplanen att överklagas av 
kringboende.

– Det hoppas jag, säger Anita 
Mattsson. Om detaljplanen drar 
ut på tiden så kommer tyresöbor-
na få ta ställning till var de vill ha 
sin nya skola när det blir val. Jag 
tycker att det är rimligt att lyssna 
på vad medborgarna vill ha.

ooo

Anita Mattsson (S) hoppas att ett billigare och snabbare alternativ ska bli 
lösningen för den nya skolan i Fornuddsparken. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

10  MARS 2017



– Vårt mål är att etablera oss kom-
mersiellt, menar Quintero. Vi har 
gjort oss ett namn inom vissa 
kretsar men med tanke på att vår 
musik är ganska poppig, väldigt 
hittig, så tror vi att väldigt många 
kan uppskatta oss. Vi siktar ju att 
slå även bland ”vanligt folk”, folk 
som kanske inte tillhör kulturen.

Ett gäng grabbar
Bandet är ett gäng grabbar som 
trots sin unga ålder har stor 
erfarenhet. Förutom sina egna 
erfarenheter så har Quintero och 
trummisen Pontus Rönn turne-
rat tillsammans med forne The 
Boppers-sångaren, Peter Jezew-
ski. Något som Quintero ser som 
ovärderligt för bandet.

– Det är klart att den resan har 
gett oss väldigt mycket, förklarar 
Quintero. När det här bandet låg 
på is s åkte vi runt med Bebopalu-
ba-turnén och det var ju som att 
gå i skola hos genrens kanske 
störste. Självklart tar vi med oss 
massor med erfarenheter däri-
från.

Kulturen är en viktig del
Rockabillykulturen, som doo 
wopen är en del av, är ganska 
utmärkande. Amerikanska bilar, 
skinnjackor och de karakteristis-
ka frisyren är en något som bandet 
tagit till sig. De spelar mycket på 
bilfester och ger ett intryck av att 
kulturen är en viktig del av bandet, 
något som Quintero bekräftar.

– Självklart är det jätteviktigt, 
menar han. För att kunna vara 
äkta och ärliga i våra uttryck så 
är det viktigt för oss att ta till oss 
hela kulturen och inte bara musi-
ken. Det är ju en kultur som domi-
neras av det amerikanske 50- och 
60-talen, precis som musiken 
gör. Vi vill både se ut och kännas 
autentiska och även om alla inte 
åker omkring i jänkare privat så 
är det kulturen en del av oss även 
privat.

Fett, modernt och poppigt
Vad kan lyssnarna förvänta sig av 
det kommande albumet då?

– Att det är en TT Grace-plat-
ta men där vi höjt oss ett rejält 
snäpp, berättar Quintero. Vi har 
inte varit helt nöjda med tidigare 
släpp, men detta blir fett, modernt 
och poppigt utan att bli för dans-
bandigt och massor med stäm-
sång.

ooo

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR  
SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

TT Grace, från vänster: Pontus Rönn (trummor), Martin Wallberg (Piano, sång), Max Wallberg (Bas, sång), André 
Fransson (gitarr, sång) och Dennis Quintero (leadsång, gitarr) FOTO: PRESSBILD, TT GRACE

TT Grace  
släpper ny skiva

KULTUR/NÖJE

MUSIK I slutet av februari kom singeln Ding Dong Love Song och i maj 
släpps tredje fullängdaren i Graces repertoar. Med sin poppiga Doo 
Wop med influenser från The Beach Boys och The Boppers har bandet 
gjort sig ett namn i klassiska rockabilly-kretsar. Men enligt Dennis 
Quintero, leadsångare, är bandet nu redo för större utmaningar.

Bollmorans röst har tystnat
Vår kära medarbetare Sven Lio-
nell har hastigt lämnat oss. I över 
40 år har Sven levererat sina upp-
skattade och dagsaktuella ver-
ser i Tyresö Nyheter. För många 
har det varit det första att läsa 
när tidningen hamnade i brev-
lådan. Men Svens gärning var 
mycket större än så. För Soci-
aldemokraterna skrev och satte 
han upp valrevyer under valrö-
relserna på -70, -80 och 90-talen. 
Den stora teaterföreställningen 
Tyresöspelet, som hade premiär 
1985, var ett mästerverk som tog 
sin början i 1600-talets Tyresö 
och avslutades i nutid. Uppsätt-
ningen var starten på en av våra 
stora kulturföreningar i kom-
munen, Tyresö Teaterförening. 
Så sent som i höstas kunde före-
ställningen ses i Bollmoradalens 
kyrka. Sven var också kommun-
styrelsens ordförande under fem 
år på 1980-talet och kulturnämn-
dens ordförande under många 
år. Med Svens bortgång har Tyre-
sö förlorat en av sina största och 
folkkäraste kulturpersoner.
Anders Linder
Chefredaktör FOTO: GUNNAR FRISELL

Kultur- och idrottsgalan 
lockade storpublik
PRIS Det var i fredags som Tyresös kultur och idrottsgala genomför-
des. Det var den sjunde i ordningen och det var fullsatt. Fler än 250 
gäster från föreningslivet hade kommit till restaurang Energikällan för 
att stötta och hylla nominerade och pristagare.

Vinnare i de olika kategorierna blev:
 ■ Årets idrottsförening: Tyresö simsällskap
 ■ Årets kulturförening: Trollbäckens scoutkår
 ■ Årets eldsjäl: Roland Norell, 
Söders SOL

 ■ Årets idrottsprestation: Daniel 
Brännstam, Tyresö Fightcenter

 ■ Årets ledare: Lars Lappalainen, 
Tyresö Friidrottsklubb

 ■ Årets unga ledare: Denise Lind-
berg, Tyresögymnastiken

 ■ Årets kulturpersonlighet: Nino 
Ramsby

 ■ På galan delades även följande 
utmärkelser ut:

 ■ Utmärkt förening: Söders SOL, 
Tyresö basketbollklubb, Tyre-
sö Judo och Jujusti, Tyresö Ryt-
tarförening

 ■ Kulturstipendiater: Helena 
Dahlgren, Lisa Johannesson, 
Anna Jalkéus

 ■ Juryns val: Midsommarfiran-
det, Söders SOL, Ann Sandin-
Lindgren, Tyresö Närradio

 ■ För första gången delade Han-
vikens SK ut stipendiet till 
Linda Haglunds minne. Stipen-
diat blev Stina Gustavsson.

ooo

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Ann Sandin-Lindgren, Tyresö När-
radio, prisades av juryn. 
 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    
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SPORT/FRITID

Tufft för Tyresö Trollbäcken IBK

INNEBANDY Säsongen har varit 
tuff för nykomlingen och de sista 
månaderna rent djävulska. Fak-
tum är att man inte vunnit en 
enda match 2017. Den senaste 
segern kom mot just Linköping 
någon vecka innan jul.

I slutet av förra året var TT på 
gång, man hade fyra, fem lag 
bakom sig i serien. Nu är scena-
riot det omvända. Linköping är 
långtifrån ett topplag, men är 
klart vassare inledningsvis. De 
dominerar de första tio minuterna 
och trycker tillbaka hemmalaget. 
Maja Liljeroth gör programenligt 
1–0 till gästerna.

Gradvis förändring
Därefter sker en gradvis föränd-
ring. TT jobbar sig in i matchen 
och tar över allt mer. Kvittering-
en sätter Felicia Ehnvall efter 
elva minuter, fint framspelad av 
Amanda Ehn. Snart sitter även 2–1 
bakom Mikaela Malgerud i gäster-
nas kasse. Den här gången är det 
Michelle Rydin som snärtar in bol-
len. Med minuten kvar att spela 
har Angelica Gustavsson ett frilä-
ge som hon placerat en millimeter 
utanför krysset, och istället kvitte-

rar Stina Sjögren TTs ledning med 
30 sekunder kvar att spela.

– Det är sådana lägen som 
Angie kom i, som vi tränar på 
varje träning, säger Coach Bruno 
till TN. De ska sitta. Istället för 
3–1 så gör de 2–2 när det återstår 
30 sekunder.

Fortsätter lika illa
Andra perioden började lika illa 
som den första slutade. Caroline 
Hansen satte 3–2 redan efter en 
och en halv minut. TT kom dock 
igen bra och kvitterade genom 
Julia Ravelius. Därefter hade TT 
en mycket bra period, med flera 
bra chanser och en missad straff 
som resultat, men Linköping 
stod emot och var vassare i den 
sista tredjedelen. På två olyck-
liga minuter stänkte Lisa Haglund 
och Lisa Stellansdottir in två mål 
som gav gästerna en trygg ledning 
inför slutperioden.

Det blev också en rätt så 
bekväm resa fram till 7–3 för öst-
götarna efter att Amanda Ljung-
gren och Maja Liljeroth gjort var-
sitt mål.

Har du någon kommentar om 
matchen i stort?

– Matchen är ju lite som säsongen 
i övrigt. Vi skapar lägen men kan 
inte göra mål, analyserar Coach 
Bruno efter matchen.

– Flera av målen är lite dåliga 
beslut av oss. Många av våra 
motståndare behöver inte riktigt 
kämpa för att göra mål på oss. 
Dem får lägena alldeles för billigt 
och så har det sett ut, åtminstone 
på vårsäsongen.

Ni var ju med rätt så bra fram 
till jul. Vad hände sedan?
– Vi får inte ihop det med skicklig-
het och kompetensen helt enkelt. 
En annan stor anledning är ska-
dan på Lisa Carlsson, som kom i 
mitten på januari. Den har varit 
förödande för oss tyvärr.

ooo

Oppositionen reagerar:

Oseriös hantering 
av skattemedel

– Vi ska ta beslut om investering-
ar på 3,5 miljoner kronor och det 
enda skriftliga underlag nämnden 
fått inför beslut är ett 5 rader långt 
utlåtande från nämndens ordfö-
rande, Dick Bengtsson (M), med 
en beskrivning av ärendet. Det är 
inte en seriös hantering av kom-
munens pengar, säger Karin Ljung 
(S), gruppledare i kultur- och fri-
tidsnämnden.

Mer attraktivt
Investeringarna som nämnden 
väntas ta beslut om rör 3 miljo-
ner till parkeringar, 100 000 till 
grill- och rastplatser och 400 000 
kronor till att synliggöra natur-
värden.

Investeringarna är en del i ett 
projekt om att göra Alby frilufts-
område mer attraktivt.

– Att rusta upp Alby friluftsom-
råde och göra investeringar som 

gör att fler kan upptäcka vår fan-
tastiska natur är i grunden något 
bra men det är viktigt att de beslut 
som tas baseras på noggranna 
överväganden och med tillförsikt 
att de investeringar som görs är 
de bästa. Det kräver att de beslut 
som tas utreds och så har inte 
skett här.

Kan finnas fler alternativ
Också Miljöpartiet ställer sig frå-
gande till hur ärendet hanterats.

– Att besluta om 3 miljoner till 
parkeringar utan att ha undersökt 
andra alternativ känns inte seri-
öst. Finns det andra saker vi kan 
göra som inte innebär fler parke-
ringsplatser eller att man måste ta 
bilen för att ta sig till Alby? säger 
Rickard Ljung (MP), andre vice 
ordförande i kultur- och fritids-
nämnden.

ooo

NATUR Ny parkering, grill- och rastplatser och synliggörande av 
naturvärden. Den 20 mars väntas kultur- och fritidsnämnden i Tyresö 
ta beslut om investeringar i Alby friluftsområde. Men oppositionen är 
kritisk till det bristfälliga underlaget.

Investeringarna i Alby friluftsområde är en del i ett projekt om att göra 
området mer attraktivt. FOTO: TYRESÖ NYHETER

TT fick som vanligt slita hårt och som vanligt var det stolpe ut. FOTO: ANNA BRANDT

Michelle Rydin var hårt uppvaktad 
av Linköpings försvar. 
 FOTO: ANNA BRANDT

Öppet:
Mån–Fre 10–18
Lör–Sön 10–17
Tel: 08-448 84 10

Välkommen till en riktig handelsträdgård!

Adress: Ältavägen 107 i Älta
Vi ligger mellan Hellasgården och Älta centrum

Följ oss på
Facebook

www.nackahtg.se

Äntligen 
är våren här!

Erbjudande:
Tag 4

fröförpackningar 
betala för 3
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Uppställt för tekning inför 327 åskådare. FOTO: ANNA BRANDT

Vilket mottagande
Redaktionens vädjan om stöd för fortsatt utgivning av Tyresö 
Nyheter fick ett entusiastiskt mottagande.

Vi har hittills fått in nästan 60 000 kronor. Och kampanjen 
fortsätter. Vi ska nå målet 100 000 kronor och se till att tyresö-
borna också i fortsättningen får en riktig lokaltidning.

Det är både privatpersoner och organisationer som skänkt peng-
ar. Det är alldeles tydligt att tidningen är uppskattad. Till och 
med annonstillströmningen har ökat något. Det är glädjande.

Men än är inte faran över. Du som inte såg vår vädjan om 
pengar till produktionen i förra numret får gärna skänka ett 
bidrag under mars/april. Och det är givetvis fritt fram för alla i 
Tyresö att säkra utgivningen genom ett bidrag.

Och är du företagare och vill nå ut till tyresöborna – vänd dig till 
någon i redaktionen eller ring vår kassör Claes-Göran Enman på 
telefon 0706-56 26 66.

Bankgiro 382-4398.

Musikkryss 10 1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12 13

14

15

Marie Öquist och Björn Malmberg konstruerar 
Tyresöradions och Tyresö Nyheters egna Musik-
kryss. Kryssrutan finnsockså på Tyresöradions 
hemsida. Där kan du också 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. Senast 
måndagen den 17 april 2017. Lycka till!

ooo

Kryssmakarna Marie Öquist och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION

Hanviken vann säkert

ISHOCKEY Söndagseftermiddag 
i Tyresö Ishall och med nästintill 
fullsatt läktare, det är då som 
ishockey är som vackrast. 327 
åskådare och dessutom topp-
möte i kvalet till Division 1.

Om jag inte räknat helt fel så är 
det sjätte gången som lagen möts. 
Oftast har Gripen stått som seg-
rare men alla matcherna har varit 
jämna och heta. Så även denna 
gång. Det var utan att överdriva en 
lite irriterad stämning på banan.

Första perioden var inte något 
att skriva hem om. Den var rela-
tivt händelsefattig men THH tog 
ledningen då knappt två minuter 
återstod genom Calle Hallberg.

Lossnade rejält
I den andra perioden så lossnade 
det dock rejält för båda lagen. 
Hallberg utökade THHs ledning 
i periodens inledning, men sedan 
var det slut på det roliga, åtmins-
tone för ett tag. På mindre än en 
minut hade Gripen kvitterat Han-

vikens ledning, vilket föranledde 
Bobbo Simonsen, coach i Viken, 
att ta time out. Efter det så fick 
Hanviken ordning på spelet igen 
och man kunde återta komman-
dot och ledningen. Visserligen så 
kvitterade den skäggige vikingen 
Robin Jacobsson, men än var det 
inte slut på godsakerna.

Tim Andersson drev upp ett 
anfall på vänsterkanten och ser-
verade pucken rakt in i slottet till 
David Ohlsson som enkelt knäpp-
te upp pucken i nätmaskorna och 
THH kunde åter gå till periodpaus 
i ledning.

Märkbart skakat
Gripen som var obesegrade så här 
långt i serien var märkbart skakat 
av ett Hanviken som verkligen var 
taggat. De flesta i publiken förvän-
tade sig nog en massiv anstorm-
ning från Nyköpingslaget, men av 
detta blev det intet.

Istället var det hemmalaget 
som mer eller mindre körde över 
sina gäster. Visst var det jämnt 

men THH var hela tiden steget 
före, först på pucken, strax före 
i målprotokollet. Det var helt 
enkelt deras kväll.

Spiken i kistan
Calle Hallberg, som hade en väl-
digt lyckad kväll, gjorde sin tredje 
kasse i tredje periodens inledning 
och med åtta minuter kvar att 
spela satte Patrik Hageman 6–3, 
som väl får anses som spiken i 
kistan. Matchen slutade 7–4, det 
sista målet inprickat i tom kasse 
av Felix Liljegren.

Bobbo Simonsen tränare i 
Tyresö/Hanviken var mycket nöjd 
efter matchen.

En rätt så meriterande seger kan 
man väl säga. Gripen var ju obe-
segrade?
– Jag är så himla nöjd med grab-
barnas insats. Det här är fjärde 
matchen den här veckan och att 
de kan gå ut och spela så här bra 
ishockey är snudd på otroligt. Det 
är skillnad högre upp i serierna 

där man kan vila sig ordentligt 
mellan matcherna. De här killarna 
går upp och jobbar varje morgon.

Det är alltid tajta matcher mel-
lan er och Gripen.
– Ja det är ett riktigt bra lag som 
vi möter. Jag har all respekt för 
dem. Idag var det vi som var det 
lite bättre laget och tog hem alla 
poängen. Vi har vunnit de flesta 
matcherna på hemmais mot dem.

Är ni rent av på väg upp till Divi-
sion 1?
– Ja det kan man ju inte veta. 
Det beror ju på hur det går för de 
andra Stockholmslagen i serien 
ovanför. Jag tycker att det är 
uruselt av förbundet att man inte 
kan göra klart förutsättningarna 
för klubbarna innan man börjar 
spela, säger Simonsen.

Nästa match för Tyresö/Hanviken 
är i Nynäshamn på onsdag klock-
an 19.00.

ooo

Fler går eller 
cyklar  till skolan
TRAFIK Problemet att föräldrar 
skjutsar sina barn till skolan i 
för stor utsträckning har ofta 
påtalats. Kommunen har låtit 
göra en resvaneundersökning på 
Strandskolan och Tyresö skola. 
Den visar för Tyresö Skola att 46 
procent av de tillfrågade föräld-
rarna att de aldrig skjutsar sina 
barn till skolan. 2013 var det 29 
procent. För Strandskolan är 
motsvarande siffror 60 procent 
nu mot 28 procent 2013.

ooo

Bra genrep för TFF
FOTBOLL Tyresö FF vann sitt 
genrep inför tävlingssäsongen 
mot Järna SK på Ljungbackens 
IP i lördags. Tyresö ledde med 
3–0 i paus men släppte sedan in 
tre raka mål innan man lyckades 
avgöra matchen. Målskyttar för 
TFF var Johan Holmqvist, Henrik 
Lindström, Mpia Momo och Chris-
toffer Nyberg. På tisdag kväll 
(21/3) börjar tävlingssäsongen 
med match hemma mot Spånga IS 
i Stockholm Cup. Avspark: 20.30.

ooo

HSK derbyvann
FOTBOLL HSK besegrade gran-
narna på andra sidan Gudöån, 
Vendelsö IK med 4–2 på lördags-
eftermiddagen. Målskyttar var 
i vanlig ordning Joel Embring 
och Nico Cordero, som gjorde 
tvås påsar vardera. Nästa match 
är på lördag då Karlbergs BK 
kommer på besök till Tyresöval-
len för match i Stockholm Cup. 
Avspark:14.00.

ooo

Utskåpade
FOTBOLL TFF hade allvarliga 
problem i matchen mot TFF P15.

– Vi tyckte vi hängde med bra i 
början men efter en kvart tog det 
stopp, säger Caroline Sjöblom till 
klubbens hemsida.

Matchen slutade 0–6, men var 
enligt Sjöblomskan en bra genom-
körare. Laget laddar nu om för 
Victoria Cup borta mot Sollentu-
na på tisdag kväll (21/3). Avspark: 
20.15.

ooo
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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!

GRATIS NATURGUIDNING
25/3, kl 10-13. Vårdagjämning 
längs Fatburen och Albysjön. Fira 
våren med att gå en guidad tur längs 
delar av Tyresåns sjösystem i Alby 
naturreservat. Ta med matsäck. 
Samling bushlp Tyresö kyrka kl 10, 
avslutning Alby friluftsgård. Arr: 
Tyresö kommun.

BARNTEATER
26/3, kl 13-13.40. ”Sabelles röda 
klänning” för barn från 5 år. Entré: 
30 kr. Förköp från 13/3 på tyreso.
se/biljetter eller på Servicecenter i 
Tyresö centrum. Plats: Tyresö bygde-
gård. Arr Tyresö kommun.

TISDAGSKLUBBEN
28/3–30/5, kl 14–16. På tisdagar 
är barn och ungdomar (8–12 år) 
extra välkomna till Trollbäckens bib-
liotek. Kom när du vill efter klockan 
14. Ingen föranmälan. Olika aktivi-
teter varje tisdag, program finns på 
biblioteket. Arr: Tyresö kommun.

FILM
28–29/3, kl 19–20.50. Se den 
Oscarsbelönade Moonlight på Bio 
Forellen. Filmen är en gränsöver-
skridande och ett intimt porträtt av 
en ung mans liv från barndomen till 
vuxen ålder, när han växer upp i ett 
tufft område utanför Miami. Biljetter 
i kassan. Arr: Tyresö Filmförening.

KULTURTIMMEN
30/3, kl 12–13. Ett kåserande vis-
program med trubaduren Ulf Bagge 
om Per Anders Fogelström, stock-
holmianen och världsmedborgaren 
i anslutning till hundraårsfirandet 
2017. Fri entré på biblioteket i Tyre-
sö centrum. Arr: Tyresö kommun.

SPRÅKCAFÉ
Torsdagar 30/3–25/5, kl 17.30–19 
på biblioteket i Tyresö C. Vill du bli 
bättre på att tala svenska? Har du 
svårt att hitta någon att prata med? 
På caféet pratar vi om allt möjligt 
för att bli bättre på det svenska 
språket. Det är gratis och passar 
dig som redan pratar lite svenska. 
Arr: Els-Marie Hallberg och Tyresö 
bibliotek.

JAZZ I TYRESÖ
6/4. Monica Borrfors Kvintett spe-
lar på föreningsgården Kvarnhjulet 
19.30. Förband 18.45 Inträde 150 
kr (120 kr) Under 30 år gratis. Förtä-
ring finns, inget förköp. 
Arr: 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.nuBorgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Dansgruppen 
Main

”2 cm innanför linjen” är det sportmagasin som 
är absolut bredast i Tyresö. Tyresös sportre-
porter Niklas Wennergren träffar tre dansare 
från gruppen Main som tränar på Step In dans-
studio. De berättar om vad dans egentligen är 
och vad de gör för olika nummer. De tävlar 
också i Danskarusellen och uppträder i olika 
battles. Medverkande: Elin Husman, Smilla 
Larsson-Lind och Knicks Benandex.

Vad är politisk 
ideologi?

Den nya programmakaren Nina Dahl fortsät-
ter här med sin serie om begreppet ideologi. 
Detta program söker förklara begreppet poli-
tisk ideologi – hur det uppstod och vad det har 
för funktion samt om det går att se några tren-
der, historiskt sett. Skiljer sig nya ideologier åt 
visavi de gamla? Samtalspartner är Leif Bratt.

Blir det stökigt i 
15 år nu?

Programmakare Lena Hjelmérus träffar stads-
byggnadschef Sara Kopparberg och får infor-
mation om översiktsplanen, pågående detalj-
planer, vad som händer i Fornuddsparken och 
i Petterbodarondellen. Tyresö är i förvandling 
och det blir lite stökigt de närmaste 15 åren 
innan allt är klart.

Hur fungerade 
skolan förr?

Göran Magnusson fortsätter att berätta om 
Tyresös historia. Det har funnits skola i Tyre-
sö ända sedan 1807. I början skötte klockaren 
undervisningen. Senare inrättades flyttande 
skolor som flyttades mellan olika platser och 
läraren flyttade med. Flitiga barn fick pengar 
av Koskäll. Markisen skänkte flagga men inte 
flaggstång. Under första världskriget ställdes 
undervisningen in och skolan blev sjukhus. 
Programmakare: Gunnel Agrell Lundgren.

Vad vi kan göra 
på vår fritid?

Leif Bratt samtalar med Dick Bengtsson, ord-
förande i Kultur- och Fritidsnämnden om dess 
uppdrag och hur det går. Fördelning av resur-
ser mellan flickor och pojkar samt mellan fri-
tid och kultur. Det blir en snutt om den civila 
sidan också. Ni som intresserar er för kultur-
husfrågan får lite kött på benen.

Ökar eller minskar 
brottsligheten?

Lars Alvarsjö som är stationsbefäl i polishuset 
i Flemingsberg kommenterar de senaste veck-
ornas händelser i serien Uppdrag Tyresö. Var-
för fylls inte polisutbildningarna? Ökar eller 
minskar brottsligheten? Vad hände i Rinkeby? 
Vilket resultat kommer medborgarlöftena i 
Tyresö att ge? Programledare: Ann Sandin-
Lindgren.

Bollmoravägen 
och Fornudden

Leif Bratt samtalar i detta program med kom-
munstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom 
om ärendelistan för mars. Det är som vanligt 
flera informations- och formaliapunkter. Men 
det handlar också om förbättrad genomfart på 
Bollmoravägen och om maratonärendet For-
nudden.

E-sport är en av världens största sporter, ändå 
tas den inte på allvar av etablissemanget. I 
Tyresö så har vi två E-sportklubbar och idag 
så berättar Alejandro Vasquez lite om vad man 
kan göra i Tyresö Kommun om man gillar den 
sporten. Programledare: Niklas Wennergren.

E-sport – väldens största sport?

14  MARS 2017



KAN
SKULD-

BELASTAD
EXAKT
KOPIA

INLEDER
KLIMAT-
LARM

ÄR EJ
SLUT-
FÖRDA

AFFÄRER

KAN 
ÅSTAD-
KOMMA

STORDÅD

JÄMTSK
SJÖ

VERKLIGT

DE KAN
FÖR-
VERK-
LIGAS

LYSER
FINT I

REKLAM-
SKYLTAR

ETT 
RIKTIGT
HÄLL-
REGN

NALLE,
STÖN AV
TRÖTT-

HET

VÄRMER
GOTT
FIXA

MUSIKEN

PLATS
FÖR

RATAT

ÄR SON
AV FAR

OCH MOR

KAJ KAN
VARA EN

HETTE EN
MUSIKALISK
NEUMANN

HAN DEN ÄLDRE
SALIG

JAMES,
REBELL
PÅ FILM

INSTRU-
MENT
SOM

SPELAS
AV VINDEN

ETT SÄTT
ATT SIKTA

MED
PILAR

TY
KUNDE

ULANER
BRA

SNABB
UTJÄMN-

ING AV
LÖSNINGS-
ÄMNEN

KORT FÖR
LYXÅK

OSALIGA
ANDAR

GÖR
MÅNGEN

GLAD
FIGUR

SYRE
RYSK

RUBEL

KALIUM,
BLEKINGE

OCH
KELVIN

MAT
MED
KÖTT

ÄR
MYCKET
ENERGI-

RIKT
MÅNGEN
BODDE I
SVENSK-
RIKE FÖRR
RYMMER
PUBLIK

FLICKA

KANSKE
PENDYL

SES MED
KRETI

KAN
DÖRR

SES
LANDA

KUNGS-
FISK

FICK VÄL-
SIGNELSE
UPPKALLAD

EFTER
SIG

NATUR-
FIBER

TUNN
BRÄDBIT

DET
KOMMER

EFTER
INGET
BRA
KORT
DOPP

FÅ FART
PÅ
PÅ

ÖRAT

SES
MELLAN
VATTEN

PRYDER
BORD
VISSA
TIDER

SÄGS
VÅRA

KÄRASTE
VARA

BRUKAR
GYRO

SÅDAN
ÄR JU EN

SUCCÉ
FORM AV
GRUND

KAN SES
I ÖGAT

N 1382 © PROPRES / info@propres.se
Bilder: 2017 ©  ClipArt.com

KULTUR/NÖJEKULTUR/NÖJE

Kryss nr 2  
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  
10 april 2017 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2017
1:a: Kerstin Norell, Stensötegången.
2–5: Mariann Eriksson,  
Musserongången.
Margareta Ljunggren, Klockargårdsv.
Kristina Lund, Bollmoravägen.
Greta Johansson, Bollmoravägen.

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 2” 
och skicka senast 
den 10 april 2017 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis M-L Larsson!
M-L Larsson på 
Lindalsvägen såg att 
bilden i förra bild gåtan 
föreställer Strands 
Båtklubb.

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 1, 2017.
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Som en borg reser sig Granängsringen. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, 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. Månadens bild är Granängsringens insida 
från den 19 mars 2017.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto FOTO: KAIJSA KEUSCH
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Ett vackrare 
Trollbäcken  behövs
MILJÖ Kommunfullmäktige har 
just beslutat om det kontrover-
siella förslaget att minska For-
nuddsparken genom en ny stor 
skola. Kritiken har varit hård där 
många har tyckt att förslaget 
förfular och förstör det offentliga 
rummet. Men nu väcks krav på 
att förändra och lyfta andra delar 
av Trollbäcken. Infarten behöver 
bli vackrare.

Det är bland annat socialdemo-
kraterna Anita Mattsson, Kristjan 
Vaigur och Martin Nilsson som 
föreslår att kommunen ska utar-
beta ett nytt gestaltningsprogram 
för infarten in i Trollbäcken (från 
Stockholm). I motionen föreslår 
de att kommunen borde arbeta 
tillsammans med fastighetsägare 
och engagerade trollbäckenbor 
för att utveckla området med 
särskilt fokus på sträckan mellan 
Skogsängsvägen och Trollbäck-
ens centrum.

– Infarten utmed Gudöbrole-
den gör ingen glad idag, säger 
Anita Mattsson (S), oppositions-
råd i Tyresö. Arbetet borde inklu-

dera insatser för att harmonisera 
och förbättra fasader mot vägen.

– Men kommunen bör också 
se vad som kan förbättra miljön 
i området. En insats skulle kunna 
vara att anlägga en riktig allé på 
vägen upp emot ”alléplan”.

Motionärerna lyfter fram 
utvecklingen i Tyresö centrum 
där stora insatser gjorts för att 
göra området vackrare. Nu är det 
dags för Trollbäcken argumente-
rar motionärerna.

– Trollbäcken ska inte glöm-

mas bort. Tyresö behöver alla 
sina kommundelar, hoppas Anita 
Mattsson.

Motionen har nu gått in för 
behandling i kommunen och 
beslut väntas under 2017.

ooo

– Trollbäcken ska inte glömmas bort. Tyresö behöver alla sina kommundelar, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TN

Elevantal till 
Fornuddsskolan 
ELEVER Efter en lång debatt i 
Tyresö kommunfullmäktige beslu-
tades om detaljplan för skola och 
äldreboende vid Fornudden. Frå-
gan processas nu vidare och redan 
vid första mötet i kommunled-
ningsutskottet kan man se en revi-
dering av beräknat antal elever på 
skolan. Tidigare har man utgått 
från cirka 700 elever, men siffran 
uppjusteras här till 813 elever från 
förskoleklass till årskurs 9.

ooo

Ny förskolechef 
rekryterad
CHEF Rekryteringen av en ny 
föreskolechef för den nya försko-
lan på Stimmets skolgård är klar 
och Therese Hultman, som tidi-
gare arbetat i Älvsjö, startar upp 
den nya enheten.

ooo

Sommarskola för 
nyanlända införs
SKOLA Sommaren 2017 föreslås 
en sommarskola införas för nyan-
lända i årskurs 8 och 9 i Tyresö 
under 7 veckor, tre dagar i veckan. 
Sommarskolan föreslås genomför-
as i samverkan med gymnasiesko-
lans språkintroduktion och kom-
bineras med simundervisning och 
få full kostnadstäckning av Skol-
verkets statsbidrag för lovskola.

ooo
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