Tyresö kan bättre
n Är du som ung nöjd med bostadsutbudet i Tyresö? Är du som
äldre nöjd med den omsorg som erbjuds. Är skolor och förskolor
av den klass som man förväntar sig. Nästa år är det valår och
moderaterna har styrt i 20 år. Kan vara dags för nya kvastar att
sopa. Tyresöborna har att göra ett val. Ledare, sid 2

”Man blir inte en
bra författare om
man inte läser.
Läs allt och inspireras av andra!”
Helena Dahlgren, sid 10

Äntligen bröts tystnaden
n Sexuella trakasserier kan bestå av såväl fysiska handlingar
som att någon i ord eller med gester uppträder på ett anstötligt
sätt. Den 15 oktober bad skådespelerskan Alyssa Milano kvinnor
som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden ”me
too”, och sen brakade det hela löst. Debatt, sid 4
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tt år är ännu en
gång snart till ända.
Julen står för dörren
och snön har redan både
kommit och gått.
Det nya året betyder
nya nummer av Tyresö
Nyheter. Det stöd tidningen
fått från er tyresöbor under
året har betytt mycket.
Jag vill därför rikta ett
stort tack till alla Tyresö
Nyhetersläsare och
annonsörer. Utan Er
blev det ingen tidning.
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Billiga hyresrätter
n Tyresö bostäders Temyntan
blir de billigaste hyresrätter
som just nu byggs i länet. Det
statliga investeringsstödet
har gjort det möjligt. Sid 3

Reviderad budget
n Underskott i socialnämn-

den gör att budgeten för
2018 revideras. 8 miljoner till
individ- och familjeomsorgen
medför att äldreomsorgen får
4,6 miljoner mindre. Sid 5

Gymnasiemässa
n I november visade gymna-

sierna i länet upp sig på mäs�san i Älvsjö. Tyresö gymnasium visade upp sin verksamhet via Virtual Reality. Sid 6
Allt på plats – marknadsstånd och besökare i stämningsfull harmoni.

FOTO: KLARA LINDER

Seger för damerna

Julmarknad med tradition

n Tyresös damer tog en säker
seger i den Allsvenska handbollsmatchen mot gästande
Kärra från Göteborg. Sid 13

n Första

Bollmoran …

advent innebär julmarknad. I år var det nya krafter som
ansvarade för marknaden vid Lilla
Tyresö.
Nu är det ett socialt företag som
heter Grow och vandrarhemmet
Lilla Tyresö som organiserat verk-

M

samheten. Och det var full aktivitet
under den första adventshelgen.
– Det här är första lördagen under
adventshelgen på tjugofem år, som
jag är ledig, säger Lennart Franzén
glatt när Tyresö Nyheter möter
honom nedanför Tyresö kyrka.

Det var Lennart som drog igång
allt i början av 1990-talet. För i år
firar julmarknaden vid Prinsvillan
tjugofemårsjubileum. Även om det
inte var snö på marken var det en
torrt och kallt så vintern är nog på
väg.
Sid 8–9

… minns.
    Sid 2

serbjuda
lem
nd
d
e
e

LOmervärde.se

Medlemmar i LO-förbund har massor med bra förmåner.
LO Mervärde bidrar till att öka medlemskapets värde.
Kolla dina rabatter och erbjudanden på lomervarde.se.
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Snart har vi ett nytt år. Ett år då den politiska makten ska värderas. Ett
valår alltså. De senaste 20 åren har styret i Tyresö letts av moderaterna.
Stora delar av hyresrätterna i kommunen har sålts ut, äldreomsorgens
utbyggnad har inte alls svarat mot behovet och skolbyggen har sprängt alla
budgetar. Nu står kommunen inför stora utmaningar som kräver kostnadseffektivitet för att klara alla nödvändiga investeringar. Det moderata styret
har gång på gång misslyckats i just det. Verksamheternas kostnader har
skenat utan att beslut om åtgärder vidtagits.

Efter 20 år kan
tyresöborna fått nog
S

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

å närmar vi oss åter igen julen då förhoppningsvis alla får lite vila och umgänge
familj och vänner. Runt hörnet väntar ett
nytt år fullt med möjligheter och förhoppningar.
Det är också ett år då makthavare ska rannsakas och ställas till svars för sina handlingar. Ett
valår är alltså i antågande. En del kommer att få
godkänt. För andra blir det sorti. Här i Tyresö
kommer moderaterna och de övriga borgerliga
partierna ha styrt i 20 år i rad nästa år. Det är
alltså ingen tvekan om vart missnöjet ska riktas om det som inte fungerar. Och det finns det
massor av.
Just nu pågår ett stort bostadsbyggande i
Tyresö. Det är bra men det kommer lite sent.
Dessutom kommer de unga och andra utan
bostad med svagare ekonomi inte att kunna
efterfråga det som nu byggs. Det äldre hyresrättsbeståndet är då oftast det bästa alternativet. Men det har ju minskat radikalt under
moderaternas 20 år vid makten. Bara de senaste
åren har inemot tio procent av Tyresö bostäders
bestånd omvandlats till bostadsrätter.
De äldre kommer att bli många fler i Tyresö.
Med detta ökar behovet av omsorg. Men planeringen för detta saknas tyvärr. Många äldre
tvingas bort från kommunen för att få sin
omsorg tillgodosedd. Till råga på allt har man nu
fattat beslut att riva Björkbackens äldreboende,
det enda som drivs i kommunal regi. Dessutom

kommer Ängsgården att försvinna. Det som planeras att byggas svarar inte alls mot de platser
som försvinner och de platser som köps i andra
kommuner. Och hur det ska gå med behovet
som äldreboomen för med sig står skrivet i stjärnorna. Så kan vi inte ha det.
Skolan har varit en het politisk fråga
under alla år. När Nyboda byggdes om
för några år sedan var oppositionens
kritik massiv. Inte mot ombyggnaden
men med den slapphet som beslut fattades och den i stort sett obefintliga
ekonomiska kontrollen.
Det som skulle kosta 100 miljoner blev i stället 300 miljoner. Nu planeras på nytt en jätteskola. Den här gången i Fornuddsparken till
förtret för väldigt många trollbäckenbor. Här är
risken ännu högre. Skolan kommer att bli den
största ekonomiska någonsin i Tyresö. Socialdemokraterna har pekat ut andra lösningar som
både sparar mycket pengar och låter parken stå
orörd men det vill man inte lyssna till. För mycket prestigen verkar vara frågan vara laddad med.
Det skulle vara förvånade om inte dessa tre
frågor hamnar högt på agendan i nästa års valrörelse. Antingen är tyresöborna nöjda med det
som är eller också är det dags för förändring.

Noterat
Kommunfullmäktige beslutade här för leden om tillsynsavgifter för e-cigaretter. Självfinansieringsgraden blev drygt
hälften av kostnaden vilket Socialdemokraterna tyckte var
för lågt. Varför ska skattekollektivet stå för en så stor del.
Toppmoderaten Dick Bengtsson tyckte annorlunda. En sak
vet jag dock, sa ha i ett inlägg, är att mindre butiksidkare
och andra som säljer de här produkterna som man naturligtvis kan tycka vad man vill om, har väldigt massa avgifter
att betala och väldigt små marginaler. Det är möjligen ett
argument att inte höja för mycket, var slutklämmen. Så lät
det inte när Dick och hans kompisar för några år sedan
höjde taxorna i äldreomsorgen och till och med införde
taxor för trygghetslarmen. Hos fattiga pensionärer finns
det i moderaternas värld uppenbarligen stora marginaler.
ooo

ooo

Kommunfakta: Fastighetsmarknaden bromsar in

Efter 20 år av kraftig prisuppgång visar nu fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen tecken på att stanna av. Automatiskt kommer då oron för kraftiga nedgångar och
en bubbla som spricker. Det finns förvisso fallhöjd – men ännu har vi inte sett något
kraftigt prisfall. Och nog talar mycket för att priserna kommer fortsätta vara höga.
Stockholmsregionen växer och i många kommuner byggs inte hyresrätter som oftast
är alternativet till att köpa en bostad. I Tyresö har det inte, netto, tillkommit några nya
hyresrätter under 2000-talet vilket begränsat valfriheten och drivit upp priser genom
en alltmer desperat bostadsmarknad. Den som köpte ett hus i Tyresö i början på
2000-talet för 1,5 miljon kan idag glädjas åt att få drygt 5 miljoner för samma hus.
Köpeskilling, medelvärde i tkr

Nog är det väl ändå ganska trist
sa min vän, som är våghals och svajmastartist
att jag aldrig varit så rädd för att dö
som när jag åkte ledbuss till Tyresö.
Med ledbussarna fick Tyresö en ny attraktion,
Fartsensation med inbyggt svaj.

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
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Här byggs länets
billigaste lägenheter
BOSTAD Tack vare det statliga
investeringsstödet byggs nu
Stockholms läns billigaste hyresrätter i Tyresö. Tyresö bostäder
har fått 16 miljoner kronor i
investeringsstöd för kvarteret
Temyntan som just byggs mellan
Kamomillgränd och Njupkärrsvägen.

Behovet av att iordningsställa nya
utrymmen är akut för att personalens arbetsmiljö ska vara godtagbar. Därför har också Kommunfullmäktige beslutat om dispens
från gällande föreskrifter för Alby
naturreservat.
Det är dock en betydande inve
stering från kommunens sida,

TRYGGHET I två decennier har
Nattvandrarna i Tyresö bidragit
till att ge trygghet för ungdomar
under helgkvällar och nätter
genom att finnas ute på gator och
torg.
ooo

Utförare försvinner
LOV Livea AB har valt att säga
upp avtalet med Tyresö kommun
utifrån för litet kundunderlag.
Möjligheten att välja bolaget som
utförare kommer alltså att upphöra.

Dags att välja skola
BARN För de barn som nästa
höst ska börja förskoleklass och
de som ska börja årskurs 7 är
det dags att välja skola i Tyresö.
Kommunen kommer att skicka
ett brev till alla föräldrar som
berörs. Valet görs under perioden
9 januari till 15 februari. Man kan
ställa upp tre rangordnade alternativ och i mars eller april kommer beskedet till föräldrarna.
ooo

Classe poppar upp
Kombohus Mini är nyckelfärdiga hus med små yteffektiva lägenheter till låg produktionskostnad.

Schyst hyra
Kravet för att få ta del av investeringsstödet är att hyran är maximalt 1 450 kronor per kvadratmeter i årshyra. I kvarteret Temyntan
kommer hyran ligga under den

Ny maskinhall i
Alby friluftsgård
LOKAL Kultur- och fritidsnämnden har på Kommunfullmäktiges
uppdrag beslutat om en ny placering av maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård.
Detta beror på att nuvarande
lokaler har omfattande brister i
arbetsmiljön.

Nattvandrarna i
Tyresö fyller 20 år

ooo

Det är inte bara investeringsstödet som gör att Tyresö bostäder
bygger länets billigaste hyresrätter just nu.
– Det är en kombination av
olika delar. Dels så äger vi en
ganska stor del av marken själva.
Sedan så köper vi färdigprojekterade hus som har handlats upp
av Sabo. Då får man ner priserna,
säger Maria Öberg, vd på Tyresö
bostäder.

Mest ettor och tvåor
Sabos typhus är nyckelfärdiga
och därmed är byggkostnaderna
lägre. ”Kombohus Mini” innehåller små men yteffektiva lägenheter. 4 hus byggs just nu med 35
lägenheter i varje hus, totalt blir
det 140 lägenheter. De flesta är
ettor och tvåor.
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nivån, 1 350 kronor. Det innebär att hyrorna för en nybyggd
enrumslägenhet kommer att vara
runt 5 000 kronor, en tvårumslägenhet 6 000 kronor och en trerummare runt 8 000 kronor.

FOTO: TN

– Det är garanterat lägst både
under 2016 och 2017, säger Jan
Hedberg, förhandlingsstrateg på
Hyresgästföreningen region Stockholm till tidningen Hem och hyra.
ooo

Antifeminism i världens
mest jämställda land

projektet beräknas kosta 20 miljoner. Denna kostnad är tänkt att
finansieras via en hyreskostnad
på 1,5 miljoner per år som delas
av områdena ”väghållning och
park” och ”bibliotek, kultur och
fritid inklusive fritidsgårdar”.
Utbyggnaden omfattar dels ett
redskapsgarage och ett utrymme
för maskingarage och personalutrymmen. Således en kraftig utökning av bebyggelse i Alby.
Kommunens ekolog hade en
del synpunkter på planen, där har
hänsyn tagits och antagandet är
att den nya maskinhallen kommer
att smälta in i övrig miljö.
ooo

Trollbäckenföreningen
Peter Hansen
Tel. 070-795 56 27

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Journalisten och författaren Maria Sveland föreläser i Tyresö.
TRYGGHET Den 25 november
är FN-dagen för avskaffande
av mäns våld mot kvinnor. Då
arrangerade Tyresö kvinno- och
tjejjour i samarbete med Tyresö
kommun en välbesökt föreläsning med journalisten och författaren Maria Sveland.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ooo

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Alby Friluftsgård, platsen där den nya maskinhallen ska placeras.

HOBBY Clas Ohlson har öppnat
en Pop-up butik i Tyresö centrum.
När Tyresö Nyheter frågade sina
läsare vilken butik de helst ville se
i Tyresö var det många som svarade just Clas Ohlson. Kanske de
blir ännu gladare, enligt vad TN
erfar kommer Clas att öppna en
större butik i vår.

Temat var antifeminism i världens mest jämställda land. Hur
kommer det sig att föraktet och
aggressiviteten mot feminister
och kvinnor ökar? Vad får hatet
för konsekvenser? Intresset var
stort att höra Maria Sveland
berätta om dessa mycket dagsaktuella frågor. Bland annat menar
hon att de hatiska krafter som

ger sig på feminister har många
likheter med antirasister i sina
angreppssätt.
Även intensiteten och hänsynslösheten i aggressionerna
är många gånger väldigt lika när
båda dessa folkrörelser – som
står upp för människovärden –
angrips.
– Tyresö kvinno- och tjejjour
har funnits i Tyresö sedan 1981
och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi samarbetar med organisationer för
kvinnofrid och arbetar i feministisk anda för ett jämställt samhälle, säger föreningens ordförande
Viveca Holst.
ooo

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
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Välj att vara en del av lösningen, istället för problemet

V

äldigt många av oss har varit med om det: Skämtet
som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande
blick eller en hand som dröjer kvar för länge. Det var
obehagligt, men så kom tanken: Inbillade jag mig? Det var
väl inte så farligt? Vem skulle tro mig?
Det här skrev Naiti del Sante, då jurist på TCO, numera
Regeringskansliet tillsammans med journalisten Sonja
Schwarzenberger redan 2013 i en handbok för TCO om
sexuella trakasserier vid namn ”Bryt tystnaden”. Lätt att
tänka att den var före sin tid, men med facit i hand så vet
vi att det mer handlade om en handbok som snarare kom
ut fem i tolv.
Naiti och Sonja avslutade inledningen på boken med
”Vi hoppas att vi tillsammans kan ta steget och bryta
tystnaden”. Det tog fyra år till av sexuella kränkningar
innan #metoo rörelsen kunde bekräfta att de personer
som vågat dela med sig av sina erfarenheter då, inte representerade några undantag, utan snarare tvärtom, och tillslut så bröts äntligen tystnaden.
Den 15 oktober bad skådespelerskan Alyssa Milano
kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet
med orden ”me too”, och sen brakade det hela löst.
#metoo-historierna är så chockerande många, att man
undrar hur i hela fridens namn hamnade vi här, och på
vilka värderingsgrunder rättfärdigar vi ett beteende av
sexuell natur som kränker någons värdighet.

Vi befinner oss
mitt i ett massivt
misslyckande om
hur män beter sig.

Beakta att sexuella trakasserier kan bestå av såväl
fysiska handlingar som att någon i ord eller med gester
uppträder på ett anstötligt sätt. Det gäller alltså alla former av oönskad fysisk kontakt som kramar, strykningar
mot kroppen och liknande. Till och med förslag om sex,
kommentarer och antydningar räknas.
Jag satt åtta år som nämndeman i tingsrätten och förundrades över den höga snittåldern på nämndemän, där

Årlig grantävling avgjord
I år blev det gård A på Koriandergränd som vann grantävlingen.
Och det för första gången.
Med snö från IP bjöds det på
riktig julstämning. Som ett lämmeltåg drog ett 50-tal hyresgäster

genom kvarteret och synade de
sex granarna.
En fin tradition som fler kan ta
efter. Det skapar både glädje och
god sammanhållning.
LH Koriandern

en del hade en förlegad kvinnosyn om bl.a. huruvida klädsel eller tidigare sexuella erfarenheter avgjorde om en
kvinna ansågs blivit våldtagen eller inte. I mitt tycke spelar det ingen roll om en kvinna t.o.m. skulle gå omkring
spritt språngande naken och vara prostituerad, ingen har
rätt att kränka, sexuellt trakassera eller våldta henne, helt
oavsett, punkt. Utmanande kläder, promiskuöst beteende,
påverkad, har inte sagt nej, inget av det där spelar någon
som helst roll, utan samtycke, inget sex. Sex med någon
som är oförmögen att ge sitt samtycke, det är en våldtäkt
enligt mig.
Jag har fyra barn, och det är svårt att inte tänka på ens
egna två döttrar när man läser #metoo berättelserna, för
de är alla någons dotter, och männen i berättelserna är
alla någons son, som förmodligen haft föräldrar med de
bästa intentioner att uppfostra en välartad son, och ändå
befinner vi oss mitt i ett massivt misslyckande om hur
män beter sig. Hur kommer det sig?
När #metoo tsunamin passerat, vad händer då? Sverige
har vanligtvis bara har plats för en dominerande nyhet åt
gången och när nästa stora samtalsämne kommer, glöm
inte då att välja att vara en del av lösningen, istället för en
del av problemet.
Max Tegman
Ordförande/Huvudskyddsombud
Vision Tyresöavdelningen

Övergångsställe …
Mer idrott
i skolan
I förra veckans Mitt i
Tyresö, berättade barnoch utbildningsnämndens ordförande, Anki
Svensson, att Tyresös
grundskolor 2019 kommer att ha mer idrott på
schemat. Det är ett positivt besked.
Dock är det måhända något överraskande
för den som hörde högst densamma ordförande i en debatt i
kommunfullmäktige för drygt en
månad sedan då hon i spetsen för
den borgerliga majoriteten såg
till att avslå en socialdemokratisk
motion om mer idrott och fysisk
aktivitet i grundskolan.
I debatten passade den moderata nämndordföranden AnnChristin Svensson också på att
kritisera regeringen för att den
tidigare inte velat föreslå mer
idrott på schemat. Nu när regeringen ändrat sig sade hon själv
och den borgerliga majoriteten
nej.
På en månad har Ann-Christin
Svensson gått från att vara emot
förslaget om mer idrott i skolan
till att nu vara för. Det är den
moderata långsiktigheten i ett
nötskal.

Läste insändaren om övergångsstället vid Granängsringen i Tyresö Nyheter nr 7 2017, och förstår
att det rör sig om en missuppfattning här.
Detta är inte ett
övergångsställe,
vore det det så funnes både vita streck
och ”herrgårmanskyltar”. Här behöver inga fordon
stanna för att släppa över fotgängare.
En dum konstruktion – javisst,
vet inte vilken
paragraf i trafiklagstiftningen man
tror sig kunna hänvisa till för att
rättfärdiga denna ”lösning”. Upplagt för förvirring.
Samma konstruktion fanns vid
Gudö busshållplats fram till för
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Olle Köhler
Trollbäcken

Kommunen förnekade
riksintresse

I ett område av riksintresse får
områdets värde eller betydelse
inte påtagligt skadas av annan
tillståndspliktig verksamhet.
Riksintresset väger alltid tyngre
än eventuella motstående lokala
allmänintressen och områden av
riksintressen ska prioriteras i den
fysiska planeringen.
Kommunen har när det gäller
detaljplanen för Nyfors brutit mot
Plan- och bygglagen eftersom det
Jerry Svensson (S), ledamot
i den föreslagna detaljplanen har
Årets vinnargran påhejad av en gubbe i snö.
FOTO: PRIVAT
barn- och utbildningsnämnden
saknats en redovisning om riksintresse och under hela planprocessen har kommunen förnekat all
kännedom om det. Enligt Planoch bygglagen skall kommunen
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
i översiktsplanen redovisa sin
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
bedömning av hur skyldigheten
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
att ta hänsyn till allmänna intresmåste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
sen vid beslut om användningen
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Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

ett par år sedan – där insåg man
det korkade efter ett par allvarliga olyckstillbud, och målade dit
strecken samt satte upp skyltarna
så att det blev ett
riktigt övergångsställe där bilarna
måste stanna och
lämna företräde.
Finns även i
grannkommunen
Haninge vid busshållplats Grindstugan. Här sker tillbud varje dag eftersom en del bilar
stannar, medan de
flesta kan trafikreglerna och stannar inte.
Vi får se om en olycka krävs
innan man förstår galenskapen.

kommunen att de inte hade upptäckt att delar av Nyfors låg inom
riksintresse för natur- och friluftsliv. Man förklarar för Naturskyddsföreningen att det var ett
misstag. Att vi redan från allra
första början informerade kommunen om riksintresset brydde
man sig inte om. Kommunen
tackar så fint Naturskyddsföreningen för deras synpunkter och
att man skulle förtydliga planhandlingarna. Först i antagandehandlingarna införde man en text
om riksintresset då alla remissinstanser, politiker och allmänhet
redan hade yttrat sig. Den text
som infördes var: ”kommunen
bedömer att friluftslivets intressen tillvaratas i föreliggande planförslag.”
Inom det aktuella riksintresseområdet har kommunen föreslagit 12 radhus på sina egna tomter
och 5 på Hällberga. Kommunens
vinstintresse går således före vår
miljö och vårt friluftsliv i Tyresö.
Detta avsiktliga försök att dölja
riksintresset är mycket allvarligt
och måste vara ytterligare skäl för
att detaljplanen dras tillbaka.
Boende i Nyfors
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Underskott inom Individ- och familjeomsorgen:

Budgetramar revideras
EKONOMI Som Tyresö Nyheter
tidigare rapporterat skenar
underskottet inom socialnämndens område. Totalt prognostiseras för socialförvaltningen ett
minus på runt 50 miljoner kronor
för 2017. Och det är IFO (individoch familjeomsorgen), som står
för merparten av underskottet.

Orsaken till detta anges vara en
kraftig ökning av externa placeringar för barn och unga i hem för
vård och boende (HVB). Ett stort
antal orosanmälningar kommer
in till IFO-avdelningen för denna
grupp.
Att placeringarna ökar nu
bedömer man har att göra med
de tidigare problemen med att
socialsekreterare slutade och
att man tvingade hyra in ett stort

antal konsulter. Personalsituationen har dock på senare tid stabiliserats och man arbetar mycket
med att försöka hitta lösningar på
hemmaplan, vilket ska innebära
lägre kostnader på sikt.
Socialförvaltningen larmar
ändå för att budgetramen för 2018
är för liten, och att det krävs fler
resurser för verksamheten. Den
borgerliga alliansen föreslår därför att ytterligare 8 miljoner kronor tillförs för 2018, vilket erfordrar en revidering av den alldeles
nyligen tagna budgeten.

Efterlyste analys
Denna förändring innebär, att
andra verksamheter får neddragna budgetmedel; bland annat
minskar budgeten för äldreomsorgen med 4,6 miljoner kro-

nor och förskoleverksamheten
med 1 miljon kronor
Socialdemokraterna hade
redan i i sitt budgetförslag 8 miljoner kronor mer än den borgerliga
alliansen till IFO och oppositionsrådet Anita Mattsson påpekar:
– Vi ställer oss naturligtvis
bakom tillskottet, men vi har synpunkter på hur det finansieras.
– Vi efterlyste en analys av
effekterna och konsekvenserna
för de verksamheter som nu
får minskade resurser. Det är
anmärkningsvärt, som också förvaltningen påpekar att Tyresö har
lika höga kostnader som andra
kommuner med betydligt fler
invånare än Tyresö. Detta borde
föranleda en rejäl analys av varför.
ooo

Varför Tyresö har lika höga kostnader som andra kommuner med betydligt
fler invånare borde föranleda en rejäl analys, tycker Socialdemokraternas
oppositionsråd Anita Mattsson.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Höga kostnader för Nytt konstgräs i Tyresö
sjukhusrenoveringar
PLAN Tidigare i år har Trollbäckens IP fått nytt konstgräs på
11-mannaplanen. I vinter är det
dags för ännu fler kommundelar
att få utökat konstgräs.

SJUKVÅRD De byggprojekt som pågår på
länets sjukhus har blivit dyrare än beräknat. Kostnaderna för de renoveringar
och utbyggnader som pågår har dragit
över budget med hela 2,3 miljarder
kronor.

Detta kan få allvarliga konsekvenser för framtida projekt. Det är
från framtida projekt inom framförallt sjukvård och kollektivtrafik
dessa pengar kommer att tas ifrån.
Landstingsrådet Paul Lindquist
(M) säger till Mitt i att det beror på
att konsulter har räknat fel.
– När vi satt igång framtidens
sjukvårdsplan så var det nästan 40
år sedan vi byggde ett sjukhus. Det
fanns inte riktigt kompetens för
hur man bygger ett sjukhus. Man
underskattade kostnaden i vissa
fall, sa Lindquist (M) till Mitt i.
Alfonso Morales (S), ledamot i
landstingsfullmäktige, anser inte
att det håller utan pekar på att det

Dels så kommer det underlag som
tidigare låg på Trollbäckens IP nu
att återanvändas till en 5-mannaplan vid Brevik skola. Vid skolan
finns i dagsläget en grusplan vilket
gör att kommunens konstgräsplaner utökas till tolv i antalet.

är en genomgående trend för det
moderata styret i Landstinget.
– Såhär ser det ut när moderaterna styr, säger han. Det saknas en helhetssyn och de tar inte
ansvar för landstingets ekonomi.
– Moderaterna lovade att det
skulle byggas ett nytt sjukhus
i Haninge, fortsätter han. Men
det blev ju inte av, sen har vi nya
Karolinska som är ofantligt dyrt
och nu detta.
ooo

Invånarnas förslag
Konstgräsplanen vid Brevik skola
är ett resultat av Tyresöinitiativet där kommunens invånare har
möjlighet att skicka in olika förslag. Detta förslag fick över femtio stöttande invånare och har
därför tagits upp i kultur- och fritidsnämnden som ställde sig positiva till förslaget.
– Kommunen har en strategisk
anläggningsplan och den visar
att Brevik saknar konstgräsplan,
berättar Thomas Sundblad (L)

Ännu en tyresöfotograf prisad
BILD I samband med Way Up North, en av världens största konferenser för bröllopsfotografer, delas WUN Awards ut. Det är global fototävling med fokus på bröllopsfotografer.

Det delas bland annat ut pris till
bästa bröllopsfotograf och bästa
bröllopsfotografi. I stenhård
konkurrens så vann Tyresöbon

Anette Bruzan i kategorin bästa
bröllopsfotografi.
– Det är verkligen jättehäftigt,
berättar Anette. Det är ju bröl-

Anette Bruzans bild som prisades på Way Up North.

FOTO: PRIVAT

gruppledare i kultur-och fritidsnämnden. Nu investeras det i
konstgräsplaner i närheten av
skolorna i både Strand och Brevik vilket gör att det blir positiva
effekter både för skolans idrottsundervisning och för föreningar
på kvällarna.
Kommunens trettonde konstgräsplan kommer att anläggas vid
Strandskolan och där kommer
planen att bli betydligt större. När
den står färdig någon gång under
våren eller sommaren så kommer
den att vara en fullstor 11-mannaplan.

Omfattande markarbeten
Det projektet beräknas kosta
ungefär 11 miljoner kronor, vilket
är något mer än normalt på grund
av omfattande markarbeten och
kringarbeten som beror på närheten till skolan.
– Med en växande befolkning i
Tyresö så måste kommunen fortsätta investera i anläggningar,
menar Thomas Sundblad (L).

Detta för att föreningslivet ska
kunna växa och engagera fler
barn och ungdomar.
– Liberalerna arbetar för att
nästa konstgräsplan ska anläggas vid Bergfotens skola och det
skulle vara intressant att undersöka möjligheten att designa den
för personer med funktionsvariationer likt det som Stockholms
stad gör i projekt Axelsberg.
ooo

Thomas Sundblad (L), gruppledare
i kultur- och fritidsnämnden är
positiv till de nya konstgräsplanerna.
FOTO: ANNIKA WIHLBORG

Avloppskollaps gav busstopp

lopsfotografer från hela
världen som
tävlar och det är
fantastiskt att jag blev en av de tio
som vann pris.
– Jag är dessutom den enda
svenska fotografen som vann. Det
var jättekul att vinna tävlingen.
Med några av världens mest
ansedda bröllopsfotografer i
juryn så får tävlingen en extra
tyngd. I juryn återfanns bland
annat Jonas Peterson och Kat Williams, Rock N Roll Bride.
– Jonas Peterson är lite av en
idol för mig, berättar Anette. Så
det är lite coolt, det betyder väldigt mycket för mig.
Bilden hon ställde upp med är
tagen under ett bröllop i Tylösand.
– Jag såg framför mig hur brudparet gick på sanddynerna där
nere, berättar hon. Så jag föreslog
det, tog bilden och resultatet blev
jättehärligt så jag skickade in den
och vann.
ooo

Söndagens bussproblem i Tyresö centrum handlade enligt personal på
plats om ett avloppsstopp orsakat av att svaveloxider bildats i avloppstunnlarna vilket fräter på betongen och orsakar kollaps av rören.
FOTO: BJÖRN TAUBERT
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Tyresös röst i Riksdagen

Gymnasievalet är igång

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 38-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.

I

ngen har väl missat nyheten att Södertörnsvargen i
somras nådde till Tyresö. Den kom vandrandes in i
Stockholms län söderifrån, men vargtiken kommer
ursprungligen från Norge. Vargen har sedan sommaren
uppehållit sig i området kring Tyresö, Dalarö och Haninge
och har därför kommit att kallas just Södertörnsvargen.
Vargtiken har bland annat rivit får i Tyresta by och varit
närgången mot människor. Därför beslutade Länsstyrelsen i september om skrämselåtgärder, för att vargen ska
associera människor och hund med obehag.
Att vargar kan vandra långt är ju allmänt känt och så
är fallet med Södertörnsvargen, men att de kan föra med
sig populism var okänt för mig.
Det jag tänker på är naturligtvis de fyra lokala moderatordförandena, Alexandra Anstrell (M) Haninge, Erik
Ottosson (M) Huddinge, Harry Bouveng (M) Nynäshamn, Peter Freij (M) Tyresö, som i slutet av november
skrev att vargen borde skjutas. Skyddsjakt kan beslutas,
av Länsstyrelsen, med hänsyn till allmän hälsa. Det vill
säga om en varg är farlig för människor är naturligtvis
skyddsjakt rimligt, men vad jag inte förstår är varför
ledande moderater på Södertörn vill driva fram att vargen skjuts.
Det som gör mig rätt förbannad är att jag tror det är
populism. Jag antar att det är roligare för Peter Freij
som är ordförande för Moderaterna i Tyresö att hetsa
mot en varg som inte kan försvara sig, än att förklara varför
”Helt ärligt måste
de lägger ned kommunens
mest populära äldreboende,
det vara bättre att
Björkbacken? Eller hur det kan
prata om det som är
vara valfrihet att det nu inte
viktigt än att göra
finns några kommunala äldreboenden kvar? Eller varför inte
populistiska utfall
förklara hur det kommer sig att
mot en enskild varg.”
det inte finns fler kommunala
hyresrätter idag än när Moderaterna kom till makten i kommunen, för snart 20 år
sedan? Det är roligare för Harry Bouveng som är långvarig ledamot av landstingsfullmäktige i Stockholms Läns
Landsting att hetsa mot Södertörnsvargen än att berätta
hur han sovit på passet i upphandlingen av Nya Karolinska sjukhuset som har kostat oss Stockholmare miljarder och åter miljarder. Eller hur det kan komma sig att
förlossningsvården inte prioriteras högre i Moderaternas Stockholms Läns Landsting? Helt ärligt måste det
vara bättre att prata om det som är viktigt, men svårt, än
att göra populistiska utfall mot en enskild varg.
Med det som utgångspunkt är jag stolt över att få rösta
på en rödgrön budget i Sveriges Riksdag som satsar på
jobb, skola och miljö, men också tillför pengar till förlossningsvården, tar ytterligare ett steg mot en avskaffad
pensionärsskatt och höjer barnbidraget. Däremot är budgeten helt fri från pekpinnar i frågor om skyddsjakt för
det är faktiskt bättre att proffsen på Länsstyrelsen beslutar om det behövs.
Mathias Tegnér

VR-info om Tyresö gymnasium.
SKOLA Mellan 23 och 25 november var det dags igen för eleverna i 9:an i grundskolan att ta sig
till Stockholmsmässan i Älvsjö.
Där väntade över 160 gymnasieskolor på att få visa upp sig för
de tusentals elever som senast
den 15 februari 2018 ska göra
sitt gymnasieval.

Det är cirka 25 000 elever som
nästa år i början av juni slutar
grundskolan och som då ska ha
gjort sitt val av gymnasium. Förra
året valde 80 procent av eleverna
högskoleförberedande program
och 20 procent yrkesprogram.
I vimlet av gymnasieskolor på
mässan fanns även i år Tyresö
gymnasium som visade upp sig
med en monter där eleverna fick
en presentation av skolan via VR
(Virtual Reality). Den som ville
kolla in vårt gymnasium kunde
alltså sätta på sig ett par VR-glasögon och sedan få en presentation
av gymnasiet.

Bra bild av gymnasiet
– Informationen som eleverna får
den här vägen ger en bra bild av
oss, konstaterar Susanna Päivärinta Dafgård, programansvarig
för frisörprogrammet.
– Det har varit många besök här

FOTO: TYRESÖ NYHETER

i vår monter. Torsdagen, alltså första dagen här på mässan, var det
helt hysteriskt. Mycket folk och
många frågor. Elevkullarna växer
och det verkar som att föräldrarna har uppfattningen att Tyresö
gymnasium idag har ett mycket
gott rykte och att vi är en skola
som bryr sig om sina elever. Det är
viktigt att man ser att det händer
positiva saker på vårt gymnasium.

Nya filmer om programmen
I Tyresö gymnasiums monter
fanns även Urban Fredriksson,
studie- och yrkesvägledare och på
mässan också vägledare för det
virtuella besöket på gymnasiet.
– Vi har tagit fram nya filmer
om alla våra program och de finns
också på vår hemsida för alla som
vill kolla hemma, säger Urban.
Det är bara att söka på Tyresö
gymnasium så hittar man alla program och filmer.
Förutom presentationerna kan
den som vill veta mer också ladda
ner gymnasiets katalog och läsa
om skolan och programutbudet
för läsåret 2018/19.
Tyresö gymnasium ska också
bjuda in alla i årskurs 9 till i början av vårterminen, och ge dem en
bild av både skolan och de olika
programmen.

Yrkesgymnasium
Vi ställer från Tyresö Nyheter
också frågan hur man ser på möjligheten att i framtiden återigen ta
in de högskoleförberedande (teoretiska) programmen som den
politiska majoriteten avskaffade
för ett år sedan.
Svaret blir att det är svårt att
komma tillbaka utifrån den konkurrens som råder från andra
gymnasieskolor som har programmen kvar på sitt schema. Nu
gäller det att bibehålla det goda
rykte som yrkesprogrammen på
Tyresö gymnasium skaffat sig.
ooo

Urban Fredriksson, studievägledare, informerar om gymnasiet.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

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
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch 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.

DECEMBER 2017 

NYHETER

Tungrott läge för Sjöscouterna
sedan stugan brann
VERKSAMHET I februari 2015
brann scoutstugan på Ägnö ner
till grunden. Sedan dess har
Ägnö sjöscoutkår kämpat för att
få tillstånd att bygga upp stugan igen. Detta kräver dock att
kommunen beviljar dispens från
strandskyddslagstiftningen. Om
inte stugan får byggas upp igen
riskerar verksamheten att lägga
ner då det blir för svårhanterligt
att fortsätta lägerverksamheten.

Under de senaste 36 åren har det
arrangerat seglarläger på Ägnö,
Tyresös största ö, belägen mellan Trinntorp och Ingarö i Erstaviken. Anläggningen har använts
av Scouterna sedan 50-talet.
Sannolikt uppfördes byggnaden
ursprungligen av Försvarsmakten
någon gång under 1900-talets första hälft, men det finns inga handlingar i kommunens arkiv.
15 februari 2015 upptäcktes
brandrök av boende på Ingarö,
och Ängö sjöscoutkår kunde
konstatera att huvudbyggnaden
brunnit ner. Huset används för
matlagning, sjukstuga och administration.
– Det ligger mycket ideellt
arbete bakom vår verksamhet,
och huset behövs för att vi ska
orka fortsätta. Volontärerna sover

?

Vad är en
riktigt bra
vinteraktivitet
för dig?

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Alexander Karlsson
– Jag gillar att åka skidor, utförsåkning.

Stugan innan branden.

utomhus, och på sommaren gör
vi det ju annars också. Men att
ligga utomhus från tidig vår till
sen höst, i minusgrader i ett vindskydd, efter en hård dags arbete
med underhållet sliter. Vi behöver
en långsiktig lösning, säger Diana
Hallberg, ordförande Ägnö sjöscoutkår.
För att få bygglov att återuppföra huset på samma plats krävs
dispens från strandskyddslagstift-

FOTO: DIANA HALLBERG

ningen. Frågan om strandskydd
behandlas först av kommunen.
Om kommunen godkänner dispensen så skickas ärendet vidare
till Länsstyrelsen för granskning.
Ärendet kommer inte att behandlas av byggnadsnämnden i Tyresö
under december, beslut väntas
nästa år.
– Om byggnadsnämnden inte
beviljar strandskyddsdispens så
att huset kan byggas upp igen

så kommer de att bli tvungna att
lägga ner sin verksamhet, säger
Marielle Forstadius, vars son har
deltagit på seglarlägret i två år.
Han ser fram emot att nästa sommar återvända som assistent.
– Många av de som nu är ledare
på lägret har själva varit deltagare
tidigare. Ägnö Seglarläger skolar
alltså barn och ungdomar för
framtiden, berättar Marielle.
ooo

Avgifter slopas för unga inom kyrkan

Hasse Mattsson
– Se på tv är nog det jag gillar
mest.

KYRKA Den 8 november beslutade kyrkofullmäktige i Tyresö församling att godkänna det förslag till budget för 2018 som kyrkorådet lämnat till kyrkofullmäktige.

– I och med det beslutet tog vi ett
första steg för att genomföra de
vallöften som vi gick till val med
i kyrkovalet den 17 september,
konstaterar kyrkorådets ordförande Iréne Pierazzi. I den budget
som fullmäktige nu godkänt finns
beslut om att konfirmationen ska
vara avgiftsfri. Alla som vill ska
ha möjlighet att konfirmeras i vår
församling.

Stöd från varannan väljare
– Vi fick ett starkt stöd av väljarna
i kyrkovalet, där varannan väljare

7

röstade på socialdemokraterna,
understryker Iréne Pierazzi. För
oss var det ett tydligt budskap
att väljarna visade förtroende för
våra vallöften och gav oss ett stöd
för att kunna genomföra dem.

Prioriteringar
– Utöver löftet om en avgiftsfri
konfirmation, gick vi också till val
med löftet om en avgiftsfri barnverksamhet i alla kommundelar
och att undersöka behovet av
ytterligare träffpunkter för äldre,
understryker Iréne Pierazzi.

Kerstin Sundell
– Det jag kan tänka mig är att
vara ute och stavgå.

Iréne Pierazzi.

FOTO: SAP TYRESÖ

– Vi kommer nu att påbörja
arbetet med att genomföra detta
och självklart också arbeta med
våra andra konkreta prioriteringar som gällde diakonin, våra

VAD VILL DU

LÄRA DIG?
Vårens Kultur- &
Studiemagasin är här!
Läs om studiecirklar, kurser,
musik- och kulturarrangemang i
Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
ABF SÖDERTÖRNS KULTUR- & STUDIEMAGASIN
FINNS PÅ BIBLIOTEKET OCH ABFs EXPEDITION,
WWW.SODERTORN.ABF.SE, ELLER BESTÄLL PÅ
08-556 520 30 / INFO.ABFSODERTORN@ABF.SE.

kyrkor, kyrkogårdar och kyrkans
övriga lokaler och fortsätta arbetet med energieffektiva och smarta lösningar i vår församling.
ooo

Nattvandrare sökes
✓ Vill du göra någonting positivt för vår

omgivning?
✓ Vill du ge alla unga ett tryggare Tyresö?
✓ Vill du finnas till hands och lyssna på
ungdomarna?
✓ Vill du ge stöd och vara en förebild?
✓ Vill de få en skön kvällspromenad?

Alexandra Wern
– Jag gillar mest att läsa böcker.

Då är du välkommen till oss!
08-742 27 20 eller bokaren1@yahoo.se
www.nattvandrarnaityreso.com

Ulf Nordlund
– Skoter, som du kanske hör är
jag inte här ifrån utan norrlänning, så skoter.
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Tyresö julma
– Det här är första lördagen under adventshelgen på tjugofem år, som jag är ledig, säger Lennart Franzén glatt
när Tyresö Nyheter möter honom på parkeringen nedanför
Tyresö kyrka. För i år firar julmarknaden vid Prinsvillan
tjugofemårsjubileum.
Det var när Lennart Franzén var
ansvarig för Tyresö kommuns
Arbetscentrum och kommunen
hade i sin regi flera olika verkstäder igång. Verksamheten inom
dåvarande Arbetscentrum vände
sig till den som behövde hjälp att
ta sig in på arbetsmarknaden.
– Vi hade både ”snicken” och

textilverkstaden som gjorde fina
alster men som inte hade någonstans att sälja sina produkter. Då
föddes idén om att göra en egen
julmarknad i Tyresö, berättar Lennart Franzén. Dessutom tog jag
kontakt med konsthantverkare i
kommunen, där också många har
det knapert och frågade om de ville
delta. Sedan har det varje år sedan
1992 varit julmarknad under första
helgen i advent ute vid Prinsvillan.
I år är det nya krafter som tar
över. Nu är det ett socialt företag som heter Grow Tyresö och
vandrarhemmet Lilla Tyresö som
ansvarar för julmarknaden.
– Vi har 10–15 deltagarplatser i
företaget, berättar Johanna Lavett
som driver det. Vandrarhemmet
köper tjänster av företaget och då
kan det handla om städning, trädgårdsarbete och annat som hör
ett vandrarhem till. De som jobbar i företaget deltar i verksamheten mellan 3–6 månader. Det
är Arbetsförmedlingen som hänvisar deltagarna till Grow Tyresö.

Lennart Franzén var med från början och startade Tyresö julmarknad
för 25 år sedan.

Inne i Prinsvillan möter vi Jessica Westling som är verksamhetensledar för Grow Tyresö. Hon
ansvarar för alla kontakter med
myndigheterna. På samma plats
finns Maria Aro som handleder
deltagarna på plats. Arbetet med
Grow Tyresö har blivit prisbelönt.
I år fick de Svenska Turistföreningens ”Årets kudde” för sitt hållbarhetstänk för samspelet mellan
det sociala företaget och vandrarhemmet. Men idag har både Jessica och Mia fullt upp, de sköter
nämligen caféet under julmark-

Stånd i långa rader, precis som det sig bör.

nadsdagarna och här är det fullt
och köerna ringlar långa.
ooo

– Trevligt att se allt fint hantverk och njuta av den fina miljön vid slottet,
säger Claes-Göran Enman med hunden Kasper.

– Så mysigt med julmarknad, säger Ilona Lakatos som idag köpt sig en fin
lingonkrans och ett par fina raggsockor.

135 Äpplen som vanligtvis mustar äpplen ute vid Prinsvillan fanns också representerade vid årets julmarknad. De
har också många andra produkter som har sitt ursprung i äpplen. I år kunde man få provsmaka varm äppelmust
med kanel och bourbonvanilj, olika teer med fantastiska äppelsmaker. Och naturligtvis hemgjord äppelglögg och
äppelsenap.
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JULMARKNADSFOTO:
KLARA LINDER

Johanna Lavett höll glöggen varm.

Tyresö Arbetarekommuns Internationella utskott
och ABF inbjuder till internationellt seminarium om

RYSSLAND

		

Inga Näslund, ansvarig för
Rysslandprojekten på
Olof Palme Center
berättar om Ryssland idag.

Lördagen den 27 januari 2018, klockan 9.30–13.
Anmälningar sänds till tyreso@socialdemokraterna.se eller till
Socialdemokraterna i Tyresö 08-712 80 30 senast 25 januari.

LUDVIG JERNER
Slagverk, gitarr mm

ERIK LINDER

FREDRIC WIDE

Piano, dragspel mm

JULKONSERT
En mysig och rolig julsaga tar er med på en resa genom denna konsert

Arrangörer:
Socialdemokraternas internationella utskott och ABF

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.
MED ÖVER 12 000 MEDLEMMAR ÄR SSU EN BETYDANDE
FAKTOR FÖR ATT FÖRÄNDRA SVERIGE.

TYRESÖ - SÖNDAG 17 DECEMBER - kl. 15:00 & 19:00
TYRESÖ - MÅNDAG 18 DECEMBER - kl. 19:00

Biljetter: www.platsbokning.se
Kvarhjulet, Nyforssalen, Pluggvägen 6C - Pris: 180:- (Tillval julfika 20:-)

10



DECEMBER 2017

NYHETER

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

”Man bär på alla sina åldrar”
Hon har alltid skrivit. Hon säger att det är
hennes sätt att förstå världen bättre. I år är
författaren, kulturstipendiaten och tyresöbon
Helena Dahlgren aktuell med inte mindre än
tre olika bokprojekt.

Det är nåt med huvudpersonen
Hanna i Orkidépojken som inte
släpper taget om mig. Hanna, som
till varje pris vill bort från förortshålan Tyresö där framtiden ter sig
lika avslagen som stölen på Curres Corner. Jag minns det så väl;
suget efter stan. Världen.
Helena Dahlgren berättar om
sin väg bort. Först till London,
tillbaks till Stockholm och sen till
slut, hem till Tyresö.
– Jag låg i ett kallt och deppigt
Londonrum och längtade hem. Nu
bor jag i Tyresö igen. Man är väl
en sån där hemvändare, säger hon
och skrattar.
– När jag var yngre förstod
jag inte dem som aldrig lämnade
Tyresö. Varför hoppade de inte på
bussen liksom? Nu kan jag tycka
det är charmigt. Det påminner om
en mindre ort, säger Helena som
tillbringar halva sin tid i just en
mindre ort i norra Norrland.

”Ingen kan ha varit lycklig
på högstadiet”
Den rosade skräckromanen Orkidépojken kom ut höstas och i
dagarna släpptes Alla mina liv
som Helena skrivit tillsammans
med Anita Schulman. Det är en
roman om att vara en ”relations-

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

junkie”; att ständigt spegla sig i
relation till män.
För tillfället är Helena tjänstledig från sitt arbete som administratör på polisen för att på heltid
arbeta på ett stort romanprojekt.
Det ska bli tre böcker för barn
mellan nio och tolv år, en helt
annan målgrupp än tidigare.
– Jag tänker inte på målgruppen när jag skriver. Det tror jag
är farligt och begränsande. Istället fokuserar jag på vilken typ av
berättelse och vilken verklighet
jag håller på med. Målgruppstänket lämnar jag med varm hand
över till förlagen, säger hon.

Tyresö gymnasium
Skolmiljön som inspirationskälla
märks i Orkidépojken som tar
avstamp i studentutsparken. Förlagan är Tyresö gymnasium med
ett yngre alter ego som huvudperson. Vi är många som känner igen
oss i beskrivningen av de olika
världar som rymdes innanför
de brunröda tegelväggarna. Där
fanns den Populära, den Pluggiga
och den Skumma. Helena jämför
skolans långa korridorer med de
mörka vägarna ner till Hades.
– Jag har väldigt fysiska och
mentala minnen av Tyresö gym-

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Helena Dalhgren framför Tyresö gymnasium.

nasium. Det jag gillade med gymnasiet var den mer mogna relationen mellan elever och lärare.
Jag längtade efter de akademiska
samtalen, berättar Helena.
Under vårt samtal blir det tydligt hur mycket skrivande handlar
om modet att glänta på de inre dörrarna och nå det som finns lagrat.
– Man bär på alla sina åldrar.
De finns där, om man vill se dem,
säger Helena Dahlgren.
Hon tror att många skapar felaktiga minnen av sin skoltid, att
man glömmer. På gott och ont.
– Jag tycker det är jätteintressant vad människor inte berättar
om sin tonårstid. Alltså, ingen
kan ha varit lycklig på högstadiet,
säger hon halvt på skämt, halvt
på allvar. Man kastas in i en grupp
med människor där det enda
gemensamma man har är att man
är lika gammal och att man bor på
samma ställe.

Bra författare gör två saker
För att bli författare måste man
göra två saker, menar Helena.
Man måste skriva och man måste
läsa.
– Man kan inte bli en bra författare om man inte läser. Läs allt
från kioskböcker till Nobelpristagare! Hitta din egen röst genom

att inspireras av andra. Sen: sätt
dig ner och skriv! Gör skrivandet
till en lika självklar del av livet
som att äta eller sova.
Skrivandet har alltid varit en
del av Helenas liv. Från insändare, skoltidning (på Sofiebergsskolan!) och skräcknoveller som
barn, till dagens många bokprojekt.
– I sociala sammanhang kan
jag ibland känna mig utanför, men
när jag sitter och skriver lyckas
jag fånga saker som jag inte kan
när jag pratar, säger Helena.

Gillar att bli rädd
I princip samtliga Stephen Kings
romaner trängs tillsammans med
Maria Langs, gotisk litteratur och
skräcknoveller i de rågade bokhyllorna hemma i Tyresö.
– Jag har alltid fascinerats av
skräck och tycker det är härligt
att bli rädd i den trygga platsen
som litteraturen utgör. I verkliga livet är jag en fegis och gillar
trygghet och rutiner, säger hon.
Helena minns affischen med
Snövit och de sju dvärgarna på
väggen i flickrummet. I skuggan
lurade den elaka häxan. Hon
både räddes och hänfördes av den
otäcka bilden.
– Det är nåt med skuggor och

FOTO: TYRESÖ NYHETER

de dubbla personligheterna.
Jag gillar det som kryper under
huden, säger Helena.
Inte oväntat är Halloween är en
favorithelg.
– Jag tror den är jätteviktig!
Idag lever vi långt bort från döden,
men för att leva ett så bra liv som
möjligt måste man förhålla sig till
döden. Skräcken blir ett sätt att
hantera den dubbelheten.

Att läsa är att förstå sig själv
Med jämna mellanrum rapporteras om barns avtagande läsning
och den därtill försämrade läsoch ordförståelsen, inte minst hos
pojkar. Helena vill missionera för
läsning.
– Läsning gör oss till mer empatiska människor. När man läser
blir man bättre på att förstå sig
själv och sin omgivning.
Till slut, vilken är din favoritplats i Tyresö?
– Jag har flera! Barnsjön, Långsjön, Gammelström, Tyresö slott.
Jag gillar närheten till skogen.
Vad läser du just nu?
– Seven days of us, av Francesca
Hornak, och När reglerna slutat
gälla, av Ariel Levy.
ooo

Välkommen in och handla inför julen.
Julgranar, julblommor, julgrupper och dörrkransar!
Eddie med personal
PS. Hitta oss på Facebook!

ÖPPET

Öl- och vinrättigheter

LUNCH

Må–fr 10–21

SERVERING

Lö–sö 12–21

AVHÄMTNING

Besök oss på Facebook:
messinatyresö

Trollbäcksvägen 34A, 135 50 Tyresö
08-447 70 64
www.pizzeriamessina.se

JULKLAPPSTIPS:
ETT PRESENTKORT
15 % rabatt på presentkort giltligt från
1 mars 2018, eftersom vi har vinteruppehåll.
Välkommen till en riktig handelsträdgård på Ältavägen 107
mellan Älta centrum och Hellasgården.
Foto: Aleksa Lukic
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Äldreomsorgen jämförd
VÅRD I Tyresö får i dag 198 invånare dela på varje plats i vårdoch omsorgsboende.

Av alla invånare är det en liten
andel som behöver vårdboende.
Med 198 har Tyresö det högsta
antalet invånare per vårdplats i
de jämförelser som gjorts med
elva slumpvis utvalda kommuner. I Kungälv utanför Göteborg
är motsvarande siffra 70. I alla
jämförelser hamnar Tyresö sist.
Uppgifterna i tabellen nedan är
hämtade från respektive kommuns hemsida och från Socialstyrelsens Äldreguide. Det kan
finnas mindre skillnader i redovisningen från kommunerna men
det förändrar inte helhetsbilden.

Hur har Tyresö hamnat på efterkälken när det gäller insatser för
den äldre delen av befolkningen?
– En förklaring är att inflyttningen
av unga var stark under 1960- och
1970-talen. Den generationen är
nu pensionärer, säger Bo Toresson. Den politiska ledningen i
Tyresö har länge haft kunskaper
om den växande andelen äldre,
men avstått från att bygga ut i den
takt som skulle behövas.
En undersökning av ett antal
kommuner ger också andra upplysningar och jämförelsematerial.
De offentligt ägda och drivna äldreboendena är den vanligaste formen, oavsett färgen på den politiska ledningen. Även i borgerligt
dominerade förortskommuner

i stockholmsområdet finns ett
påtagligt inslag av offentligt driven äldreomsorg.
– I moderatstyrda Tyresö är
man däremot på väg att avveckla
den enda kommunalt ägda och
drivna äldreomsorgen om beslutet att lägga ner Björkbacken står
fast, säger Bo Toresson.
I flera av de undersökta kommunerna redovisas en rad servicefunktioner som gör livet lättare
för de äldre. I Örnsköldsvik finns
23 Träffpunkter spridda över den
geografiskt ganska stora norrlandskommunen.
– Träffpunkter för äldre saknas
helt i Tyresö, något som är unikt,
säger Bo Toresson.
ooo

Äldreomsorg – en jämförelse mellan kommuner
Kommun

Invånare

Antal vårdplatser

Antal invånare
per vårdplats

Boden
Bollnäs
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Kristinehamn
Kungälv
Trollhättan
Tyresö
Västervik
Ö-vik
Österåker

28 000
28 880
90 675
85 693
109 000
24 270
22 678
44 000
47 000
36 556
55 964
43 889

339
257
591
500
689
261
321
608
237
480
780
389

82
96
153
180
158
92
70
72
198
76
71
112

Bo Toresson. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rusta upp Björkbacken
ÄLDRE Björkbacken är det enda kvarvarande kommunala äldreboendet i Tyresö. Det har 126 boendeplatser, inklusive 22 platser för korttidsboende. Den 27 september beslutade socialnämnden att boendet
ska avvecklas. Beslutet har upprört många.

Kommunala PensionärsRådet
(KPR), som är en kommunal
nämndinstans, krävde genom
beslut den 18 oktober att beslutet
i socialnämnden ska rivas upp.
PRO Tyresö, SPF Seniorerna Tyresö och Finska Föreningen Tyresö
är samstämmiga bakom kravet.
– Det kommer att bli en ännu
större brist på boendeplatser
inom kort om det här beslutet inte
ändras, säger Eva Rosensparr ordförande i Spf-Seniorerna Tyresö. I
augusti fick vi med mycket kort
varsel veta att det skulle hållas ett
informationsmöte med anledning
av Björkbackens avveckling. Väl
på mötet förstod vi att beslutet i
praktiken redan var fattat trots
att något seriöst underlag för att
kunna bedöma frågan om avveckling aldrig hade visats, framhåller
Eva Rosensparr.
– Trots att det här är frågor
som rör oss äldre så vägrar kommunens makthavare att lyssna på

våra synpunkter, säger Bo Furugård ordförande i PRO Tyresö.
Det är riktigt dåligt. Exempelvis
saknas det underlag för hur de 35
miljoner som renoveringen sägs
ska kosta har framkommit och
avvecklingsbeslutet har klubbats
igenom utan vare sig analys, diskussion eller debatt, fortsätter Bo
Furugård.
– Våra tre föreningar har sammanlagt flera tusen medlemmar
i Tyresö och många oroar sig
mycket över situationen med allt
färre boendeplatser här i Tyresö,
säger Taimi Björklund ordförande i Finska Föreningen Tyresö.
– Vi socialdemokrater yrkade
vid socialnämndens sammanträde i förra veckan på att det
tidigare avvecklingsbeslutet rivs
upp samt att fullmäktige så snart
som möjligt fattar investeringsbeslut och beslut om planering av
ombyggnaden av Björkbacken.
Den moderatstyrda alliansen

Anna Rosensparr, ordförande SPF
Seniorerna Tyresö, Bo Furugård,
ordförande PRO Tyresö och Taimi
Björklund, ordförande Finska Föreningen Tyresö.
FOTO: TN

TN-doktorn:

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

H

unden och jag tillbringar timmar på långsamma promenader. Hon tillhör en ras som enligt ett citat ”motionerar och äter samtidigt”. Labrador förstås. Hon kan utan
vidare hitta en bulle i 50 centimeter snö eller få vittring på en
talgboll på 100 meter. När jag sticker in min näsa i hennes päls vid
morgonens guldstund doftar hon hund. Jag avundas ibland hennes luktsinne. För dofter är ju så spännande. Inom sjukvården
är det mycket som luktar. Vissa sjukdomar kan man lätt identifiera på den doft som sprids runt den sjuke. Leversvikt, njursvikt,
urspårad diabetes har så karaktärsfulla signum. Olika infektioner
luktar typiskt efter vilken bakterie som dominerar. En speciell
sårbakterie doftar äpplen och den behandlar man, utan antibiotika, med utspädd ättika – vilken blandning det blir. En del lukter
är obehagliga, sår med utbredd vävnadsdöd, så kallad nekros kan
lukta riktigt illa när bakterierna fått fritt spelrum. I min barndom
luktade mottagningar eter, numer är
”Som pensionär kan det andra desinfektionsmedel. Inom
dagens äldrevård används inkonjag lyxa till det med
tinensskydd med lukthämmande
medel för att skapa värdighet och
en ljuvlig doft.”
på de flesta äldreboenden luktar det
inte längre kiss som var vanligt när man öppnade dörren för 20
år sen. I sjukvården och andra offentliga miljöer står det i jultid
en skylt ” inga hyacinter tack”. Parfym är inte tillåtet i vårdarbete.
Det finns många allergiker som fasar för de starka dofter som
finns. Men som pensionär kan jag, de dagar jag inte jobbar, lyxa
till det med en ljuvlig doft. Lavendel och rosmarin både i bröd och
badvatten. Kanske är jag lite lik mina bin, de är doftstyrda. Det
finns många lukter som vi inte står ut med, lukten av fattigdom,
lukten av alkoholmissbruk och bakfylla, lukten av hasch. Skämd
mat och mögel. Fukt. Barndomens våta yllevantar associerade
med frusna barnahänder. Tänk dig något så hemskt som lukten
av blod och skräck i våldsutsatta miljöer.
Å andra sidan nalkas nu december med pepparkaksdoften
som lägger sig över grannskapet från pepparkaksfabriken i södra
Lindalen. Jag var där häromdagen på fabriksförsäljningen för att
handla åt våra vuxna barn som inte kan tänka sig andra pepparkakor än dem som är bakade här. Årets limited edition är förresten lakrits, nja smak inte doft. De förpackningarna gick åt hemma
hos oss direkt. Sen har vi saffransbullarna, har du kommit ihåg
att köpa saffran? En gång för länge sedan försökte jag fuska och
bakade gula bullar med karamellfärg och gurkmeja en natt i jultid när jag glömt att köpa de lilla kuverten. Vad har du gjort? sa
familjen och stirrade storögt på mig. Dofter är svåra att förfalska.
Det är dags att planera för julblommorna med eller utan doft,
hyacinter, kanske tazetter? De är starka men så roligt att varje
dag se hur rötterna växer i en skål med glaskulor, här behövs
ingen jord. Kardemumma och kanel, glöggkryddor, pomeransskal, smält sigillack och tomtebloss. Jag behöver bara blunda och
tänka mig doften, så starkt sitter längtan i min hjärna.
God Jul önskar dr Lena!
ooo

vägrade ta upp frågan ens till diskussion och de verkar vara rädda
för och obekväma med att frågor
analyseras ordentligt och tas upp
till debatt, konstaterar Carl Johan
Karlson, socialdemokraternas
gruppledare i socialnämnden.
ooo

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C
(Kumla allé 2)

Servering
och avhämtning
www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

 Uterum
 Snickeriservice
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se
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Ytterligare ett
avbräck för THH
SKADA 21-årige vänsterforwarden, Emil Leijon är borta ur spel
i minst 10 veckor efter att han
spräckte mjälten i bortamatchen
mot Nyköping. Tyresö/Hanviken
har nu snart lika många spelare
på skadelistan som de har friska
spelare.
ooo

Serieförslag för
Divison 3
SERIESPEL Tyresö FF verkar få
en gynnsam serieindelning inför
nästa säsong. Inte mindre än
FEM uppflyttade lag tycks hamna
i TFFs serie. Det enda lag från
tvåan är Boo FF. Nu är inte detta
helt spikat men så gott som. Följande lag förväntas spela i trean
nästa säsong. TFF, Boo FF, Dalhem, FC Internazionale Sthlm,
FoC Farsta, Järla IF, Tullinge TP,
Älta IF, Ängby IF, Syrianska Eskilstuna, Enhörna IF, Trosa/Vagnhärad.
ooo

Sethfors slutar
i HSK Dam
TRÄNARE Efter sju år som chef
för seniordamerna tar Hampus
Sethfors sig an utmaningen att
träna klubbens juniordamer nästa
säsong. Ny tränare för damlaget
blir Henrik Rådberg. Ett högt
uppsatt mål att nå Division 2 inom
fem år har redan satts upp.
ooo

Varje fall är ett fall framåt
ISHOCKEY Som rubriken antyder
så blev det inte någon seger
för THH den här gången heller.
Däremot blev det en bra och tät
match där hemmalaget faktiskt
var snubblande nära att ordna en
seger. THH började piggt och Tim
Andersson var snubblande nära
att göra 1–0, när han efter elva
minuter, blir snyggt framspelad
av Niklas Grönskog. Tyvärr går
avslutet rakt på Martijn Oosterwijk i Visbymålet.

Några minuter efteråt så gav Nick
Hedemyr, helt oväntat, Visby ledningen efter lite väl tamt försvarsspel av THH.
Andra perioden startade Tyresö/Hanviken än mer frejdigt än
den första. Redan efter 24 sekunder satte Tim Andersson kvitteringen bakom Oosterwijk och
därefter så startade en vildsint
forcering. THH hade gotlänningarna i brygga det kan man utan
att överdriva säga. Det var stolpskott, ribbträffar och oväntade
frilägen som alla motades bort av
den storspelande Oosterwijk.
Efter tio minuters ihärdigt forecheckande så blev det slutligen
mål. Tyvärr bakom Johan Johansson i Tyresö/Hanvikenkassen. En
minut senare så var det färdigt
igen och istället för hemmaledning så ledde öborna med 3–1.
I den sista perioden fick inte
THH riktigt det tryck och den utdelning som man hoppats på. Rasmus

Duktige målvakten Johan Johansson motade 31 av 34 skott. Men vad hjälpte det?

Davisson kvitterade visserligen
med tio minuter kvar att spela, men
Visby kontrollerade matchen på ett
klokt sätt och riktigt nära kom aldrig Tyresö/Hanviken en kvittering.
Visby spelade smartare och tog
till vara på chanserna på ett mer
moget sätt och man vann också
skottstatistiken med 34–18, men
hemmalaget visade både glöd och
kampvilja.
Återinstallerade tränaren (två
matcher och två träningar under
bältet) Bobo Simensen säger så
här till TN, efter matchen.
– Det känns jättekul att vara
tillbaka. Jag är jättetaggad att
hjälpa laget så gott jag kan.

Hur har laget förändrats sedan
du lämnade klubben i våras?
– Ja nackdelen är ju att vi har så
mycket spelare borta (7–8 ordinarie spelare) och det blir tungt för
de andra.
– Träningarna blir lidande, samtidigt tycker jag att om man tittar
på de här juniorerna som spelade
idag så gör de bra ifrån sig. De
jobbar jättehårt. De gör sitt yttersta.
Känns det som att ni är på rätt
väg?
– Vi har mycket att jobba med men
när vi börjar få tillbaka spelare så
kommer vi att kunna återhämta

FOTO: CLAUS MEYER

oss bättre. Det sliter oerhört på de
som spelar idag när vi är så många
borta.
Ni har förlorat så här många
matcher på raken och ligger sist
i tabellen, ändå så har ni 350
personer på läktaren…
– Ja det är helt otroligt. De verkligen tror att vi kommer vända
det här, och det kommer vi göra
också.
Vad är nästa steg?
– Det är att träna på rätt saker och
inte bränna oss. Vi ska träna bäst
men inte mest.
Niklas Wennergren
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Framåt och uppåt för damerna
HANDBOLL Tyresö har hela
säsongen varit ett av topplagen
i serien och gått fram som en
ångvält. Ska det vara några klagomål så ska det i så fall vara på
att hemmaspelet inte riktigt har
klaffat.

Kärra från Hisingen är ett lag förankrat i botten av serien och nog
borde väl Tyresö kunna knäcka
dem?
Inledningen var också tuff.
Kärra hängde med bra och det
pendlade mellan lika och ett måls
överläge för lagen. Den nästan
alltid omutliga Evelina Eriksson
i målet visade sig helt plötsligt
mänsklig och Kärra ryckte ifrån
till en tvåmålsledning med fem
minuter kvar av halvleken.
Vid ställningen 8–10 till Kärra,
med cirka sju minuter kvar att
spela, klev trion Olivia Svalstedt,
Madeleine Lindgren och Johanna
Hellgren fram och dammade in
åtta mål (Julia Bromell gjorde
också ett) och detta i samklang
med att Evelina Eriksson spikade
igen kassen. Tyresö gick från ett

oskönt tvåmålsunderläge till en
skön ledning med 16–12.
När Eriksson på stopptid också
snodde en straff så kändes det
oerhört stabilt.
Att påstå att resten av matchen
var en transportsträcka är kanske att överdriva, men ångvälten Tyresö, fortsatte att mala på.
Samtidigt så tröttnade Kärra allt
mer och gjorde fler och fler misstag. På de första tio minutrarna
så gjorde man, återigen, 8–2 på
Kärra och sedan var det ren uppvisning. Många snygga kombinationer och publikfriande mål, plus
att tränare Hedlund fick möjlighet
att lufta hela truppen.
34–22 mot Kärra, är ni nöjda,
Sara Odden?
– Vi gör en bra match. Kärra åkte
ur Elitserien förra året och jag
tycker de stod upp bra.

Tyresö attackerade och pressade Kärra under hela matchen.

Kärra är ett bottenlag hittills i
år?
– Ja men i Allsvenskan kan alla
vinna mot alla så det spelar mindre roll. Det är så jämnt.

Tätt bakåt och tryck framåt
Ni har haft lite problem med
hemmaspelet på sistone.
– Ja, men idag så spelar vi väldigt
bra bakåt, trycker på framåt. Alla

FOTO: NIKLAS WENNERGREN

tar ansvar. Mycket energi. Det är
det som behövs.
Det var lite trögt i början, men
sedan gick ni från 8–10 till

Drive in, med fotboll och dans på menyn
AKTIVITET För fjärde året i rad
arrangerar Brännpunkten Drive
in-fotboll. Det är eldsjälen David
Garcia som dragit initiativet från
början och nu fortsätter skapa
en mötesplats för ungdomar.

Nytt för i år är att det även finns
dans i utbudet, vilket skapar ännu
en trygg plats även för de som har
andra intressen än fotboll.
Syftet med arrangemanget är
att ge ungdomarna möjlighet att
träffas och att ha en aktivitet på
helgkvällarna. Tanken är att få
bort ungdomar från gatan och
in i verksamhet med goda vuxna
förebilder.
Ett forum där även ungdomarna tillsammans skapar en gemenskap som hjälper varandra.
– Först och främst handlar det
om att ungdomar ska ha något att
göra på helgerna, berättar David

Garcia. Vi har fått två timmar här i
Bollmorahallen varje fredags- och
lördagskväll.
– Stora delar av december har
vi fått hela tre timmar, fortsätter
han. En del av de här ungdomarna
kanske inte firar jul så vi kommer
köra även jul- och nyårshelgen.
Drive in-fotbollen är ett populärt initiativ som lockar och skapar gemenskap. Det brukar vara
ungefär 40 ungdomar aktiva varje
kväll.
– För mig handlar det om kärlek, menar Garcia. Kärleken till
att hjälpa till och kärleken till 135,
som ju är Tyresö. Det här är inget
jobb för mig, utan något jag älskar
att göra, har jag tur så kan jag till
och med vara med.
– Ofta så händer det att kommer killar även utifrån. Vi försöker mest nå ungdomar från Tyresö och har fokus på kommunen.

Musikkryss 16

1

2

4

7

Dags för ett nytt Musikkryss i Tyresöradion som
görs i samarbete med Tyresö Nyheter. Här finns
också kryssrutan att fylla i och den finns dessutom på Tyresöradions hemsida. Krysskonstruktör
Björn Malmberg. Du kan vinna Trisslotter om du
skickar in rätt svar till tyresoradion.se eller i ett
brev till Björn Malmberg, Gudöterrassen 964, 135
53 Tyresö senast lördagen den 23 december. God
Jul och lycka till!
ooo

10

12

11

domslut kan förekomma men det
hör ju till fotbollen.
– Det verkar tas emot väl i kommunen i övrigt också. Det är en
väldigt uppskattad aktivitet både
bland ungdomarna men också av
andra.
ooo

ooo

Lördagen den 13 januari 2018 kl 15.00–16.30.
Lokal: ”Nyfors” i hus B, Kulturcentrum Kvarnhjulet,
Pluggvägen 6 B (i närheten av Tyresö centrum)
6

8

30 år med jazz

Välkomna till
JULGRANSPLUNDRING

3

5

Kryssmakare Björn Malmberg. FOTO: TYRESÖRADION

ooo

JUBILAR På hösten 1987 hade den
nybildade Tyresö Jazz & Blues
Club sin första konsert på Forellen med Gunnar Lundén-Weldens
”Storbanditerna” med gästen
Gunnar ”Siljabloo” Nilsson.
Succé förstås och sedan har
det i 30 år bara rullat på med
den ena världsstjärnan efter den
andra på besök. Praktiskt taget
hela den svenska jazzeliten har
vi fått höra i klubbens regi. Alla
former av jazz har framförts.
Dessutom rejält med blues i alla
former. Vilda storbandsdanser i
Tyresö centrum och små intima
konserter. Jazzmusiken har blivit
ett viktigt inslag i Tyresös kulturliv med 1 000-tals åhörare och
många utövare.
En höjdpunkt under de 30-åren
ärt de tre danskällarna på 90-talet
i Tyresö centrum med Count
Basie-bandet och över tusentalet
dansande åhörare varje gång!

David Garcia, eldsjäl bakom projektet Drive in-fotboll. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stämningen är väldigt god, ungdomarna umgås under glada former även under de tider de inte är
ute på planen. Något som Garcia
bekräftar en stor del av succén.
– Det handlar ju om att trivas
tillsammans, berättar han. Vi har
aldrig några bråk, lite tjafs om

16–12 i slutet på första.
– Vi har mer energi. Kontrar bra
och får mål på våra chanser, säger
Odden.

9

Det blir ringdans,
tipspromenad,
lotterier, kaffe,
saft och bullar.
Tomten är också
inbjuden!
Inträde 20 kronor för vuxen,
gratis för medföljande barn.

Bollmora Socialdemokratiska
Förening och
Socialdemokraterna i Tyresö
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

JULSALONG
9/12–11/1 kl 12–17. Tyresöbor
visar sina verk; måleri, fotografi, textil
med mera. Biblioteket i Tyresö C. Arr
Tyresö kommun

Vad saknas i Tyresö centrum?

JULKONSERT
9/12 kl 17–18.15. Tyresökören
sjunger in julen i Bollmoradalens
kyrka. Solister: Sofia Niklasson och
Andreas E Olsson. Orgel, piano och
synt: Elisabeth Sköld och Suzanne
Kroon Haar. Dirigent Olle Sköld Pris:
100 kr. Arr: Tyresökören
JULKONSERT
10/12, kl 19.30–21. Tyresö Vokalensemble under ledning av Anne
Aaltonen-Samuelsson William Baker,
tenor Mathias Kjellgren, orgel och
piano Jessica Fernandez Rodrigez.
Biljetter á 150 kr. Plats Tyresö kyrka.
Arr: Lions Club Tyresö
ÖPPET HUS
11/12 kl 18–19. Hantverksgården
öppnar sina dörrar visar verksamheten och serverar Luciakaffe för 20 kr.
Plats Bollmoravägen 95, gaveln. Arr:
Hantverksgårdens vänner.

Programmakarna Leif Bratt, Lena Hjelmérus,
Niklas Wennergren och Ann Sandin-Lindgren
ger sig ut i Tyresö centrum och frågar ett 30-tal

tyresöbor vad de tycker om sitt centrum? Vilka
affärer saknas? Kommer man att julhandla
här? Vad är bäst med vårt centrum?

Bokrecensioner
– julklappstips

Intressegrupper
på Nätet

KONSERT
18/12 kl 19–20. Lucia- och julkonsert med Ungdomskören Sentito och
Tyresö Vokalensemble. Vuxna 100 kr.
Barn/Studerande/Pensionärer: 50
kr. Förköp på Tickster.com.
Plats: Tyresö kyrka. Arr: Tyresö Vokalensemble, Tyresö Kulturskola

Lions Tyresö
inför julen 2017

Robert Engström och Stig Renman berättar
tillsammans med Carl-Olof Strand om Lions
Club Tyresö och om klubbens aktiviteter
inför julen 2017. Det handlar bland annat om
julkonserten i Tyresö kyrka den 10 december
klockan 19.30 och om julgransförsäljningen
den 9–21 december i Tyresö centrum och i
Krusboda.

Mr Citroën – Curt
Nileman

JULFÖRESTÄLLNING
19/12 kl 19–20. Mössens julafton
– en julföreställning med elever från
Tyresö kulturskola. Fri entré.
Plats: Tyresö gymnasium.
Arr: Tyresö kommun

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Louise Amunder från Tyresö Bokhandel samtalar med Leif Bratt om bra böcker som kan
bli bra julklappar till en boktörstande vän. Allt
från en barnbok som heter Armstrong, den
första musen på månen till ett alternativ från
årets nobelpristagare som heter ”Never let me
go”, fast med svensk text.

Gunnel Agrell Lundgren och Carl-Olof Strand
berättar om SeniorNet Tyresös sista Café
Ventilen, torsdag den 7 december kl 14–16 i
Kvarnhjulet, lokal Follbrinken. Carl-Olof med
flera kommer då att visa hur man kan odla sina
intressen via sociala medier, hur en #hashtag
fungerar och mycket annat.

Sexuella
kränkningar

Titt i kristallkulan
med Göran G
Kulturcentrum
Kvarnhjulet

Jo, en Citroën DS kan köra på tre hjul! Det och
mycket annat får vi lära oss när Jerker Pettersson besöker Curt Nileman, av många även
kallad ”Mr Citroën” nästan längst ut på Tyresö.
Förutom Citroën infinner sig i slutet en ”spårbunden överraskning” i detta tionde avsnitt i
programserien Bilradion.

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
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!

Ann Sandin-Lindgren ger sig hem till tyresökonstnären Charlotte Krook för att höra hennes synpunkter om #metoo. Charlotte som
har varit modell och skådespelare och är en
mycket vacker kvinna – har hon blivit utsatt
för sexuella trakasserier? När blir man kränkt?
Hur kan man visa kärlek idag?

DIN LÅSLEVERANTÖR

Tyresöradions samhällsredaktion det vill
säga Leif Bratt och Lena Hjelmérus har haffat
redaktören och kändisen Göran Greider för en
halvtimmes titt i Lenas kristallkula. Är verkligen meningen med livet att elda i kaminen?

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I det här programmet presenterar Föreningen
för kulturcentrum Kvarnhjulet sina argument
för en byggnation av ett kulturhus och sju av
fullmäktigepartierna ger sina grundläggande
ståndpunkter. I ett senare program kommer
mer ingående frågor till politikerna och deras
svar. Reporter: Leif Bratt

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

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 8”
och skicka
senast den 7
februari 2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Från Notholmen är perspektivet mot slott och båthus vackert.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. 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 tagen den 3 december
2017.

Grattis Kjell!
Förra bildgåtan föreställde
kommunhuset i Bollmora,
och det såg Kjell Stenqvist,
Kyndelgränd.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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1:a: Berit Falk, Sikvägen.
2–5: Kristina Lund, Bollmoravägen.
Ralph Willers, Sikvägen.
Björn Malmberg, Gudöterrassen.
Anders Juszar, Grenvägen.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 7, 2017
BUSKE

PRATATS
OMKULL
EUROPEISKA
FOTBOLLSFÖRBUNDET

VILL
VISSA VID
FIKADAGS HA
DET KAN
VÅLLA EN
VRICK- BISKOPSNING
DÖME

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8”.

STÖRTSKURAR
BÖN OM
UPPREPNING

FARKOST
MED TRE
SKROV

ÄR VÄL
FRANSIGA
BYXOR
KARLAR

SKA MAN SES I
JU ÄTA O. MÅNGEN
DRICKA RABATT
MED

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

LÅG I KASSASKÅPET
RINGA TILL ANTALET
FÖDDE

SVARA –
KVICKT
FÖRESKRIVA

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
7 februari 2018 till:

N 1405 © PROPRES / info@propres.se GJORDES DET SOM

ÖSTERGÖTLANDS
LÄN

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

GÅR HIT
OCH DIT
SILVERSTAD
HUSTRU – FÖRR
UTSER SINA
REPRESENTANTER
A 1315 © PROPRES / info@propres.se
I RIKSDAGEN
VÄDERSTRAFF
LÄNGTAR BJUDS SATT AV
STRECK
VINTER- STUNDOM
SES I
SOM
I FULL
ÖVERGÅNG
SPORTARE HUVUDEN
LÅNG
AV
INNEFART
TILL?
BRY
RAD
HAV

N 1406 © PROPRES / info@propres.se
Bild: 2015 © ClipArt.com

Kryss nr 8

Rätta lösningen på kryss nr 7, 2017.
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Konstrundan, för en levande kultur
KONST Akvareller, oljemålningar, hattar, japansk vävning
och 3D-grafik, det är bara några
av de uttrycksformer som får
plats i den årligt återkommande
Konstrundan. I år pågick den
två dagar, 18–19 november, och
konstnärer från hela Tyresö medverkade.

Konstrundan innefattade i år sexton stycken konstnärer på sammanlagt tio olika platser i Tyresö.
Bland de medverkande konstnärerna hittades bland andra John
Löf, Maja Rosquist, Marika Af
Trolle och många andra.
Bollmoradalens kyrka och
Tyresö slott får anses som naven
i Konstrundan. Där pågick det
under de dagarna gemensamma
utställningar med konst av alla de
deltagande konstnärerna.

Musikrummet på slottet.

FOTO: KRISTER KÄLLSTRÖM

Konstnär Miguel Escribano.

FOTO: KRISTER KÄLLSTRÖM

Årligt återkommande
Konstrundan är en del i det större
kommunprojektet kultur i höstmörkret. Det är en årligt återkommande kulturvecka med en
mängd olika kulturyttringar.
Utöver konstrundan kunde
deltagarna välja i det digra programmet. I år innehöll det allt från
Fotoutställning med Tyresö fotoklubb och ”Ullens egenskaper
och möjligheter” med Hantverksgårdens vänner till skogsvandring
arrangerad av Tyresö kommun.
ooo

Marika af Trolle.

Susanne Larsson-Krieg.

Ulla Karlsson.

Entré till utställningen på slottet.
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Däck och bilverkstad
Checka in på vårt
Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar.
• Lämnar du in
din bil hos oss så
släcker vi tvåan
åt dig – enkelt
och smidigt.

