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Nu börjar skolan!
n Hösten är alltid fylld av förväntan 
och spänning för landets sex- och 
sjuåringar. Då är det nämligen dags 
för skolstart.

Nervositet blandas med glädje, 
gamla kompisar blandas med nya. 
Den 20 augusti är terminstarten 
och Winston Newell ser fram emot 

att börja förskoleklass på Montes-
soriskolan.

– Det ska bli jättekul, berättar 
han. Lite nervöst, men jag tror att 
jag känner dom flesta jag ska gå i 
samma klass som. Så det är inte så 
jättenervöst.

– Jag tror att de flesta är kom-

pisar som gått i samma förskola, 
säger han och fortsätter. Men jag 
är inte säker, så det är jättespän-
nande.

Skolan är en av kommunens vik-
tigaste uppgifter. Tyresö Nyheter 
har inlett en granskning av verk-
samhetens förändringar. Sid 3

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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Winston Newell ser fram emot att börja skolan den 20 augusti. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tondöva moderater
n Att inte ta till sig av kritik från tyresöborna verkar ha blivit en 
modell för det Moderata styret i Tyresö. Björkbackens äldrebo
ende och jätteskolan i Fornuddsparkens är två exempel där man 
går fram som en ångvält. Med det är klart. Efter 20 år i majoritet 
har Moderaterna blivit maktfullkomliga. Ledare, sid 2

Ingen valfrihet för äldre
n Avvecklingen av kommunens populäraste äldreboende, Björk
backen, har inletts. Obegripligt. Rusta upp istället för att lägg 
ned. De äldre som vill bo centralt kan snart inte göra det. Valfri
heten i Moderaternas Tyresö gäller främst de företag som vill eta
blera sig inom välfärdssektorn. Inte de äldre. Debatt, sid 4

”Det finns mycket 
kvar att diskutera 
vad gäller äldre
omsorg, vård, 
skola och välfärd.”
Bo Toresson, sid 5

Saknar arbetsro
n Knappt 5 000 svarade på 
skolenkäten om trygghet och 
arbetsro i skolan. Bara drygt 
hälften av åttorna känner 
arbetsro i skolan. Sid 3

Vandalisering
n Valaffischer har systema
tiskt vandaliserats för Social
demokraterna. Saken är 
polisanmäld. Det misstänks 
ligga politiska motiv bakom 
det inträffade. Sid 5

Syftet klarnar
n Kommunens populäraste 
äldreboende ska läggas ner 
trots platsbrist. Nu finns tan
kar att istället göra förskola 
av lokalerna. Sid 6

Äldreomsorg viktig
n Den Novusundersökning 
som Tyresö Nyheter beställt 
visar att den tredje viktigaste 
frågan för tyresöborna är äld
reomsorgen. Enligt undersök
ningen har Socialdemokrater
na den klart bästa politiken 
inom området. Sid 7

Kortare restid
n Med superbussar och egna 
körfält ska restiden in till 
Stockholm kortas. Det är ett 
förslag som Socialdemokra
terna i landstingen presente
rat. Sid 8

Från Tippen till NHL
n Joakim Nordström har vun
nit nästan allt. JVM, VM och 
Stanley Cup. Framgångarna 
till trots har han behållit sin 
ödmjuka framtoning. Sid 9

Förslagen är lagda på is.
Och det kan du också bli.

Hitta fjällsemestern på LOmervärde.se

Viktigt!



Kommunfakta: Eldningsförbud
Nu är det åter tillåtet att grilla på egen tomt, men det är dock fortsatt generellt eld
ningsförbud i Stockholms län. Håll dig informerad då Länsstyrelsen kan komma att 
ändra beslutet.

Det varma och torra vädret håller i sig och brandrisken är fortsatt stor i hela 
landet . Därför råder eldningsförbud i hela landet. Eldningsförbudet i Stockholms län 
innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden. På länsstyrelsens 
webbplats, www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html, kan du läsa mer om eld
ningsförbudet.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

När tyresöborna får frågan om vad som är 
bra med kommunen blir ofta svaren när
heten till skog, bad och Stockholm men 

också att Tyresö är bra för barn att växa upp i. 
Någon skulle nog också lägga till att vår kom
mun är som lite gullig småstad. De olika kom
mundelarna har olika charm.

En kommuns utveckling sker inte av sig själv. 
Bäst blir det om aktiva medborgare, kommunal 
planering och politiska beslut samverkar. Det 
har Tyresö gjort över tid. Bostäder har planerats 
för att passa in i miljön och möjlighet att kunna 
ta del av naturen. Satsning har skett på offent
lig service, på barnens skolor men också på att 
man tryggt ska kunna åldras i vår kommun.

Därför är det så märkligt att Moderaterna nu 
väljer att gå ifrån denna grundläggande tanke. 
För det första – varför ska Sofiebergskolan läg
gas ned? En skola som är lagom stor, som vän
der sig till de yngsta barnen och som ligger nära 
många av elever som bor i den kommundelen.

Istället väljer man att göra en satsning på en 
jätteskola, som ger barnen som bor i Sofieberg 
mycket längre väg till skolan. En skolväg som 
inte är speciellt trafikvänlig för våra minsta. Den 
nya skolan tar också bort en stor del av For
nuddsparken som är den enda stora parken och 
samlingsplatsen som finns i Trollbäcken.

En park där valborg firas och som är en trev
lig gemensam plats att samlas på. Dessutom lig

ger det redan en skola mittemot – varför inte 
bygga till och modernisera den? Men det mest 
allvarliga är väl kostnaden. Detta nya skolbyg
ge kommer att bli kommunens enskilt största 
investering någonsin.

Nu är ju inte den nya jätteskolan och 
Fornuddsskolan det enda galna projek-
tet som Moderaterna vill genomföra. 
I Bollmora finns ett uppskattat äldre-
boende Björkbacken. Det är det popu-
läraste äldreboendet i kommunen och 
det drivs i kommunal regi. Det ska nu 
stängas och istället ska ett privat fast-
ighetsbolag bygga ett nytt som kommer 
bli väldigt dyrt.

Erfarenheterna från när nya Nyboda skolan 
byggdes avskräcker verkligen. Ett projekt som 
skulle kosta 100 miljoner slutade på 300 miljo
ner kronor. Men det behöver inte bli så här. Det 
finns alternativ. Socialdemokraterna har före
slagit att befintliga Fornuddens skola rustas 
och byggs till och att Sofiebergsskolan behålls. 
Björkbackens äldreboende blir kvar och utveck
las. Så möter man behov i samklang med invå
narna och ekonomin. Sådant behövs det mer av. 
Den 9 september är det val. Då bestämmer du 
som tyresöbo hur det ska bli.

ooo

Att lyssna till tyresöborna verkar inte vara moderaternas bästa gren. 
Några av den senaste tidens beslut går stick i stäv med folkviljan och blir 
dessutom väldigt kostsamma. Intrånget i Fornuddsparken för ett skol
bygge i kolossalformat är bara ett exempel. Nedläggningen av Sofiebergs
skolan ett annat. Ett tredje är stängningen av det populära Björkbackens 
äldreboende. Kritiken har varit massiv och med en kommunal ekonomi 
som lär gå back för första gången på över 20 år är det obegripligt.

Samma dag i juni som kommunen beslutade om 2019 års 
budget, fanns det i media en redovisning över bostadspro
duktionen och framtida planer för nya bostäder i länets 
alla kommuner. Detta enligt kommunstyrelsens moderata 
ordförande Fredrik Saweståhl. Från kommunfullmäktiges 
talarstol meddelade kommunalrådet i glad ton den reto
riska frågan  ”Gissa vilken kommun som ligger sist?” Det 
vill säga vilken kommun som bygger minst. ”Det är Tyresö”, 
säger Saweståhl med stolt ton. Detta är ju häpnadsväck
ande. I en tid när bostadsnöden är som allra störst, i syn
nerhet bland de unga, ska väl ändå de som leder Tyresö 
sätta invånarnas behov främst. Men det gäller tydligen inte 
Tyresös Moderater. Snart är det val.

ooo
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Stick i stäv
med folkviljan

Jag tar inget ansvar, säger Åkesson i debatten

nej, inget ansvar för dom som flyr över vatten

och inget för dom som jagas i mörkret och natten.

Det enda som är gränslöst är ansvarslösheten

hos debattören för storsvenskheten.

S.

Tyresö Nyheter, september 2015
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Rondellhundar

KONST Sedan ett par månader 
tillbaka står rondellhundar upp
ställda i rondellen vid Trollbäck
ens centrum. På sidan står ordet 
”kram”. Rondellhundar är ett 
fenomen som dök upp i början av 
2000talet.

ooo

Regnbågsböcker
PRIDE Biblioteken i Tyresö kom
mun uppmärksammade HBTQ+ 
rörelsens Pridevecka genom att 
ha bokbord med tips på ”Regn
bågsböcker” bland annat på temat 
könsidentitet och sexualitet rikta
de både till vuxna och unga.

ooo

Begagnad läsning
BOKREA Fram till den 16 augusti 
säljer biblioteket ut böcker och 
tidsskrifter som de gallrat ur sor
timentet. I stora programrummet 
på biblioteket i Tyresö centrum 
kan du för en till fem kronor 
bland annat fynda bilderböcker, 
barn och ungdomsböcker, fakta
böcker, romaner och deckare.

ooo

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

 

 

Fler barn saknar 
arbetsro i skolan

Trängsel i 
förskolan  hotar

PLAN I och med den nya lokalför-
sörjningsplanen kommer utbudet 
av skolor i Tyresö att förändras. 
Från att vara en kommun med 
stor variation bland skolorna så 
finns det risk att de planerade 
f-9 skolorna kommer att tvinga 
kommunens mindre skolor att 
stänga.

I lokalförsörjningsplanen så är 
samtliga framtida skolor f9 sko
lor, det betyder att alla barn, från 
förskoleklass till högstadium 
kommer att gå i samma skola.

Tyresös framtida elevutbud är 
dock inte tillräckligt stort för att 
fylla både de nya större skolorna 
och de små skolorna som finns 
i närområdena. Det betyder att 
skolor som Fårdala, Krusboda 
och Breviks skola riskerar att 
möta samma öde som Sofiebergs
skolan gjort.

Vid förra valet så varnade 
Socialdemokraterna för att elev
underlaget var för litet och att 
Sofiebergsskolan riskerar ned
läggning. Något som Moderaterna 
kraftfullt nekade till och lovade 
att Sofiebergsskolans mellansta
dium skulle vara kvar.

Moderaterna höll inte löftet 
och Anita Mattsson, oppositions
råd för Socialdemokraterna, var
nar nu för att samma sak håller på 
och hända på fler platser i kom
munen.

– När Moderaterna enbart 
planerar för stora skolfabriker i 
lokalförsörjningsplanen blir elev
underlaget för litet, menar hon. 

Då kommer flera mindre skolor 
att tvingas till stängning oavsett 
om Moderaterna nekar eller inte.

Men redan idag finns det några 
större skolor i kommunen, vill ni 
stänga de till förmån för mindre 
skolor?
– Nej, absolut inte. Vi tycker att 
Tyresö idag har en bra blandning 
av olika skolor. Problemet upp
kommer när man bara planerar 
för större skolor, då försvinner de 

små och det är det vi menar med 
att skolan kommer att ses som 
vilken fabrik som helst. Vi värnar 
valfrihet och trygghet för barnen 
i Tyresö.

En skola som är beslutad att 
byggas är den som ska ersätta 
nuvarande Fornuddskolan, vad 
kommer hända med den i fall ni 
vinner valet i höst?
– Ett av våra vallöften är just att 
stoppa skolan i Fornuddsparken. 

Av flera anledningar, dels så är 
skolan väldigt dyr och en upp
rustning och utbyggnad av nuva
rande Fornuddsskolan skulle bli 
mycket billigare. Dels så vill vi 
inte bygga sönder Fornuddspar
ken utan Trollbäckens enda grön
område ska utvecklas. Men det 
kanske främsta argumentet är att 
elevunderlaget är för litet och att 
fler skolor kommer att tvingas till 
nerläggning.

ooo

Anita Mattsson (S) menar att fler mindre skolor riskerar att stängas. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skolorna i Tyresö 
ändrar karaktär

UNDERSÖKNING Varje år genom-
förs en elev- och föräldraenkät 
i Tyresös skolor, och förskolor. 
Elever och vårdnadshavare i års-
kurs 2, 5 och 8 samt inom peda-
gogisk omsorg får svara på frå-
gor gällande trygghet, arbetsro, 
möjlighet att påverka med mera.

Totalt besvarades enkäten av 4 709 
personer. Enkäten innehåller till 
så stor del som möjligt frågor som 
liknar de från föregående år för att 
kunna jämföra resultat över tid.

Bara drygt hälften av de i 
åttonde klass som svarat uppger 
att de känner att de har arbetsro 
i skolan. I årkurs 5 är det några 
fler, 57 procent, även om det är en 
nedgång med 12 procentenheter 
sedan förra året.

Även vårdnadshavare upplever 
att eleverna inte har arbetsro i 
skolan. 56 procent av vårdnadsha
vare med barn i årskurs 8 svarar 
stämmer ganska dåligt eller stäm
mer mycket dåligt på påståendet 
om deras barn kan arbeta utan 

att bli stört under lektioner och 
arbetspass, en minskning med 5 
procentenheter.

Några mått som gått upp jäm
fört med föregående år är förtro
endet för rektorerna som ökat 
med 9 procentenheter bland vård
nadshavare till elever i årskurs 8. 
Elever i åttan upplever också i 
högre utsträckning att de av lära
re får veta när de gjort något bra.

Nästan vart femte barn av de i 
årskurs 8 som svarat på enkäten 
uppger att de inte känner sig tryg
ga i skolan. Bland pojkarna är det 
hela 22 procent som uppger att de 
inte känner sig trygga.

I förskolan upplever vård
nadshavare att de har högre för
troende för förskolechefer än 
innan. Den andel av vårdnadsha
varna som svarar att de upplever 
att påståendet ”det är arbetsro i 
barngruppen” stämmer mycket 
eller ganska bra har minskat med 
2 procentenheter från 71 procent 
till 69 procent i förskolan.

ooo

PLATSER Befolkningen i Tyresö 
växer och förväntas fortsätta 
växa under kommande år. Beho-
ven för förskoleplatser ökar. 
Senaste åren har den genom-
snittliga gruppstorleken i Tyre-
sös förskolor minskat, i hög grad 
med hjälp av nya statsbidrag från 
den S-ledda regeringen. Nu behö-
ver nya förskolor byggas.

Enligt Tyresös lokalförsörjnings
plan ska två nya förskolor, vid 
Akvarievägen och Breviksvägen, 
vara klara 2020. De ska ge plats 
för cirka 300 barn. Ombyggnaden 
av Kumla bibliotek till förskola 
ger ytterligare 32 platser. Enligt 
den senaste prognosen beräknas 
antalet barn i förskoleåldern öka 
med över 400 fram till 2022.

Behovet beräknas ändå att kla
ras fram till 2022 under förutsätt
ning att de två förskolorna tas i 
bruk under 2020.

Planen vid Akvarievägen är 
dock överklagad, vilket riskerar 
stora förseningar.

– Den långsiktiga planeringen 
har under ett antal år varit efter
satt i Tyresö. Moderaterna har 
förlitat sig på baracklösningar. I 
dagsläget finns inga planer på att 
det ska bygga fler förskolor än de 
på Akvarievägen och Breviksvä
gen, säger Anita Mattsson (S).

– Prognosen visar ett kraftigt 
ökat behov. Om det inte byggs nya 
förskolor riskerar vi ännu större 
barngrupper. Vad gäller förskolan 
vid Akvarievägen hade ett för
slag till annan placering som med 
tanke på de boende i området 
vore bättre, säger Anita Mattsson.

ooo

Bredvid minigolfbanan så ska den 
försenade förskolan ligga. FOTO: TN
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Nu har avvecklingen av äldreboendet Björkbacken 
påbörjats. Björkbacken är kommunens enda kom
munala äldreboende, det är ett välskött boende med 

duktig personal. Björkbacken ligger centralt, och det är lätt 
att ta sig till centrum för att handla och träffa andra männ
iskor. Föga förvånande är det kommunens mest populära 
äldreboende – det är hit de flesta vill flytta.

I Tyresö har vi stor brist på platser inom äldreomsorgen. 
Kommunen förlitar sig på att kunna köpa platser i andra 
kommuner istället för att ha tillräcklig kapacitet själva. 
För mig är det obegripligt varför den moderata kommun
ledningen i det läget väljer att lägga ner Björkbacken, när 
vi kan se ett tydligt ökat behov även framöver i takt med 
att vi blir alltfler äldre i kommunen. Visst finns det lokaler 
inom Björkbacken som behöver renoveras, men flera delar 
i huset är faktiskt nyligen renoverade. Det gick att göra 
utan att evakuera boendet, något som kommunstyrelsens 
ordförande, Fredrik Saweståhl (M), nu hävdar är omöjligt.

Det bästa alternativet är att istället rusta upp Björk
backen. Platserna behövs, och dessutom skulle det vara 
en utmärkt plats att starta upp en Träffpunkt för äldre, 
ett utökat anhörigstöd, dagverksamhet och uppsökande 
verksamhet. Björkbacken skulle kunna utvecklas till ett 
modernt äldrecentrum.

I samma stund som Villa Basilikan öppnade på Farmar
stigen med 63 platser, stängdes motsvarande antal platser 
på Björkbacken. Syftet var att företaget skulle fylla upp 

boendet direkt för att maximera lönsamheten. Kostnaden 
för de tomma platserna hamnade på Björkbacken, som 
nu tvingats till besparingar. Den tvångsförflyttningen som 
skedde – eftersom de äldre själva inte valt att flytta till Basi
likan – drabbar alltså även de som bor kvar, i form av färre 
personal. Det fanns också äldre som i vissa fall for extremt 
illa av att behöva flytta.

För de som förflyttats från Björkbacken väntar också 
kraftfulla hyreshöjningar från årsskiftet på Villa Basilika, 
enligt den information vi tagit del av. Hyreshöjningar som 
slår hårt mot personer med låga pensioner. Oftast är det 
ensamstående kvinnor som har de lägsta pensionerna.

Den valfrihet som Moderaterna säger sig stå för är alltså 
den motsatta. Det finns i princip inga möjligheter att själv 
välja vilken typ av äldreboende, kommunalt eller privat, 
eller ens att garanteras att slippa flytta från kommunen. 
Både äldre och anhöriga lider.

Ambitionen hos Moderaterna i Tyresö för äldreomsor
gen, är att företag ska komma hit och tjäna pengar inom 
välfärdssektorn. Att det är de äldre som får betala ett högt 
pris verkar inte spela någon som helst roll. Valfriheten för 
företag att etablera sig är viktigare än valfriheten för våra 
äldre att exempelvis kunna bo centralt. För Moderaterna är 
företagens välmående viktigare än människans. Bevara oss 
från mer av den politiken!
Bo Furugård (S)
Kandidat till kommunfullmäktige

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08742 15 64DEBATT

Tragiskt, på så många sätt, när äldre tvingas att flytta
För Moderaterna 
är företagens 
välmående 
viktigare än 
människans.

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 eposta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08742 15 64
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Utestäng inte hörselskadade 
väljare från valrörelsen!
Att kunna följa och delta i valrö
relsen är en grundläggande del 
av vår demokrati. Trots det ute
stängs 1,5 miljoner hörselskada
de väljare från stora delar av det 
politiska samtalet, på grund av 
bristande tillgänglighet. Svensk 
politik hörs alldeles för dåligt, 
konstaterar Hörselskadades 
Riksförbund (HRF). 

Valåret 2018 borde det vara 
självklart att även vi som inte 
hör bra kan ta del av valdebatter, 
kampanjfilmer, intervjuer, valmö
ten, tal, utspel och kommentarer. 
Det borde vara självklart med 
textning, teleslingor och skriv
tolkning/teckenspråkstolkning. 
Textning är bra för varje väljare 
som tittar i sin mobil, med ljudet 
av. 

Skrivtolkning gör att varje ord 
i debatten går fram till alla på 
valmötet. Och teleslingor gör att 
500 000 som använder hörappa

rater kan hänga med i vad som 
sägs.  Hörselsmart tillgänglighet 
är en stor tillgång för varje parti 
som vill nå ut med sitt budskap 
och vinna röster.

För vilket parti har råd att 
vända ryggen åt 1,5 miljoner välja
re?  Men ytterst handlar tillgäng
lighet i valrörelsen om demokrati 
och respekt för människors lika 
värde. Tänk bara: Om inte alla kan 
följa och aktivt delta i valdebat
ten, har vi då en demokrati värd 
namnet?

Vi i Hörselskadades distrikt i 
Stockholms län frågar nu samt
liga partier och vill ha svar: Är ni 
beredda att satsa på en hörsels
mart, tillgänglig valrörelse 2018 
i Stockholms län? Är ni beredda 
att ta ställning mot diskriminering 
– och stå upp för verklig demo
krati?
Hans Moberg
Ordförande Hrf Haninge–Tyresö

En bild säger mer än tusen ord

Missa inte …
… årets sommarpratare i Tyresö 
närradio. Så många fantastiska 
berättelser från olika intressanta 
tyresöprofiler. Lyssna och njut!
Margareta

Grus i maskineriet
Jag brukar parkera på stora grus
parkeringen i Tyresö centrum 
ibland, när jag ska stå lite längre 
än 3 timmar. Men den är verkligen 
dålig, hålen i backen är så djupa 

att man behöver ha en SUV för 
att inte fastna. Kommer den att 
lagas? Eller finns det andra plat
ser att parkera på?
”Lilla bilen”

Medel Mål

Offentlig 
verksamhet Pengar Verksamhet

Privat  
verksamhet Verksamhet Pengar

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig 
verksamhet? Så här enkelt är det!
”Tusenkonstnären”

Heja alla demokrati arbetare
Nu i valtider sätter alla partier upp 
sina affischer. Man kan tycka vad 
man vill om budskapen eller par
tierna, men det är lätt att glömma 
att de som sätter upp dem faktiskt 
gör det på sin fritid för att de tror 
på en idé eller en ideologi.

Det handlar ju om demokrati. 
Vissa verkar reta upp sig, och 
river ner affischerna. Jag retar 

också upp mig, men på de som 
river ner. Det ser ju oerhört trist 
och skräpigt ut med trasiga affi
scher.

Det är val vart fjärde år, partier 
affischerar, är det verkligen så 
illa? Själv gillar jag inte fotboll, 
men inte vandaliserar jag under 
fotbollsVM för det.
Thomas M.S.

Blir det aldrig klart?
Arbetet med trottoaren utanför 
de nya bostäderna på Njupkärrs
vägen drar verkligen ut på tiden. 
Har för mig att jobbet startade 
alldeles efter midsommar och 
fortfarande tycks mycket återstå. 
Det verkar inte hända speciellt 
mycket mellan tiden då jag åker 
till jobbet på morgonen tills jag 
kommer hem på kvällen. Både 
gående, bussresenärer och bilis
ter drabbas varje dag. Nu får ni 
sätta fart och göra klart.
Boende i Farmarstigen
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Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu
dien är klar för final i World Pho
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

Oppositionen inte 
välkomna när 
Drottning Silvia 
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte 
Tyresö den 13 februari för att 
certifiera Tyresö kommun inom 
demensvård. Trots att demens
certifieringen är ett kommunö
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo

Rebecca Kronvall, 
Granängsringen 
– Ja, det är mycket avgaser, och 
ingen bryr sig om det. Mycket 
papper som används i onödan.

Evelina Velasquez Kronvall, 
Granängsringen
– Lite, det är skräp överallt, sprit
burkar mitt på skolgården, folk 
plockar inte upp.

Kajsa Nilsson, Älta
– Ja, sommaren som har varit gör 
att det blir påtaglit. Oro för att 
inte världens ledare inte bryr sig.

Jindra Jalovcova, Skälsätra
– Nej, Sverige är utanför, det 
handlar mer om centraleuropa.

Hans Karlmark‚ Strandtorget
– Bra fråga. Kanske. Klimatet har 
ändrats många gånger utan män
niskors påverkan.

?Är du rädd  
för klimat-

förändringar?

FOTO: JOHANNA SCHAUB

– Jag kan nog säga att jag har varit 
politiskt aktiv i hela mitt liv, säger 
Bo Toresson.

Han kommer från en småbru
karfamilj i Jämtland, föddes i 
ett socialdemokratiskt hem med 
politiskt aktiva föräldrar. Politi
ken var ständigt närvarande i det 
Toressonska hemmet.

– Jag vill inte påstå att de indok
trinerade mig men ofrånkomligt 
växte det politiska intresset i takt 
med alla de samtal jag lyssnade 
på, berättar han.

– Det som slår mig är att det 
var samma typ av frågor som dis
kuterades då som nu, framför allt 
glesbyggsfrågor såsom vägar och 
skolor.

Bos mamma arbetade som 
hemsyster, motsvarande dagens 
hemtjänst.

– Hon organiserade det från 
köksbordet, minns Bo.

Själv kom han att gå en väg som 
många politiskt aktiva har gått; 
genom SSU och ombudsmanna
rollen. Att han blev en av Tage 
Erlanders ”pojkar”, chefredaktör 
för Länstidningen i Östersund och 
partisekreterare för Socialdemo
kraterna är en del av politisk his
toria.

På 70talet gick flyttlasset till 
en lägenhet i den unga stock
holmsförorten Tyresö. Här blev 

han ordförande i hälsovårds
nämnden och oppositionsgrupp
ledare. Miljö politiken låg honom 
varmt om hjärtat.

– Jag minns särskilt kampan
jen ”Håll liv i Öringssjön”. Tyvärr 
verkar det ju fortfarande finnas 
behov av den, säger Bo.

Nuförtiden delar han livet mel
lan Jämtland och Tyresö. Sommar 
i Jämtland med jakt och fiske, och 
vintern i Tyresö.

– Men vinterperioderna ten
derar att bli längre och längre, 
skrattar Bo. Det är ju så mycket 
att hinna med! Jag har gett upp 
hoppet om pensionärsliv. Om 
man varit aktiv i föreningslivet så 
är det svårt att sluta.

Hur skiljer sig årets val från 
tidigare?
– Viktigaste och allvarligaste är 
att vi fått ett parti, Sverigede
mokraterna, som gör politiken 
osäker. Tidigare har maktskiften 
varit självklara, men nu är ingen
ting självklart, säger Bo.

– Vi som parti kan heller inte 
styra dagordningen. Den sätts i 
hög utsträckning av media, menar 
han.

Efter vårens fokus på migra
tions och trygghetsfrågor tror Bo 
att välfärdsfrågorna kommer att 
ta större plats i debatten.

– Det som är sagt är sagt om 
migrationsfrågan. Läget är ganska 
klart var alla står. Men det finns 
mycket kvar att diskutera vad gäl
ler äldreomsorg, vård, skola och 
andra välfärdsfrågor, säger Bo 
Toresson.

Bo, som träffar mycket männ
iskor i Tyresös rika föreningsliv, 
säger att många instämmer i Soci
aldemokraternas välfärdspolitis
ka krav. Äldrepolitikern är stark 
i Tyresö och PRO gör ett fantas
tiskt jobb, menar Bo.

Hur mår politiken i Tyresö idag?
– Det är tråkigt att bevittna hur för
slag efter förslag bara avvisas av 
majoriteten. Eller att viktiga frå
gor bara skickas vidare till tjäns
temännen, säger Bo Toresson.

Han menar att det finns tre frå
gor som är särskilt angelägna att 
ta tag i efter årets val.

– Äldrefrågorna! Tyresö har en 
växande äldre befolkning och det 
kommer ställas höga krav på en 
god omsorg. I och med nedlägg
ningen av Björkbacken så kom
mer all äldreomsorg drivas av pri
vata aktörer. Alliansens politiska 

agenda är tydlig här, säger Bo som 
ogillar att de kommunala alterna
tiven försvinner.

– Skolan! Jag vill se en rejäl 
satsning på Tyresös befintliga 
gymnasium och inget nytt luft
slott i centrum.

– Kulturen! Tyresö har sämst 
utbud av lokaler för kulturutbud 
i hela landet. Till och med lilla 
Bräcke har ett kulturhus!

Bo menar att ett långvarigt 
maktinnehav är en fara.

– Maktskifte är bra för demo
kratin, säger han. Jag tror att Soci
aldemokraterna har en god chans 
till valvinst. Det visar inte minst 
förra valresultatet. Socialdemo
kraternas rikspolitik ligger dess
utom väldigt nära den politiska 
agenda vi har i kommunen.

Om du fick 20 miljoner här och 
nu att satsa i kommunen, vad 
skulle du prioritera?
– Då lägger jag det som en grund
plåt till ett kulturcentrum! Vi har 
redan en framtagen budget för ett 
kulturcentrum, så det är bara att 
sätta igång om viljan finns.
Mia Lindström

Bo Toresson har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. FOTO: MIA LINDSTRÖM

”Maktskifte är bra 
för demokratin”
PORTRÄTT Bo Toresson är den jämtländska småbrukarsonen som 
blev en av Tage Erlanders ”pojkar”, chefredaktör för Länstidningen i 
Östersund, partisekreterare för Socialdemokraterna och allt annat där 
emellan. Han personifierar föreningssverige och bevisar att livet som 
pensionär kan vara allt annat är stilla.

Snabbfakta
Namn: Bo Toresson
Aktuell som: Står på plats 30 på Socialdemokrater
nas fullmäktigelista i Tyresö i höstens val
Ålder: 79
Bor: Bollmora
Familj: Gift, två döttrar
Sysselsättning: Pensionär, fd partisekreterare.
Jag själv med tre ord: Aktiv, nyfiken och uthållig
Det här visste ni inte om mig: Jag har varit med i 
samma jaktlag i 29 år och jag ingår i PRO:s orkester 
”Spelglädjen”.
Favoritställe i Tyresö: Notholmen
Favoritapp på mobilen: SVT nyheter

Jag vill se 
en rejäl 
satsning 
på Tyresös 
befintliga 
gymnasium 
och inget 
nytt luftslott 
i centrum.

Valaffischer vandaliserade – saken polisanmäld
SABOTAGE Valaffischer har för-
störts över hela Tyresö. Skade-
görelsen har utförts med sådan 
noggrannhet att politiska motiv 
kan tänkas ligga bakom. Igår 
beslutade sig Socialdemokrater-
na i Tyresö att polisanmäla fallet.

Natten mellan söndag och mån
dag utsattes Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets valaffischer 
för vandalisering. Den 5:e augusti 
började valaffischeringen i Tyresö 
kommun. Först ut var Socialde
mokraterna och Vänsterpartiet, 
tätt följda av Kristdemokraterna. 
Då alla partier i Tyresö har polis

tillstånd för affischering innebär 
nedtagningen eller förstöring av 
affischer är en brottslig handling 
som rubriceras som vandalisering.

Då nästan samtliga av Social
demokraternas större skyltar och 
vandaliserades kan det tänkas att 
det finns politiska motiv bakom 
brottet. Något som får Mathias 
Tegnér, ordförande för Socialde
mokraterna i Tyresö att rasa.

– Jag har varit politiskt aktiv 
under många val, berättar han. 
Men aldrig varit med om sådan 
här systematisk och omfattande 
vandalisering. Att några affischer 
blir nerrivna och några skyltar 

förstörda en lördag, det får man 
köpa, men det här är något annat.

Den stora utbredningen av 
vandalisering har fått Socialde
mokraterna att polisanmäla hän
delserna. Enligt Mathias Tegnér 
är det en unikt att de polisanmäler 
vandaliseringen.

– Ja, såvitt jag vet är det första 
gången det händer, berättar han. 
Vidden av det här är ett slag mot 
demokratin och vi ser ytterst all
varligt på det. Det är som sagt inte 
bara ett busstreck och det gör mig 
ärligt talat riktigt förbannad.

ooo

En av de valskyltar som blivit förstörda. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Trots att vi bara har kommit halvvägs in i augusti, 
så kan vi konstatera att denna sommar har varit 
en rekordsommar. Med rekordmycket värme och 

rekordlite nederbörd, så har vi som varit kvar i Tyresö 
under sommaren spenderat vår tid vid Albybadet, Kum
labadet eller något annat av alla fina bad som finns i vårt 
härliga Tyresö.

Men denna rekordsommar har också fört med sig 
rekordmånga bränder. Bränder som har tvingat hundra

tals människor att lämna sina 
hem och bränder som har för
stört skog för flera hundra mil
joner kronor.

Det är dock inte bara här i 
Sverige som vi har rekordväder. 
I södra Europa är nya värmere
kord på väg att slås och ett tag 
befarades att 50gradersstrecket 
skulle passeras, vilket aldrig har 
skett i Europa tidigare.

Sommarens extremväder borde få alla att fundera. Hur 
ser egentligen kopplingen ut mellan klimatförändringar 
och extremväder?

Även om extremväder inte är något nytt, så har kloka 
forskare förklarat att den ökande frekvensen av extrem
väder är kopplat till högre temperaturer och klimatför
ändringar. En bra bit över hälften av länderna i Europa 
har slagit värmerekord under de senaste 10–15 åren, men 
extremväder handlar också om starkare stormar, krafti
gare skyfall och ymnigare snöfall. Om vi inte klarar av att 
ta krafttag mot klimathotet, när extremvädret drar in över 
oss, så vet jag inte vad som kan få oss att göra det. Jag 

hoppas att sommarens extrem
väder verkligen sätter klimatho
tet på kartan i höstens val.

Sanningen är ju att det måste 
vara slut på pratandet. Vi måste 
agera. Vi måste agera fort och 
resolut. Idag är de konsumtions
baserade utsläppen av växthus

gaser ungefär 11 ton per person i Sverige. För att vi ska 
klara Parisavtalets mål om att hålla uppvärmningen på 
under 2 grader Celsius, så behöver alla världens länder 
komma ned till mellan 1–2 ton utsläpp per person och år. 
Alltså behöver våra utsläpp halveras ungefär var tionde 
år, fram till 2050.

Den rödgröna regeringen har gjort en del för att mins
ka våra utsläpp, men framåt behöver vi en politik som 
gör klimathotet till den mest prioriterade politiska frågan. 
Här i Tyresö har tyvärr inte särskilt mycket gjorts för att 
möta hotet. Tyresö Bostäder har fortfarande inte byggt 
några passivhus och kommunens lokaler saknar fortfa
rande solceller. Inte heller har kommunen underlättat för 
oss tyresbor som vill åka kollektivt eller cykla.

Efter valet hoppas jag att Tyresö och Sverige styrs av 
politiker som tar klimathotet på allvar.
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 38åriga liv, är gift och småbarnspappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i 
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handels
högskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. 
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice 
ordförande  för Stockholms Ishockeyförbund, dessutom 
dömer han ishockey.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”I södra Europa är 
nya värmerekord 
på väg att slås och 
ett tag befarades att 
50gradersstrecket 
skulle passeras.”

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.

”Sanningen är ju att 
det måste vara slut på 
pratandet. Vi måste 
agera.”

Syftet med nedläggningen klarnar:

Björkbacken planeras 
bli förskola

I samband med att Vardagas nya 
boende Basilikan öppnade i mars 
2018 med plats för 63 boende, 
lades motsvarande antal platser 
ner på Björkbacken, och de boen
de flyttades till Basilikan.

– Det pågår en privatisering 
av väl fungerande kommunal 
verksamhet, som bara drivs av 
ideologi. Björkbacken är det 
mest populära äldreboendet, och 
många äldre vill också bo cen
tralt. Björkbacken borde istället 
rustas upp, säger Anita Mattsson 
(S) oppositionsråd.

Nu har miljö och samhälls
byggnadsutskottet fattat beslut 
om att ändra på detaljplanen, med 

syfte att kunna öppna en förskola 
i Björkbacken. Socialdemokrater
na och Vänsterpartiet reserverade 
sig mot beslutet.

– Det är bra att Moderaterna 
äntligen vill bygga förskolor, 
men det här är fel plats, säger 
Anita Mattsson. Vi har ett enormt 
behov av äldreomsorgsplatser 
också, och Björkbacken behövs. 
Att rusta upp innebär en margi
nell kostnad i förhållande till att 
bygga nytt. Vi vill ta ansvar både 
för de äldre och för kommunens 
ekonomi. Vi har pekat ut ett flertal 
platser där en förskola skulle vara 
mer lämplig än just här.

ooo

Anita Mattsson (S) ser gärna fler förskoleplatser, men inte till priset av platser i det mest populära äldreboendet 
(obs! kommundokumentet i bilden är ett montage). FOTO: TYRESÖ NYHETER

VÄLFÄRD Trots att behovet av äldreomsorgsplatser i kommunen är 
stort och väntas öka ytterligare, har den moderatledda alliansen 
beslutat att lägga ner det sista kommunala äldreboendet, Björkback-
en, etappvis. Hittills har inga planer redogjorts för vad som istället 
ska ske på Björkbacken, men nu planeras en förskola i lokalerna.

Detta har hänt
Flera år av uteblivet underhåll 
av äldreboendet Björkbacken 
fick till slut Arbetsmiljöverket 
att sätta ner foten. 17 hygien-
utrymmen behöver byggas om, 
annars riskerar kommunen att få 
betala vite. De boende fick först 
information om att ombyggnaden 
skulle ske, men i oktober 2016 
meddelades att inga renove-
ringar skulle ske 2017 på grund 
av höga kostnader. Hur stora 
kostnaderna beräknades bli har 
däremot aldrig offentliggjorts. 
Dick Bengtsson, (M) ordföranden 
i socialnämnden, har meddelat 
att det handlar om 35 miljoner 
kronor, men konsekvent nekat 
att lämna ut kostnadsberäkning-
en. Tyresö Nyheter har tagit del 
av det hemliga dokumentet, som 
visar att det egentligen handlar 
om 12,5 miljoner kronor, för 
samtliga 106 hygienutrymmen.
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MATHIAS TEGNÉR ANITA MATTSSON
Riksdagsledamot Kandidat till kommunstyrelsens 

ordförande

TRYGGA BARN OCH FLER LÄRARE I SKOLAN 
ISTÄLLET FÖR SKOLFABRIKER

UTÖKA ANTALET PLATSER I ÄLDREOMSORGEN 
ISTÄLLET FÖR ATT LÄGGA NER BJÖRKBACKEN

FLER BILLIGA HYRESRÄTTER 
ISTÄLLET FÖR ATT SÄLJA UT ALLMÄNNYTTAN

ETT STARKARE SAMHÄLLE 
ETT TRYGGARE TYRESÖ

#TYRESÖKANBÄTTRE

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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S-KANDIDATER I TYRESÖ
Anita Mattsson

Christoffer Holmström

Katarina Helling

Carl Johan Karlson

Niklas Wennergren

Beatrice Rubeling

Bo Toresson

Petra Reinholdsson

Emelie Weski

Jesper McNae

Sanna Stjernenfall

Mathias Tegnér

Johanna Schaub

Anders Linder

Sara Granestrand

Eija Räty

David Westius

Gisela Jansson

Kristjan Vaigur

Mikael Fallmo

Karin Ljung

Anders Bergérus

Jannice Rockstroh

Alfonso Morales

Susann Ronström

Martin Nilsson

Jerry Svensson

Catrin Eriksson

Marcus Letterlöv

Maria Alves Persson
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#3 JANNICE ROCKSTROH #6 ALFONSO MORALES #11 EIJA RÄTY #15 BO FURUGÅRD

#16 GISELA JANSSON #21 HÅKAN LJUNG #23 ANDERS LINDER

VÅRA KANDIDATER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE:

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR I LANDSTINGET:

- FLER DIREKTBUSSAR FRÅN TYRESÖ
- NY VÅRDCENTRAL TILL TYRESÖ

- VÅRDENS PENGAR SKA GÅ TILL VÅRD 

MATHIAS TEGNÉR
RIKSDAGSKANDIDAT

Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sverige ska vara ett ledande 
välfärdsland i världen. Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på 
mer personal i välfärden och i polisen, på barnfamiljer och pensionärer. 
Välfärden ska gå att lita på i hela landet. För oss går det före sänkta skatter . 
Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Nu är svensk eko-

nomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny  migrationspo-
litik. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. 
Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla 
jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna 
leva på sin lön. Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens 
stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar 
och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och 
sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. 

Vi ska framåt tillsammans.

VÅR KANDIDAT TILL RIKSDAGEN:

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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ÄR DU I BEHOV AV JURIDISK HJÄLP?

Advokat

Mari Schaub

NYHETER

Tydligt besked i TN/NOVUS:

Socialdemokraterna bäst  
på äldreomsorgen

Frågan om vilken omsorg som 
våra äldre ska ha rätt till har 
varit mycket omdebatterad de 
senaste åren. När Moderaterna 
beslöt om en höjning av taxorna 
i äldreomsorgen drevs en folkom
röstning fram. Denna gav en förö
dande majoritet emot de höjda 
avgifterna. En debatt som inte 
avtog förrän Socialdemokrater
na, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 2017 drev igenom 
en sänkning av avgiften för trygg
hetslarmen.

Även beslutet att lägga ner 
Björkbacken har vållat kritik. 
Socialdemokraterna har försökt 
stoppa beslutet – både för att 
värna det populära boendet och 
för att stoppa vad man ser som 
nedläggning av det sista kommu
nala äldreboendet i kommunen. 
Den styrande borgerliga alliansen 
drev dock igenom nedläggningen 
under stora protester också från 

kommunens pensionärsorganisa
tioner.

Det är lätt att tro att äldre
omsorgen bara är en fråga som 
engagerar äldre men även i 
åldersgruppen från 50 till 64 säger 
var fjärde väljare att det är valets 
viktigaste fråga.

När det gäller vilket parti som 
har den bästa politiken för de 
äldre är väljarna tydliga. Mer än 
hälften av de som kan ange ett 
parti tycker att Socialdemokra
terna har bästa politiken för kom
munens äldre. Det beror på ett 
starkt stöd från de egna väljarna, 
men också för att många väljare 
i andra partier litar mer på soci
aldemokraterna i denna fråga. 
Bland både Liberalernas, Cen
terns och Miljöpartiets väljare är 
det fler som anger Socialdemo
kraterna som bästa parti än det 
egna partiet.

ooo

Bästa äldreomsorgspolitiken i Tyresö

TN lät Novus genomföra en valundersökning inför valåret 2018. I februari tillfrågades 500 slumpvis utvalda tyresöbor  
per telefon. Resultatet ovan är baserat på de 50 procent av de tillfrågade som kunde eller ville ange ett bästa parti.

VAL Skolan och bostadsbristen är som TN tidigare berättat om de två 
frågor som tyresöborna tycker är de viktigaste frågorna inför höstens 
val. Strax därefter kommer äldreomsorgen. Nästan var sjätte väljare 
sätter äldreomsorgen som viktigaste frågan. Om det är match i de 
andra frågorna är det inte det om äldreomsorgen. Väljarna är tydliga  
– Socialdemokraterna har bästa politiken för äldre.

Kan äldrefrågan spela roll i valet?
I alla val pekas äldrefrågan ut som en viktig fråga – men det finns få tillfällen när äldreomsorgen dominerat en 
valdebatt. Kanske blir det en viktig fråga i år då både antalet äldre ökar och frågan är viktig för fler grupper (inte 
minst för de som har föräldrar som behöver omsorg). Utöver den klassiska konfliktfrågan mellan höger och vän
ster om skatter ska sänkas eller resurser tillföras omsorgen kommer i år också debatten om vinster i välfärden.
 Ska stora vårdföretag kunna göra stora vinstuttag ur äldreomsorgen och om inte begränsar en regel mot detta 
valfriheten? Det finns gott om undersökningar som visar att en stor del av svenska folket vill ha begränsningar 
av vinstuttag i välfärden. När regeringen lade fram ett sådant förslag blev det nedröstat av alliansen och Sveri
gedemokraterna i riksdagen. Kanske straffas allianspartierna för detta nu?
 Och Sverigedemokraterna? De har försökt framställa sig som ett parti för äldre. Tyresöborna delar inte den 
bilden. Bara var tjugonde väljare ser SD som bästa partiet för äldreomsorgen. Kanske är det ett resultat av vad 
man (inte) gjort i Tyresö? I fullmäktige har deras insatser för äldre mest handlat om att kopiera andra partiers 
förslag och att skylla alla problem på invandrare. Det imponerar knappast på de som vill se verklig förbättring för 
Tyresös äldre.

Martin Nilsson, TNs politiska analytiker. FOTO: TN
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Från folktandvården i Tyresö till Praktikertjänst 
Johanneshovs Tandhälsa : Finn malmgrens plan 2,  Johanneshov
Tel: 08-649 64 10 

Tandläkare Khalid Talib
 
 

har bytt arbetsplats

 Varmt välkomna

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

I hallen står mina nyinköpta svarta gummistövlar och grinar 
mot mig. Ovanför hänger likaså nya jackan, vind och vatten
tät. Innetemperaturen är på drygt 27 grader och ute är det 

långt över 30strecket. Inte en vattendroppe så långt ögat når på 
den molnfria himlen. Det enkla sambandet tycks helt klart. I ena 
vågskålen full regnutrustning, i den andra den värsta torkan vi 
upplevt. Det enda som inte stämmer är det tankefel, som kanske 
värmen ger upphov till. Det finns inte ett orsakssamband mellan 
mina inköp och vädrets utveckling.

Ofta resonerar vi människor så här: ”Om jag inte hade gjort xx 
så hade det inte blivit yy.” ”Det är någons fel att xx hände, måste 
vara någon som är ansvarig.” Våra nya svenskar får ofta skul
den för saker, som inte alls har med dem att göra. Bostadsbrist, 
arbetslöshet, sjukvårdsköer, upplevd otrygghet, barnfattigdom, 
nedrustning inom välfärden. Snabbt som ögat, drar vi slutsatser 
om samhället vi lever i och vi noterar händelser, utan att ens 
fundera över orsakssambanden. Det är inte svårt att ta reda på 
om en uppgift är riktigt och korrekt. Fråga 1. Kan det här vara 
riktigt? Är det rimligt? Man ska vara skeptisk, mycket skeptisk. 
Fråga 2. Vem har sagt/gjort/spridit uppgiften? Var kommer det 
ifrån? Hör bilden verkligen ihop med texten? Fråga 3. Åsikter, ja 
visst får man ha det men syns det vem som är avsändaren? Gyn
nas avsändaren av påståenden som framförs? Finns det verkligen 
ett orsakssamband?

Orsaker och verkan. Nu börjar valdebatten, kanske i skym
undan av sommarbrändernas rökmoln. Rökmoln kan ju både 
förvirra, dölja och skymma verkligheten. Även debatter kan ge 
rökridåer! Genom sociala medier kan nyheter, både korrekta och 
felaktiga, spridas snabbt. Lättpåverkade som vi är, går vi på saker 
som inte alls är sanna eller stämmer. Tack och lov kan vi via den 
digitala världen kontrollera, olika webbplatser kan hjälpa oss. 
Kom ihåg att verklighet och dikt är olika fenomen och verklighe
ten ibland överträffar dikten. Enligt Wikipedia är ”Populism, (lat. 
populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt 

förnuft” samt angriper en politisk 
eller social elit. Populism är ingen 
egen ideologi, utan förekommer 
i olika ideologier från vänster till 
högerkanten.” Och trots mina nya 
stövlar har det inte kommit en enda 
regndroppe.

Hur bina mår? En alldeles otrolig 
säsong när honungen flödade in i en 
sällsam smaksymfoni av allt som 

blommade samtidigt. Den blev tjock som kola och gick mycket 
långsamt genom silarna. Ohyggligt tung att röra och som vanligt 
väldigt kladdig. Bin gillar inte torka, de behöver minst 50 liter vat
ten in i kupan under en säsong, vissa bin får som arbetsuppgift att 
hämta vatten. De gillar heller inte åska och känner joniseringen 
i luften långt innan vi människor hör eller ser de första tecknen 
på oväder. Det är deras instinkt och fruktan för skogsbrand som 
skapat en extrem känslighet. Tänk om vi hade haft sådana brand
varnare i år.

Hoppas att du haft en skön sommar hälsar dr Lena!
ooo

TN-doktorn:
Några tankar om 
orsak och verkan

”Populism är ingen 
egen ideologi, 
utan förekommer 
i olika ideologier 
från vänster till 
högerkanten.”

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.

Superbussar kommer gå mellan Tyresö och Stockholm om Socialdemokraterna får bestämma. FOTO: NOBINA

Så ska nya superbussar 
korta restiden till Tyresö

Superbussar har de stora förde
larna att det är mycket kapacitets
starka, har egna körfält samt av 
och på stigning längst med sidor
na. Allt detta gör att superbussar
na erbjuder en betydligt smidigare 
och snabbare resa utan trängsel, 
köer och krångel. Superbussar har 
sedan tidigare införts i Malmö med 
den så kallade Malmöexpressen.

Superbuss till centralen
Socialdemokraterna är kritiska 
till att antalet direktbussar mellan 
Tyresö och Stockholm har skurits 
ner kraftigt under Moderaternas 
tid vid makten i landstinget. 

För en kommun där bussen 
är den enda kollektivtrafiken får 
det naturligtvis konsekvenser för 
resenärerna. Trängseln vid Gull

marsplan är stor och det extra 
bytet förlänger restiden. Därför 
vill Socialdemokraterna nu införa 
superbussar som går direkt mellan 
Tyresö och centrala Stockholm 
om de får bestämma efter valet.

Bussramp från Tyresövägen
Socialdemokraterna vill även 
korta restiden att genom en ny 
bussramp från Tyresövägen till 
Nynäsvägen samt en ny ramp från 
Tyresövägen till Gullmarsplan 
kommer på plats.

ooo

TRAFIK Superbussar kan beskrivas som spårtrafik på hjul. Genom 
egna körfält som gör att bussarna slipper stanna vid trafikljus ökar 
framkomligheten och man slipper köer. Socialdemokraterna i lands-
tinget går nu till val på att införa superbussar till Tyresö.
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SPORT/FRITID

Bostadspolitisk Hearing  
om boende i Tyresö

Tisdagen den 20 augusti 2018,  
klockan 19–21

Representanter från alla riksdagspartier deltar. 

Kom och ställ dina frågor direkt till politikerna.

Moderator: Annika Billström,

Hyresgästföreningens regionordförande

Gästtalare: Simon Safari, Hyresgästförening-

ens regionordförande

Vi bjuder på lättare förtäring.

Välkommen till Kulturcentrum Kvarnhjulet,

hus B, sal Follbrinken

Arrangör: Hyresgästföreningen Tyresö

Jocke är Tyresös bidrag i NHL
ISHOCKEY De som är ishockey-
kunniga vet givetvis vem Joakim 
Nordström är så fort namnet 
nämns, men för den breda mas-
san så är han relativt okänd. En 
del vill till och med göra gällande 
att hans pappa, Gugge, som tidi-
gare jobbade som vaktmästare 
på Bollmoravallen och Trollbäck-
ens IP, ska vara mer berömd. 
Åtminstone lokalt. Åt det skrat-
tar Jocke och medger att så är 
det nästan.

På hans merit lista till dags datum 
finns 1 JVM guld, 1 VM guld, 1 
Stanley Cupvinst. Han har på fem 
säsonger spelat i tre NHL klubbar 
och gjort närmare 300 NHLmatch
er, nästan 100 i AHL (farmarligan) 
och något över 100 i SHL.

Kanske är det hans lite krokiga 
väg till framgången som har gjort 
att det blivit så, eller så är det 
hans ödmjuka framtoning. Media 
älskar ju en kaxig Zlatan, eller en 
gapig Ravelli, någon som utmär
ker sig. Någon håller tyst och kör 
på för att han verkligen gillar det 
han gör oavsett om det är i Alm
tuna eller i Chicago Blackhawks 
är kanske inte lika spännande.

– Allt började på Tippen lik
som. Jag tror jag var två när jag 
stod på skridskorna första gången 
nere på den spolade fotbollspla
nen. Sedan när jag fick börja spela 
så spelade jag med tre årgångar 
ibland. Jag kunde nog spela hur 
mycket som helst, och farsan job
bade ju där nere…

– När jag var 12–13 så gick jag 
till Huddinge och sedan så ham
nade jag så småningom i AIK. En 
dröm för mig eftersom det är mitt 
favoritlag. Med dem så vann jag 
JSM och sedan så blev det några 
matcher i Alaget det året de gick 
upp i SHL.

Blev inte riktigt som tänkt
Efter det var väl nästan karriären 
utstakad, men så blev det inte alls 
för Jocke. Säsongen i SHL blev inte 
riktigt vad han tänkt sig. Istället 
ringde hans coach från juniorlaget, 
Bobo Siemensen, som nu tränade 
Almtuna i Allsvenskan och frågade 
om han inte vill bli utlånad dit.

– Vi var ett gäng killar från 
Stockholm som körde från Gull
marsplan till Uppsala varje mor
gon, så det var inget problem soci
alt, men jag när vi skulle förlänga 
så kände jag att jag inte utveck
lades så bra utan valde att spela 
juniorhockey med AIK istället. 
Det blev lyckat och jag spelade en 
del i Alaget på slutet av säsongen.

Säsongen efteråt så var han 
bofast i Alaget men klockan 

hade börjat ticka i USA. Ett par år 
tidigare så hade Chicago Black
hawks, den anrika, original six 
klubben, valt honom i tredje run
dan och den optionen var på väg 
att rinna ut, så Jocke åkte över 
och var med på deras camp. Där 
bestämdes att Chicago skulle 
skriva kontrakt med honom och 
därefter låna ut honom till AIK 
även nästa säsong.

Åkte till Chicago
Den säsongen blev kort för Gna
get som inte lyckades nå slutspe
let. Jocke tyckte då att han kunde 
resa över till Chicago och spela 
för lagets farmarlag.

– Det var kul att spela för 
Rockford (Icehogs). Det var alltid 
6 000–7 000 på läktaren och raka 
rör. Det spelas en väldigt rolig 
hockey där. Intresset var stort i 
staden.

Rockford är ingen jättestad 
men har drygt 150 000 invånare 
och förutom ett farmarlag i base
ball så är ishockey den största 
sporten i staden.

– Du har dessutom ett tätt sam
arbete med coacherna i Chicago 
som alltid var nere och tittade när 
vi spelade. Hade vi några dagar 
ledigt såg de till att vi kunde åka 
upp till Chicago och se någon 
match så man kände hela tiden 
att de såg vad man gjorde. Jag var 
ju med Blackhawks i inledningen 
på säsongen och gjorde några 
matcher innan jag blev flyttade 
till Rockford. Sedan återkom jag 
till Chicago på slutet och var med 
i play offspelet.

– Säsongen 2015/15 var det 
tänkt att jag skulle spela i Rock
ford från början. Jag blev till och 
med utsedd till lagkapten, och då 
tänkte jag att ”nu får jag stanna 
här hela året” men coachen sa att 
så kommer det inte att bli, och jag 
var ganska snart tillbaka i Chica
go. Den säsongen gick ju rätt bra 
och vi gick hela vägen och vann 
Stanley Cup, men jag vill under
stryka att jag inte på något sätt 
spelade alla matcher, långt ifrån, 
berättar Joakim.

Typiskt Joakim
Personligen hade jag nog själv 
inte berättat det sista så noga, 
men det är sådan person som 
Joakim Nordström är. Det känns 
också som att det är viktigare för 
honom att tala om hur kul det var 
som knatte i Hanviken, än det 
ljuva livet som NHLproffs. Givet
vis tog han med sig Stanley Cup 
bucklan till Sverige.

Det får alla göra, men medan 
hans lagkamrater Johnny Odoya 
och Marcus Krüger visade upp 
pokalen på Friends Arena valde 
Jocke att köra ner den till Tippen 
och visa den där. Det ska också 
tilläggas att det kom fler till Troll
bäcken än till Friends. Ungefär 
4 000 enligt polisen.

Efter Stanley Cup skrev han ett 
nytt kontrakt med Chicago och 
blev dagen efter tradad till Caro
lina Hurricanes. Lönetaket gör 
ibland ishockey till lönepolitik.

– Jag hade det på känn att 
något skulle ske, men så skrev 
vi kontrakt. Sedan så ringde de 
någon dag och pratade lite. Jag 
trodde de skulle kolla så att jag 
hade fixat nytt visa, men sedan så 
sa de att ”du har blivit tradad till 
Carolina och vi vill tacka för allt 
du gjort för klubben. Hej då.” Så 
fort går det.

Ordinarie plats
Att hamna i Carolina Hurricanes 
var kanske lagmässigt ett nedåt
köp. Laget gick inte till play off ett 
enda år som Nordström spelade 
där, men spelmässigt så blev det 
ett uppköp då han i fick en ordina
rie plats i laget och en mer fram
skjuten roll.

– Den professionella idrotten 
är inte så stor i Raleigh där Hur
ricanes spelar. Jag tror att vi var 
det enda proffslaget, men colle
geidrotten är jättestor.

När säsongen var över hade 
Jocke precis avslutat tre säsonger 
i Carolina och hans kontrakt gick 
ut i våras.

– När kontraktet gick ut i våras 
så blev jag en så kallad ”free 
agent” och då får jag prata med 

de andra klubbarna i ligan. Då var 
det Boston som hörde av sig först 
och var väldigt intresserade. Så 
det var efter några samtal ingen
ting att snacka om vart jag skulle.

– Jag spelade ihop med en kille 
som hete Noah Hanifin och enligt 
honom så är det himmelriket på 
jorden.

Vill du höra mer finns en längre 
intervju på Tyresöradion.se.

ooo

Övre raden: Adrian Pettersson, Jimmy Nordström, Joakim Nordström, Gustav Frendelius, Felix Liljegren, Victor Görtz. 
Nedre raden: Henrik Garpenlöv, Anton Molnar, Erik Frendelius, Joakim Wahlqvist. FOTO: PRIVAT

Stanley Cup-ringen, den får alla 
som vunnit cupen. FOTO: PRIVAT

TFF förstärker 
med mittback
FOTBOLL David Enström, skolad 
i Djurgårdens IF och Älvsjö AIK 
och nyligen hemkommen från 
studier i USA har anslutit trup
pen. Enström gjorde sin debut 
redan i säsongspremiären mot 
Ängby förra lördagen. Han gjorde 
ett gediget intryck, med sitt lugn 
och sin stabilitet. Även Mathias 
Andersson har hotat med come
back så det kan bli tufft om back
platserna i Tyresö.

ooo

Maria Poli uttagen 
i landslaget
FUTSAL Nu är det visserligen inte 
damlandslaget utan futsallands
laget det handlar om men det är 
väl fint så. Sveriges förbundskap
ten har tagit ut TFF forwarden i 
den tolvmannatrupp som åker 
till Nordirland den 21–24 augusti. 
Utöver Nordirland ska Sverige 
också möta Holland och Belgien. 
Det här blir Maria Polis femte, 
sjätte och sjunde landskamp, 
förutsatt att hon håller sig hel. 
Dessvärre missar hon Tyresö FFs 
match mot Älvsjö AIK.

ooo

Swedebäck till 
spanska ligan
FOTBOLL Hanvikens forne höger
back William Swedebäck, som 
den senaste säsongen spelat för 
Ventinella i den italienska ligan 
är nära att skriva på för sin andra 
utländska klubb. Denna gång går 
flyttlasset till spanska La Nucia 
som spelar i landets fjärde divi
sion.

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 57 217. Glöm inte skriva 
namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion  
– kom med bland oss vänner!

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/

TYRESÖ SLOTT
19/8, kl 13.30–14.15. Hur levde 
barnen Lagergren på slottet. Genom 
berättelser, föremål och slottets 
miljöer görs en resa i barnens kultur
historia vid förra sekelskiftet. Plats: 
Tyresö slott. Arr: Nordiska museet.

TYRESÖ SLOTTSPARK
22/8, kl 11–14. Vandring i lugnt 
tempo, anpassad för rullstolar och 
barnvagnar, i den lummiga engelska 
parken och ut till havet på Nothol
men. Ca 3 tim inkl matsäckspaus. 
Gratis. Samling vid busshållplats 
Tyresö kyrka. Arr: Tyresö kommun.

FLAGGOR
24/8, kl 15–18. Kom till biblioteket 
i Tyresö C och gör flaggor och annat 
roligt på temat allsång inför Parktea
terns besök den 25/8, då allsångs
föreställningen ”Aylas sång från en 
luftballong” gästar Tyresö. 6–15 år. 
Gratis drop in. Arr Tyresö kommun.

FATBUREN
25/8, kl 13–17. Guidad vandring 
runt Fatburen, ut på Rävnäset, i 
de John Bauerliknande skogarna 
bakom Tyresö slott och in i slottspar
ken. Ca 4 tim inkl matsäckspaus. 
Gratis. Samling vid busshållplats 
Tyresö kyrka. Bussen kommer ca 
13.05. Arr: Tyresö kommun.

ALLSÅNG
25/8, kl 14–15. Kom och sjung med 
Parkteatern. Singalongkonsert av 
Ayla Kabaca från Barnkanalen. Kom 
på en rolig sångfest med musikgläd
je! Från 6 år. Träffa popup bibblan 
och var med på andra roliga aktivite
ter från kl 12.00 i anslutning till Park
teatern. Plats: Alby, vid utegymmet. 
Arr: Tyresö kommun. Gratis.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Nya unga program-
makare på gång

Ett gäng intresserade blivande radiomakare.

Tyresöradion uppmanade i början av somma
ren fler att börja göra radioprogram och egna 
poddar via Radio Tyresö. Ann SandinLindgren 
som är redaktör träffade ett gäng nyfikna och 
intresserade personer som fick information 
om hur lätt det numera är att göra radiopro
gram och poddar.

Aktiviteter för unga 
på Granängs ringen

Amanda Holmlund och Hanna Lindgren.

Även Amanda Holmlund och Hanna Lindgren 
på Brännpunkten på Granängsringen gjorde 
sitt första program nu i sommar! Det handlade 
om Brännpunktens sommarläger och om alla 
fantastiska aktiviteter de organiserar för barn 
och ungdomar.

– Vi tycker idrott ska vara roligt, utvecklan
de och kravlöst. Alla kan vara med! säger de i 
programmet.

Det resulterade i att José Barison som kallas 
för ”Nacho” startade upp en egen program
serie ”Sport och träning med Nacho” med sin 
kompis Alexander Nielsen där de intervjuar 
intressanta tyresöbor om vilken betydelse trä
ning och sport har i deras liv.

– Det är verkligen jättekul att göra radio! 
berättar José. Det är nytt både för mig och Alex
ander och vi lär oss mer för varje avsnitt vi gör.

De bjuder in olika gäster och förbereder 
programmen ordentligt och börjar alltid med 
en faktaruta där gästen får presentera sig.

– Jag tycker inte att är svårt men man måste 
tänka på hur man pratar och få ett bra flow när 
man intervjuar gästen och skapa ett intresse 
för lyssnarna. Det svårast är nog att ställa bra 
följdfrågor.

De tycker att de fått ett bra stöd att komma 
igång och Niklas Wennergren som gör Sport
svepet på Tyresradion stöttar sina två nya kol
legor.

– Vi har fått jättefin respons från folk runt 
omkring. De tycker att det är roligt att vi gör 
programmen och gästerna som varit med tyck
er att det varit superkul.

José berättar att deras mål är att släppa ett 
program varannan vecka.

– Det kanske inte kommer att fungera varje 
gång eftersom livet kommer emellan. Jag tror 
att det är viktigt att folk får lära känna många 
av de profiler vi har i Tyresö som kan skapa 
intresse för sin sport eller träningsform. Att 
motivera och inspirera andra att börja röra på 
sig mer är det vi vill.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Många 
sommar-
pratare i år
För femte sommaren i rad har Tyresöradion 
sänt egna sommarpratarprogram på Sommar
slingan.

Det är kända och okända tyresöbor som har 
fått möjlighet att göra sina egna sommarprat 
liknande det som sänds på P1 i Sveriges Radio.

Sammanlagt har det blivit nästan 100 som
marprogram sedan starten.

Alla programmen går att lyssna på via radi
ons hemsida tyresoradion.se om man söker på 
sommarprogram.

Sport redaktionen har förstärkts!

Alexander Nielsen och José Barison.
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Kryss nr 4  
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  
2 oktober 2018 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 4, 2018”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2018
1:a: ML Swalander, Sikvägen.
2–5: Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
Birgit Winroth, Vedevångsslingan.
Henry Gudmundsson, Önskegången.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.

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 4” 
och skicka senast 
den 2 oktober 2018 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Barbro!
Förra bild gåtan föreställde 
det nya höghuset i Tyresö 
centrum, vilket Barbro 
Nordlöf på Sandvägen 
mycket riktigt skickade in.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 3, 2018.

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Sommar vid Kolardammarna. 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 tagen i augusti 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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FÖR 
AVFALL

VILL 
MÅNGA I 
TYRESÖ

HAN MED 
LILLA  
RÖDA

MATAS VI 
MED INFÖR 

9 SEPT.

GÖR 
VINTERN  

UT

DÖLJER 
SANNING TALANG

OK

SÅDAN 
KNÄPPER 

VI I JULI

GJORDE  
VI AV 

GLÄDJE

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
GREN  
VID Å

VAR AV 
PAPYRUS

KNEPIG Ö STÄMDES
HUSDJUR 

FÖR  
SAME?

FISK DE HAR 
FLICKORNA 

I HÅRETLIK

TYP AV 
SEGEL

DEN ÄR 
HELA 

JORDEN

I SKALA 
FÖRE 

SCALA
VINYL-
SKIVA

ÅTER-
KLANG KVÄVE

FÖR ROS

ÄR 13
KOMPIS 

MED  
NALLE PUH

MINNES-
NOTERING

SÄGS 
VARA 
TYST

REDER UT 
PÅ HAVET

BOR I 
AVESTA GROV  

KÄPP VERKLIGA
ALLT

Ö
MITT  

EMOT 
OPERAN

GNAGARE 
PÅ RAD

SMALT 
SUND

PADDEL HEDERN

APA
KAN 

DUNSTER 
VARA

KALLE OCKSÅ

HÄR 
BODDE 
SIXTEN 

JERNBERG

BRAGES 
HUSTRU

HAVS-
GUDINNA

KOST-
HÅLLNING

FIRAS

HALKADE

ÄR DE 
UTAN 

BYXOR

STRÖM-
VIRVEL OPERA PUST

UGGLA OSTKRYP LAGRAS PÅ 
HÅRDDISK

MEDEL  
FÖR  

JAPAN
OMODERN ÄR  

ÖRINGE

HÖJD ITU PÅS-
DRYCK ATLASEN ETAPP
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– säker och  
bekväm förvaring!

Checka in på vårt
Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

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

• Lämnar du in  
din bil hos oss 
för reparation så 
släcker vi tvåan 
åt dig – enkelt 
och smidigt.

Däck och bilverkstad

Däck-
 hotell

TYRESÖ RUNT

Aktuella prover visar att vattnet vid badplatser i Tyresö är av god kvalitet för både människor och djur. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hög kvalitet på Tyresös badvatten

Utmärkt, bra, tillfredsställande 
och dåligt är kategorierna för 
badvattens kvalitet. Resultaten 

för vattenkvaliteten vid Tyresös 
alla testade badplatser är av kate
gorin ”utmärkt” enligt Havs och 

vattenmyndighetens hemsida. De 
badplatser som testats är Alby
badet, Barnsjöbadet, Breviksba
det, Hästhagsbadet, Kumlabadet, 
Rakstabadet, Sandholmsbadet, 
Slottsbadet, Trinntorpsbadet och 
Öringebadet. För Strandbadet 
saknas uppgifter.

Kommunen är de som är ansva
riga för att prover tas på kommu
nens badplatser. De informerar 
på sin hemsida om att vattenläget 
just nu är ovanligt lågt på grund 
av det varma vädret och manar till 
försiktighet vid bryggor.

ooo

MILJÖ Havs- och vattenmyndig heten genomför under bad säsongen 
tester på vattnet vid badplatser i Sverige. Bland annat för att få reda 
på halter av eventuell algblomning som kan påverka både människor 
och djur negativt.

Loppmarknad på 
Tyresö Bygdegård
LOPPIS Mellan 13.00 och 16.00, 
söndagen den 26 augusti, arrang
erar Tyresö Bygdegård en lopp
marknad. Det går fortfarande att 
boka bord på loppisen ifall man 
har saker som kan få ett nytt liv 
hos någon annan.

ooo

Tyresö växer

BYGGE Nya bostäder växer fram 
i Östra Farmarstigsområdet. 
Omedelbart söder om Korian
dergränd har just bygget av den 
senaste etappen startat. Området 
kommer att innehålla 47 radhus
bostäder i två våningar. Husen 
mot Kryddvägen kommer att ha 
takkupor men oinredd vind. Där
med kan innehavarna om behov 
uppstår inreda vinden och öka 
sin bostadsyta. I samband med 
bygget kommer också gång och 
cykelstråket att rustas.

ooo
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