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Handslag om vårdcentral
n I tolv år har Stockholms läns 
landsting styrts av allianspartierna, 
och under denna tid har de lämnat 
över mer och mer av ansvaret för 
hälso- och sjukvårdens utveckling 
till marknaden. Det har främst gyn-
nat innerstan och de rikare kom-
munerna men missgynnat andra 
delar av länet. Tyresö hör till de 
kommuner i länet som har minst 

antal vårdcentraler per invånare. 
Inga nya vårdcentraler har etable-
rats i Tyresö sedan Tyresöhälsan 
öppnades på Vintervägen 1994. 
Sedan dess har kommunen vuxit 
med fler än 11 000 invånare.

Mot denna bakgrund lovar 
Socialdemokraterna nu att en ny 
vårdcentral ska etableras i Tyresö 
om Socialdemokraterna får styra 

Stockholms läns landsting efter 
höstens val.

– Tyresö har haft ett skriande 
behov av ytterligare en vårdcentral 
en längre tid, säger Anita Mattsson, 
oppositionsråd (S) i Tyresö. Jag 
är mycket nöjd med att vi nu kan 
lova att möta det behovet om vi får 
väljarnas förtroende att leda lands-
tinget. Sid 3

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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Ett handslag med Anita Mattsson, oppositionsråd (S) i Tyresö och Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S), om att landstinget öppnar ytterligare en 
vårdcentral i Tyresö om Socialdemokraterna vinner valet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Samhällsservicen sackar efter
n När befolkning växer behöver också samhällsservicen hänga 
med. Det sker i de flesta fall men sjukvården i Tyresö tillhör en 
del som kommit på efterkälken. Moderaterna har styrt Tyresö de 
senaste 20 åren. De har också styrt landstinget och sjukvården, 
de senaste 12 åren. Vem bär ansvaret? Ledare, sid 2

Desperat behov
n Få besked kan vara mer välkomna än ytterligare en vårdcentral 
i Tyresö. Socialdemokraternas löfte är därför väldigt viktigt. Vår-
den måste finnas där, när vi medborgare behöver den, och så har 
det inte varit i Tyresö under det senaste decenniet. Moderaterna 
har misslyckats helt. Debatt, sid 4

”Vi måste 
troligen  gå rent i 
resten av serien 
om vi ska bli 
uppflyttade.”
Nicole Tabari, sid 13

Tom stol
n Moderaterna uteblev när 
Hyresgästföreningen bjöd in 
partierna till möte om bostä-
der. En av hyresgästernas 
frågor till partierna var hur 
man ställer sig till marknads-
hyror som beräknas höja 
hyrorna med 40 procent i 
Tyresö. Sid 3

Vrede bland äldre
n Sveriges Pensionärsför-
bunds, SPF, ordförande i 
Tyresö är upprörd över ned-
läggningen av Björkbackens 
äldreboende. ”Jag är förban-
nad”, säger Kerstin Hall-
gren. Sid 5

Kön växer
n Tyresö bostäders kö är 
längre än någonsin. Just nu 
står över 31 000 personer i 
kön och tillskottet av hyres-
rätter som nybyggena ger 
räcker inte långt. Sid 7

Vill utöka
n Brännpunkten bedriver 
verksamhet som utvecklar 
barn och ungdomars fysiska 
och psykiska förmågor uti-
från ett hälsoperspektiv med 
helhetstänk. I lokalerna på 
Granängsringen pågår många 
spännande aktiviteter och 
man vill utöka verksamhe-
ten. Sid 9

Seger för Hanviken
n Det var en viktig seger för 
Hanvikens damer i division 
4B när IFK Haninge besegra-
des. Sid 13

Snart är hösten här!
Vi kan hjälpa er med trädgårdsanläggning, skötsel, 
beskärning och stenläggning. Just nu har vi extra  
bra priser på plantering av häckar. Vi har fortfarande 
ett stort  utbud av perenner, buskar och träd.

Välkommen till en riktig handelsträdgård med personlig service på 
Ältavägen 107 mellan Hellasgården och Älta centrum. Eddie med personal



Tabell 1

2014 2015 2016 2017
Tyresö 74 69 68 65
Riket 77 77 76 76

Tyresö Riket

1

Kommunfakta: Allt färre hyresrätter i allmännyttan
I Tyresö har allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna sålt ut hyresrät-
ter så att det inte tillkommit några nya hyresrätter alls mellan 2000 och 2017. Nu 
visar statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) på vad som hänt från 
2014 till 2017. Då minskade antalet hyresrätter i allmännyttan i Tyresö från 74 
lägenheter per tusen invånare till 65 lägenheter per tusen invånare. Som jämförelse 
kan konstateras att det i Sverige var i princip oförändrat antal hyresrätter i allmän-
nyttan. Vill man ha en kommun för alla är det dags att rösta bort den majoriteten av 
allianspartier och Sverigedemokrater som styrt bostadspolitiken i vår kommun.

Antal hyresrätter i allmännyttan per tusen invånare

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Alla vet att det är svårt att få tid hos en 
läkare i Tyresö. Ibland nästan omöjligt. Vi 
är många som behöver besöka doktorn i 

förkylningstider med en halsfluss eller ett barn 
med öroninflammation. För många av de äldre 
tyresöborna är vårdcentralen väsentlig för att 
klara de krämpor som kommer på ålderns höst.

När man är sjuk behövs en läkartid i närtid. 
Många kan vittna om att det inte är så i Tyresö 
idag. Motsvarar inte kapaciteten i primärvården 
behoven, tvingas människor söka sig vidare till 
landstingets övriga vårdinrättningar. Då åker vi 
till näraktuten med sjukdomar som skulle kun-
nat åtgärdats på hemmaplan. När det blir det fullt 
på närakuten fortsätter vi till någon av de stora 
sjukhusen. Där på akuten på SÖS eller KS blir 
väntetiderna långa och vi belastar också fel del 
av sjukvården med sjukdomar som istället borde 
lösas nära oss. Med en fungerande primärvård 
blir vården både enklare och bättre för alla. Dess-
utom blir den billigare och ökar tillgången till 
kvalificerad vård för dem med svåra sjukdomar.

När ett samhälle växer behöver servicen 
hänga med. Så har definitivt inte vården i ett 
växande Tyresö utvecklats. Moderaterna har 
styrt i Tyresö de senaste 20 åren. Moderaterna 
har styrt i landstinget de senaste 12 åren. Ska 
ansvaret för planeringsbrister i sjukvården 
utkrävas finns därför bara ett håll att peka åt. 
Att det kunnat bli så här illa i Tyresö är egentli-

gen ett mysterium. Kommunens starke man, det 
moderata kommunalrådet Fredrik Saweståhl, 
är själv ledamot i landstingsfullmäktige som 
ytterst ansvarar för länets sjukvård.

Den positionen har han haft de senaste 
åtta åren. Problem har staplats på pro-
blem och inga initiativ har tagits eller 
åtgärder vidtagits för att förenkla för 
tyresöborna. Därför är det så mycket 
mer glädjande att se ett rejält handslag 
mellan de socialdemokratiska ledarna i 
Tyresö och landstinget.

Anita Mattsson och Erika Ullberg skapar genom 
sitt agerande framtidstro. Med ett nytt styre i 
landstinget kommer en ny vårdcentral att etable-
ras i kommunen. Och det i Granängsringen som 
kan ses som ett nav kring den mest befolknings-
täta delen av Tyresö. Så ska en slipsten dras.

Det behövs verkligen politiker som kan se 
sambanden och träffa överenskommelser för en 
samhällsutveckling som gynnar alla. Sjukvård 
och omvårdnad måste få ta en större del av den 
politiska diskussionen också lokalt i Tyresö. 
Det har uppenbart inte varit en prioriterad fråga 
de senaste decennierna i vår kommun. Det kan 
inte fortgå. När kommunens starke man blivit 
svag är det hög tid för ett skifte.

ooo

En fungerande primärvård kräver tillgängliga vårdcentraler. Så är det inte i 
Tyresö idag. Kommunen har vuxit väldigt mycket de senaste decennierna 
utan att vårdapparaten har ökat sin storlek. Det har fått till följd att många 
inte får en läkartid när det behövs. Många äldre har dessutom svårt att 
ens få kontakt med vården. 20 års moderat styre har satt sina spår.

Hyresgästföreningen i Tyresö ordnade häromdagen ett 
möte dit alla partier i Tyresö kommunfullmäktige inbju-
dits för att berätta om sina ambitioner om bostäder i kom-
munen. Alla partier utom moderaterna kom. Det är tydligt 
att det största partiet i Tyresö inte tycker att åsikter från 
människor som bor i hyresrätt betyder så mycket. Nu fick 
mötesdeltagarna i alla fall lyssna till vad de sju övriga par-
tierna tyckte. Liberalernas Leif Lanke tyckte till exempel 
att det saknades byggregler som ställde likartade krav över 
landet. Då skulle det kunde ritas typhus istället för att varje 
nytt projekt skulle starta på ett vitt papper. Det skulle ge 
billigare lägenheter. En klok tanke. Men var det inte så att 
en av de största motståndarna till Svensk Byggnorm var 
just Folkpartiet det vill säga Liberalerna. ”Att vara liberal är 
att vara kluven”, sa Gunnar Helén som var partiledare för 
folkpartiet på 70-talet. Så sant, så sant.

ooo
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Initiativlöst
i 20 år

Bollmora, sa vår Herre och smaka på orden

finns det nåt vackrare namn här på jorden.

Bollmora – mulligt och mjukt på en gång

fast pressen har bestämt att det smakar betong.

S.

Bollmora, vår hembygd, oavsett vad pressen tyckte på 60-talet
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Fler Hesa Fredrik
TUT Viktigt meddelande till all-
mänheten, VMA, kommer att byg-
gas ut i Tyresö. Efter en kartlägg-
ning som är gjord har det konsta-
terats att utomhuslarmet inte hörs 
över hela kommunen. VMA testas 
fyra gånger per år, första helgfria 
måndagen i mars, juni, september 
och december kl 15.00. 

VMA kallas ofta Hesa Fredrik. 
Namnet sägs komma från Dagens 
Nyheters krönikör Fredrik Ryd-
qvist som själv var lika hes som 
larmet vid första testtillfället 
1931.

ooo

Medborgarunder-
sökning varje år
ENKÄT I september kommer 
1 200 tyresöbor att få svara på en 
medborgarundersökning. Under-
sökningen kommer att genomför-
as varje år från och med i år för 
att kunna följa resultaten som är 
kopplade till målstyrningen.

ooo

Färre djur på 
Uddby gård
DJUR Med anledning av somma-
rens extrema torka har många 
bönder svårt att få foder att räcka 
till djuren. Uddby gård har därför 
begärt dispens från hur många 
djur gården ska ha. Dispensen är 
beviljad till 31 maj 2019, när det 
enligt arrendekontraktet ska åter-
gå till grundbesättningen av djur. 
Därmed ska bonden klara grovfo-
derförsörjningen.

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

 

 

VÅRD I tolv år har Stockholms 
läns landsting styrts av allians-
partierna, och under denna tid 
har de lämnat över mer och mer 
av ansvaret för hälso- och sjuk-
vårdens utveckling till markna-
den. Det har främst gynnat inner-
stan och de rikare kommunerna 
men missgynnat andra delar av 
länet.

Tyresö hör till de kommuner i 
länet som har minst antal vård-
centraler per invånare; mindre än 
hälften jämfört med exempelvis 
Danderyd och Ekerö. Inga nya 
vårdcentraler har etablerats i 
Tyresö sedan Tyresöhälsan öpp-
nades på Vintervägen 1994. Sedan 
dess har kommunen vuxit med 
fler än 11 000 invånare.

Vård efter behov
Mot denna bakgrund lovar Social-
demokraterna nu att en ny vård-
central ska etableras i Tyresö om 
Socialdemokraterna får styra 
Stockholms läns landsting efter 
höstens val. En lämplig plats 
för denna vårdcentral kan vara 
Granängsringen, ett område som 
kommer att växa betydligt de när-
maste åren.

– För oss socialdemokrater 
är det centralt att sjukvården 
utvecklas efter invånarnas behov 
snarare än de privata vårdbola-
gens kalkyler, säger Erika Ull-
berg, oppositionslandstingsråd 
(S) i Stockholms läns landsting. 

Med detta handslag lovar vi att 
förbättra vårdutbudet i ett områ-
de där varken marknaden eller 
den styrande alliansen förmått 
tillgodose detta behov.

Praktiskt kommer etableringen 
att ske genom att landstingets 
egen vårdorganisation SLSO ges 
i uppdrag att starta en ny vård-
central. Kostnaden uppskattas till 
omkring 20 miljoner kronor per år.

Jämlik vård
Finanslandstingsrådet Iréne Sve-
nonius (M) säger till Mitt i Tyresö 
att löftet är ofinansierat och riske-
rar landstingets ekonomi. Hon ser 
hellre att fler privata vårdmottag-
ningar öppnar i Tyresö.

– Kontrasterna i sjukvårdspo-
litiken och landstingsvalet kan 
inte bli tydligare, säger Erika 
Ullberg (S), oppositionslands-
tingsråd i Stockholms läns lands-
ting. Medan Iréne Svenonius och 
Moderaternas besked är att tyre-
söborna helt enkelt får hoppas att 
något privat vårdbolag ser Tyresö 
som tillräckligt lönsamt så är mitt 
och Socialdemokraternas besked 
att detta är landstingets ansvar 
och att vårdens spridning är en 
jämlikhetsfråga. Om vi får styra 
landstinget kommer tyresöborna 
att få bättre tillgång till vård. Vi 
ser det vårdbehov som vuxit fram 
här och vi kommer att agera på 
det – inte hänvisa till marknadens 
nycker.

ooo

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S), visar en tydlig kontrast i hur 
partierna ser på tillgången till sjukvård. Socialdemokraterna vill att lands-
tinget tar ansvar och öppnar en vårdcentral, och litar inte på marknadens 
nycker. FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Vallöfte från Socialdemokraterna:

Ny vårdcentral i Tyresö

Marknadshyror – inget för Tyresö
BOSTAD När Hyresgästfören-
ingens ordnade en hearing om 
bostadspolitiken fick de politiska 
partierna berätta vad de vill med 
bostadspolitiken i Tyresö.

En av de frågor som togs upp var 
bristen på hyresbostäder som 
unga kan efterfråga. Dels är utbu-
det av hyresrätter för litet och de 
nya som byggs får för höga hyror, 
var den allmänna uppfattningen. 
Många ungdomar som stått i 
bostadskön och nu fått ett erbju-
dande, tvingas tacka nej. Det är få 
25-åringar som klarar en hyra på 
10 000 kronor i månaden för en 
tvårummare.

Marknadshyror
Den fråga som engagerade allra 
mest var hur de olika partierna 
ställde sig till marknadshyror. 
Moderaterna har föreslagit att 
det ska införas sådana. Eftersom 
det var Tyresös moderata kom-
munalråd, Fredrik Saweståhl, 
som drev frågan på moderaternas 
kongress, upplevdes det speciellt 
viktigt med svar från tyresöpar-
tierna. Konsultföretaget Ramböll 
som utrett konsekvenserna av ett 
marknadshyressystem konstate-
rar att hyrorna i Tyresö skulle öka 
med i snitt 40 procent om de blev 
verklighet. Nu kunde hyresgäs-
terna andas ut när svaret från de 
sju närvarande partierna var att 
de tycker att nuvarande förhand-
lingssystem fungerar väl och att 

marknadshyror inte ska införas i 
Tyresö.

– Nu hoppas jag också att de 
driver det gentemot sina par-
tier på riksdagsnivån där både 
Liberaler, Centerpartiet, Mode-
raterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna sagt att de 
vill börja med marknadshyror i 
nyproduktionen, säger Tina Norr-
ström ordförande i Hyresgästför-
eningen Tyresö

Tom stol
Det mest anmärkningsvärda på 
annars, tyckte deltagarna, var att 

moderaterna uteblev helt från 
mötet.

– Väldigt tråkigt att Moderater-
nas stol stod tom på politikerut-
frågningen i måndags, säger Tina 
Norrström. Vi hade verkligen för-
väntat oss att alla partier skulle 
medverka, speciellt (M) som är 
störst och styr i Tyresö. Så dåligt 
att inte ens höra av sig med ett 
besked. Fredrik Saweståhl hade 
svarat att ”Vi ska absolut se till 
att försöka ha någon från Mode-
raterna på plats”, men sen var det 
ingen som hörde av sig, trots tre 
påminnelser. Har Moderaterna 

så få förtroendevalda att inte en 
enda kan ta två timmar av sin tid 
för att delta i ett så här viktigt eve-
nemang, och inte ens kan anmäla 
frånvaro. De åhörare som var 
med var väldigt besvikna, och det 
är vi arrangörer också.

Några av deltagarna på mötet 
dristade sig till att säga att mode-
raternas frånvaro nog hade sin 
orsak i just ställningstagandet för 
marknadshyror. Det skulle ju bli 
katastrof för väldigt många att få 
en hyreshöjning på kanske 3 500 
kronor per månad.

ooo

Tina Norrström, Hyregästföreningen, hälsar välkommen. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Härom veckan kom Socialdemokraterna med ett av 
detta vals viktigaste besked för Tyresö. Anita Matts-
son (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande 

i Tyresö och Erika Ullberg (S), kandidat till finanslands-
tingsråd tog i hand på att bygga en ny vårdcentral i Tyresö.

Få besked kan väl vara mer välkomna. Vårdcentralerna 
i Tyresö har länge haft listningsstopp, vilket innebär att 
många tyresöbor tvingas söka vård utanför kommunen och 
vi som är listade i Tyresö har svårt att överhuvudtaget få tid 
på vår vårdcentral.

Vården måste finnas där, när vi medborgare behöver 
den, och så har det inte varit i Tyresö under det senaste 
decenniet.

Tyvärr har det visat sig vara en principfråga för Mode-
raterna att inte öppna landstingsdrivna vårdcentraler. I 
ytterligare en fråga sätter högern sina principer framför 
medborgarnas bästa. Finanslandstingsrådet Irene Sveno-
nius (M) gick så långt att hon i Mitt i Tyresö hävdade att 
löftena om ny vårdcentral i Tyresö riskerar landstingets 
ekonomi och att det var ”oseriöst”. Samma Svenonius som 
representerar landstingsmoderaterna som är ytterst ansva-
riga för bygget av världens dyraste sjukhus, Nya Karolinska 

Sjukhuset. Samma Svenonius som behöver förklara varför 
Stockholms Läns Landsting köper strumpor för 6 000 kro-
nor paret. Samma Svenonius som stoppade en granskning 
av landstingets upphandlingar, men glömde berätta att det 
var hennes man som var upphandlingschef. Transparency 
International har visat att korruptionen blir alltmer vanlig i 
vårt land och att Sverige är det mest korrupta landet i Skan-
dinavien. Mot detta måste vi ta krafttag. Ett viktigt första 
steg skulle vara att rösta bort Moderaterna från ledningen 
av Stockholms läns landsting.

Som tyresöbo vet jag hur desperat vårt behov är av en 
ny vårdcentral i Tyresö. Det är lätt för Svenonius från Täby 
att säga att vi inte behöver en här, samtidigt som vårdcen-
tralerna poppar upp som svampar ur jorden i hennes egen 
kommun.

Det oseriösa i frågan om vårdcentral är inte att Socialde-
mokraterna lovar en ny vårdcentral i Tyresö, utan att Irene 
Svenonius, som är ytterst ansvarig för landstingsmodera-
ternas politik, från sitt Täbyperspektiv inte tar vår, tyresö-
bornas, situation på allvar.
Lennart Jönsson
Tyresöbo

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Nu går skam på torra land: vem är emot en vårdcentral i Tyresö?
Vården måste 

finnas där, när 
vi medborgare 

behöver den.

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Feltänkt?
De borgerliga partierna brukar 
måna om att hålla skatterna nere. 
Men här i Tyresö börjar jag undra 
hur det hänger ihop när alliansen 
nu vill bygga ett helt nytt äldrebo-
ende istället för att renovera det 
som redan finns i Björkbacken. 
Det borde vara mycket dyrare att 
bygga nytt än att renovera?

Är det verkligen att vara rädd 
om skattebetalarnas (mina) peng-
ar?
Besviken skattebetalare

Jag vill flytta hemifrån!

Olikheter stöttar varandra!

Jag vill flytta hemifrån. Det har jag 
velat i flera år. Men så som bostads-
marknaden ser ut idag finns ingen 
möjlighet till det. Det finns uppen-
barligen alldeles för få hyresrätter 
eftersom det är flera års väntetid. 
När det väl byggs hyresrätter så 
är hyran jättehög. Nu diskuteras 

marknadshyror som ett alterna-
tiv för att lösa situationen. Men 
det kommer inte leda till att fler 
lägenheter byggs, bara att jag och 
alla andra som letar bostad får 
det ännu svårare att hitta ett hem. 
Bygg fler hyresrätter. Nu.
20 år

Kanske kan naturen vägleda 
människan i sin förmåga 
att hjälpa varandra.
Kommuninvånare

Utveckla Tyresö som skärgårdskommun!
Den här sommaren har varit fan-
tastisk på många sätt, med ett 
osedvanligt vackert väder.

För oss som bor i Tyresö finns 
det bra möjligheter att njuta av 
sommaren på hemmaplan genom 
att vi är en kustkommun med 
långa sträckor av stränder och 

klippor. Men Tyresö borde kunna 
bli ännu bättre på att ta vara på 
sina möjligheter och profilera sig 
ännu bättre som skärgårdskom-
mun.

Borde det inte till exempel 
kunna finnas fler restauranger 
och sommarcaféer?

Kanske till och med ett hotell 
så att även utsocknes (turister) 
kan får ta del av allt det fina som 
vår kommun har att erbjuda? 
Vilka partier vill satsa på Tyresö 
som skärgårdskommun? Det är 
en viktig fråga.
Skärgårdsvän

Nu är det nog!
Jag har trampat i hundbajs inte 
en, inte två, utan TRE gånger i år! 
Två på Wättinge gårdsväg och en 
vid Ahlstorp.

Vad är så svårt med att plocka 
upp efter sin hund?

När du skaffade ditt husdjur så 
förband du dig även att vid pro-
menader städa rent efter den, för 
allas trevnad. Om du inte klarar 
av den uppgiften kanske du inte 
ska ha hund. En situation lik den 
när barn lovar att städa hamster-
buren, men efter tre gånger aldrig 
gör det igen är den du skapar för 
din omgivning. Skäms!
Gunnel

Jämställt ställe!
Jämställdhetsarbetet behöver 
säkerligen öka i hela samhället. 
Även i Tyresö. Jag får verkligen 
hoppas att detta övergångsställe 

inte är det enda synliga tecknet på 
Tyresö kommuns arbete i frågan. 
Det vore förskräckligt!
Kata
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Underskott i kommunens ekonomi
EKONOMI För första gången 
på 20 år kommer Tyresö kom-
mun sannolikt att göra ett stort 
underskott i ekonomin. Detta 
trots att Sverige befinner sig 
mitt i en högkonjunktur, låga rän-
tor, i princip full sysselsättning 
och rekordlågt försörjningsstöd. 
Förklaringen är att nämnderna i 
Tyresö gör stora underskott.

Resultatet för kommunen prog-
nostiseras till ett underskott på 
2,2 miljoner kronor, vilket är 31,8 
miljoner kronor sämre än budge-
terat resultat. Detta trots att prog-
nosen innehåller exploaterings-
vinster, det vill säga engångsin-
täkter, på 42 miljoner kronor.

Negativ prognos
Den negativa prognosen beror 
huvudsakligen på att kommu-
nens verksamhetsområden inte 
håller budget utan prognostiserar 
ett underskott på över 70 miljo-
ner kronor. Främst är det social-
nämnden och kommunstyrelsen 
som beräknar stora underskott 
och av kommunens verksamheter 
är det knappt hälften som bedrivs 
inom budget. Enbart socialnämn-
dens underskott prognostiseras 
till 37,3 miljoner kronor, vilket är 
högre än när förre ordföranden 
Andreas Jonsson (M) tvingades 
lämna sitt uppdrag, då på grund 
av de skenande kostnaderna som 

socialnämnden inte hade kontroll 
över. Nuvarande ordförande Dick 
Bengtsson (M) har alltså inte 
lyckats bättre än sin föregångare.

Kan bli värre
Det ekonomiska resultatet kom-
mer sannolikt att försämras ytter-
ligare med 14 miljoner kronor, 
eftersom kommunens vindkraft-

verk är kraftigt övervärderat och 
troligen säljs till Tyresö Bostäder 
under året. Skulle försäljningen 
inte ske kommer resultatet istäl-
let försämras med 18 miljoner 
kronor, eftersom nedskrivningen 
går på resultaträkningen.

– Moderaterna är slarviga med 
skattebetalarnas pengar. Istället 
för att underhålla de lokaler vi 

har, låter de byggnader förfalla, 
sedan vill de riva och bygga nytt. 
Det blir dyrt. Vi har sett det med 
Nyboda skola, och nu riskerar vi 
samma sak i Fornudden och med 
Björkbacken. Slöseriet måste 
få ett slut, Tyresö behöver mer 
ansvarsfull politik, säger Anita 
Mattsson, (S) oppositionsråd.

ooo

NYHETER

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

Per-Gunnar Hellgren, Bollmora
– Skolan, för barnens skull, frå-
gor som rör socialtjänsten och 
äldrefrågor.

Anna-Britta Asp, Bollmora
– Sociala frågor, byggandet av 
hyresrätter, och äldreomsor-
gen, att man som äldre får god 
omsorg.

Amanda Wingårdh, Raksta
– Miljöfrågor, jämställdhet, sjuk-
vården i Tyresö. Vi behöver mer 
vårdcentraler.

Stefan Larsson, Västertorp
– Pensioner, man ska kunna leva 
på sin pension. Trygghet, idag 
känner jag mig ofta otrygg när 
jag är ute på kvällen. Sjukvården, 
den bara måste fungera.

Ann Eklund, Bollmora
– Sjukvården, att det byggs hyres -
rätter, och fler lärare per elev.

?Om knappt två 
veckor är det val. 

Vilka tre frågor  
tycker du är 

viktigaste  i valet?

FOTO: JOHANNA SCHAUB

Kerstin Hallgren har bra koll på 
vad tyresöborna prioriterar högst 
för de äldre.

– Att kunna få en plats inom 
äldreomsorgen när man inte 
längre kan bo kvar hemma. Sedan 
Ängsgårdens äldreboende lades 
ner så har det inte kommit något 
nytt istället i Trollbäcken. Och på 
Björkbacken har två avdelningar 
försvunnit. Det kommer att dröja 
innan det kommer till nya platser. 

Även för Kerstin är vårdplatser 
den i särklass viktigaste frågan. 

Ska få bo kvar i Tyresö
Hon reagerar starkt på att äldre 
idag hänvisas till andra kommu-
ner i väntan på en plats i Tyresö. 
En väntan som kan bli så lång att 
man till slut inte orkar flytten till-
baka.

– Om man har vuxit upp eller 
bott länge i Tyresö, då är det klart 

att man ska få bo kvar i sin hem-
kommun.

Varför riva något bra?
Hon är mycket upprörd över ned-
läggningen av Björkbackens äld-
reboende.

– Jag är förbannad! Eftersom 
min man bodde där i tre år så har 
jag egna erfarenheter. Det var lätt 
att gå ut, personalen var bra och 
vi var nöjda. Varför ska man riva 
ett i grunden bra äldreboende? 
Det måste bli mycket dyrare att 
bygga nytt jämfört med att reno-
vera.

Inför det stundande valet säger 
hon:

– Om man vill ha en värdig 
äldreomsorg i Tyresö så är det 
avgörande vilket parti som vinner 
valet.

Sedan några år sitter hon som 
representant i KPR, kommunala 
pensionärsrådet.

– Vi som sitter i KPR repre-
senterar SPF, PRO och finska 
föreningen och vi har ett mycket 
gott samarbete, säger Kerstin 
Hallgren. Men vi tycker nog att 
våra erfarenheter och synpunk-
ter kunde tas tillvara bättre av 
politikerna när de planerar och 
beslutar om äldreomsorgen. Det 
är mycket som inte går åt rätt håll.

ooo

– Varför ska man riva Björkbacken som är ett i grunden bra äldreboende? säger Kerstin Hallgren. FOTO: TYRESÖ NYHETER

”Jag är förbannad!”

Anita Mattsson (S) är bekymrad över den ekonomiska utvecklingen i kommunen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

OMSORG Ett långt yrkesliv inom vård och omsorg har gett 83-åriga 
Kerstin en gedigen erfarenhet och kunskap om frågor som rör äldre-
omsorgen. Med det i bagaget har hon efter pensioneringen fortsatt 
engagera sig bland annat som ordförande i Tyresö SPF, Sveriges Pen-
sionärsförbund.
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Tabell 1
Tyresöbor
Tyresöbor

Mycket bra 
förslag 57 %
Mycket bra 
förslag 57 %
Ganska bra 
förslag 22 %
Varken eller 2 %
Ganska dåligt 
förslag 10 %
Mycket dåligt 
förslag 2 %
Vet ej 6 %
Vill ej uppge 0 %
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Just nu pågår valrörelsen med stor kraft. För mig är 
valrörelsen något spännande och vackert. Många 
medborgare engagerar sig på ideell basis för att 

påverka hur sitt land, landsting och kommun ska styras 
under de kommande åren. I den bästa av världar pågår 
samtalet och diskussionen löpande under fyra år, men 
intensiteten i det demokratiska samtalet kommer nog all-
tid vara som mest frenetiskt i just valrörelsen.

I vårt kära Tyresö pågår valrörelsen med dörrknack-
ning, torgmöten, affischering och många andra aktivite-
ter. Jag har haft förmånen att få vara med i flera valrö-
relser och tycker det är fantastiskt att få samtala med så 
många tyresöbor och höra deras berättelser, visioner och 
drömmar. Under alla år jag har knackat dörr har det näs-
tan uteslutande varit glada miner hos dem jag har knackat 
på hos. Så har det också varit i detta val, men för mig har 
polariseringen blivit tydligare. Det är fler som är så arga 
att det är omöjligt att föra ett vuxet och resonerande sam-
tal om de saker som de är besvikna på eller vill förändra. 
Man behöver inte vara skarpsynt för att se den växande 
oförsonligheten.

Samma konfliktsökande och kompromisslöshet kan 
ses i länder som Ungern, där landets frihet uppges vara 
hotad. I deras senaste valrörelse användes Sverige som 
en nidbild och slagträ av högerpopulismen. Valrörelsen 
drevs av djup konflikt och vi ser oroande tendenser där 
Ungern verkar driva mot att bli en enpartistat.

Denna oförsonlighet använde också Trump när han 
vann valet i USA. Men han har inte bara använt oförson-
lighet mot media och mot eliten i Washington. Han har 
faktiskt varit med och eldat på den. Det var en av de vik-
tigaste ingredienserna i Trumps valrörelse.

Var leder den växande oförsonligheten oss hän? Hur 
ska vi i framtiden kunna leva ihop, i Tyresö, i Sverige och 
i Europa? Vad händer när fler länder leds av arga oför-

sonliga män och när deras olika 
intressen krockar. Vad händer 
när alla tävlar om att vara mest 
oförsonlig och kompromisslös? 
Jag tänker exempelvis på EU 

och migrationskrisen. Hur kan våra gemensamma pro-
blem lösas när Orban i Ungern, Salvini i Italien och Kurz 
i Österrike gjort sig kända för just kompromisslöshet? 
Jag kommer aldrig ge min röst eller tillit till dessa ledare. 
Istället behöver vi fler ledare som vår egen Stefan Löfven, 
Macron i Frankrike och Merkel i Tyskland.

Oförsonligheten syns också i valrörelsen i Tyresö. 
Aldrig har förstörelsen av valplakat varit så omfattande. 
Häromdagen kastades ett ägg mot en socialdemokratisk 
valarbetare i Tyresö.

Det är möjligt att gå mot samförstånd och samarbete 
i Tyresö, Sverige och Europa. Ska det vara möjligt måste 
vi alla sträva efter kompromisser och förståelse. Ska vi 
lyckas behöver vi ledare som söker samarbete och breda 
lösningar. Därför kommer jag stolt rösta för Stefan Löf-
ven som statsminister.
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 38-åriga 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

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.

”Hur ska vi i framtiden 
kunna leva ihop?”

Tydligt besked i TN/NOVUS:

Tyresöborna vill  
se ny vårdcentral

I den valundersökning som Tyre-
sö Nyheter har gjort med hjälp 
av Novus där 500 tyresöbor fick 
svara på frågor är stödet för en 
ny vårdcentral massivt. 69 pro-
cent av väljarna tycker det är en 
mycket eller ganska bra idé. Bara 
12 procent avvisar förslaget. Bak-
grunden är lätt att se. Tyresö fick 
sin tredje vårdcentral 1994. Sedan 
dess har befolkningen vuxit med 
fler än 11 000 nya tyresöbor. Men 
egentligen är situationen värre än 
så. Det som idag är Aleris vård-
central startades ursprungligen 
som en företagshälsovård som 
avlastade övriga vårdcentraler. 
Man får snarare gå tillbaka till 
80-talet för att se en tid då Tyresö 
bara hade två vårdmottagningar. 
Sedan dess har befolkningen ökat 
med fler än 15 000.

Det har inneburit växande köer 
och en oförmåga att svara upp 
mot medborgarnas behov. Det 
har också inneburit att Bollmoras 
vårdcentraler (såväl den lands-
tingsdrivna som Aleris) har bland 

de lägsta kundbetygen i länet. 
Trollbäckens vårdcentral får bra 
kundbetyg men där råder sedan 
länge listningsstopp.

Nu sänder alltså tyresöborna 
en tydlig signal. Vi behöver en 
ny vårdcentral och det nu. Det är 
ingen skillnad mellan väljarna, de 
tycker lika oavsett partitillhörig-
het. Och de lokala partiorganisa-
tionerna verkar alla jobba för en 
ny vårdcentral. Men det har inte 
hjälpt. Trots växande befolkning 
har landstinget inte byggt någon 
ny vårdcentral. Moderaterna 
som styr landstinget har hänvi-
sat till den fria etableringsrätten 
och motståndet mot att starta 
en landstingsdriven vårdcentral 
har varit kompakt. Samtidigt har 
inget privat företag öppnat någon 
mottagning.

Nu blir frågan en valfråga. Soci-
aldemokraterna i Stockholms läns 
landsting lovade nyligen att under 
kommande mandatperiod öppna 
en fjärde vårdcentral i Tyresö.

ooo

VAL Tyresö har haft tre vårdcentraler sedan 90-talet. Köerna har 
sedan dess växt med befolkningen. Nu kräver Tyresöborna att en ny 
vårdcentral etableras.

Sjukvården – Mode-
raternas ömma tå
Sjukvården har blivit modera-
ternas ömma tå i Stockholms 
läns landsting. Haveriet kring 
NKS med skenande kostnader, 
stora brister i lokaler, ökande 
konsultkostnader och jävsankla-
gelser mot landstingsstyrelsens 
ordförande Irene Svenonius är 
bara toppen på isberget. Samti-
digt med NKS har sparkraven på 
sjukhusen växt och under som-
maren har 1 200 vårdplatser varit 
stängda. Till detta ska läggas 
att vården blivit allt mer ojämlikt 
fördelad.
 Medan antalet vårdmottag-
ningar växt i Stockholm city har 
ökningen stagnerat i kommu-
nerna runt Stockholm.
 För Tyresömoderaterna är 
frågan än mer besvärande. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Saweståhl är tung även 
i landstingspolitiken. Trots sina 
uppdrag har han dock inte lyck-
ats öppna en fjärde vårdcentral i 
Tyresö. Risken finns att väljarna 
frågar vad nytta man har av en 
tung politiker med många upp-
drag om han inte förmår ta figh-
ten för tyresöbornas bästa.
 Socialdemokraterna har det 
lättare. Dels har de högre förtro-
ende bland väljarna i sjukvårds-
frågan än moderaterna och dels 
har de redan från början med 
sig sina landstingspolitiker som 
lovat en vårdcentral i Tyresö. 
Genom att vilja omförhandla 
NKS-avtalet kan de frigöra pengar 
till vården som bland annat ska 
användas i Tyresö.
 Frågan nu är om de har stort 
stöd nog bland väljarna i hela 
länet för att byta ut tolv år av alli-
ansstyre – varav de senaste fyra 
åren med stöd av SD?

Martin Nilsson, TNs politiska 
analytiker. FOTO: TN

Det bör byggas en ny vårdcentral i Tyresö

TN lät Novus genomföra en valundersökning inför valåret 2018.  
I februari tillfrågades  500 slumpvis utvalda tyresöbor per telefon.
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Rekordlång kö hos 
Tyresö Bostäder

Extra resurser till fritids
verksamheten i Tyresö

Socialdemokraterna i Tyresö väl-
komnar regeringsbeslutet och 
menar att pengarna kommer göra 
skillnad för kommunens unga.

– Fritidsgårdar fyller en viktig 
funktion i vårt samhälle, i synner-

het ger de många unga en menings-
full fritid. Med regeringens sats-
ning kan vi utöka och förstärka 
fritidsverksamheten i Tyresö säger 
Anita Mattson, (S) kandidat till 
kommunstyrelsens ordförande.

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) får 
nu i uppdrag att fördela dessa 
medel och följa upp satsningen. 
Satsningen innebär att det finns 
drygt 95 000 kronor i stöd till fritids-
gårdar och motsvarande öppen fri-
tidsverksamhet i Tyresö kommun. 
Syftet är att unga i åldern 13–20 år 
ska kunna delta i mer verksamhet 
och få ut mer av deltagandet.

ooo

– Med regeringens satsning kan vi utöka och förstärka fritidsverksamheten i Tyresö säger Anita Mattson, (S) 
kandidat  till kommunstyrelsens ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bygglov
Kråkvägen 22 utvändig ändring av enbostadshus och mur
Lindalsvägen 50 A tillbyggnad av enbostadshus
Sofiebergsvägen 7 A utvändig ändring av enbostadshus
Lövsångarvägen 4 tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus
Björkbacksvägen 8 ändrad användning av industribyggnad till vårdin-

rättning
Forellen 4 tillfällig åtgärd för sopsugsterminal 
Pärlröksgången 112 för utvändig ändring av flerbostadshus
Pärlröksgången 175 utvändig ändring av flerbostadshus
Sparvvägen 2 tillfällig uppställning av containers
Ugglevägen 11 till- och ombyggnad av enbostadshus
Slumnäsvägen 43 B tillbyggnad av enbostadshus 
Björndalsringen 22 nybyggnad av fritidshus

Mokärrsvägen 55 nybyggnad av fritidshus

Vårliden 12 mur
Sjöbergavägen 30 utvändig ändring av fritidshus
Tonstigen 14 rivning av komplementbyggnad
Myggdalsvägen 90 utvändig ändring av flerbostadshus
Myggdalsvägen 60 utvändig ändring av flerbostadshus
Myggdalsvägen 20 utvändig ändring av flerbostadshus
Sjöhagsvägen 18 B utvändig ändring av enbostadshus
Bollmora Torg 3 skylt 
Konstnärsvägen 13 utvändig ändring av enbostadshus
Pluggvägen 21–23 tillfällig åtgärd för bodetablering
Siklöjevägen 18 utvändig ändring av flerbostadshus
Fornuddsvägen 54 utvändig ändring av enbostadshus
Smultronvägen 11 rivning av komplementbyggnader 
Bondevägen 21 tidsbegränsad skylt 
Bondevägen 1 tillbyggnad av förskola 
Ällmoravägen 75 nybyggnad av komplementbyggnad 
Strandbacken 6 dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbrygga
Strömfallsvägen 34 tillbyggand av industribyggnad 
Kryddvägen/Farmarstigen nybyggnad av par- och radhus 
Härsö 2 dispens från strandskyddsbestämmelserna för torrdass 
Nyforsvägen dispens från strandskyddsbestämmelserna för dike, slänt och vägräcke för gång- och cykelbana 

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

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Attefallsåtgärder
Talgoxevägen 9 nybyggnad av komplementbyggnad 
Gränöstigen 4 tillbyggnad av enbostadshus
Centralvägen 22 B nybyggnad av komplementbyggnad
Svartbäcksvägen 4 tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad
Kärrvägen 20 A tillbyggnad av enbostadshus
Sjöbergavägen 30 tillbyggnad av fritidshus och installation av 

eldstad
Sjöhagsvägen 18 B tillbyggnad av enbostadshus
Stjärnvägen 9 A tillbyggnad av enbostadshus
Fornuddsvägen 54 nybyggnad av komplementbyggnad
Tjärnstigen 78 nybyggnad av komplementbyggnad
Ängsvägen 51 tillbyggnad av enbostadshus

OMSORG Fritidsverksamheten i Stockholms region får ett tillskott på 
5,8 miljoner kronor. Det stod klart när Regeringen beslutade om att 
anslå 50 miljoner kronor för att stärka fritidsverksamheten för unga 
runt om i landet. Det är nu klart hur mycket som kommer tyresöborna 
till del.

BOSTAD Aldrig tidigare har så 
många personer stått i Tyresö 
Bostäders kö. Just nu står över 
31 000 människor i bostads-
kön. Av dessa är lite mer än en 
tredjedel tyresöbor idag. Samti-
digt pågår inflyttning i området 
Temyntan, i närheten av Veroni-
kagränd.

För första gången står över 
31 000 personer i det kommunala 
bostadsbolaget Tyresö Bostäders 
kö. Under de senaste åren har 
antalet personer som köar ökat 
lavinartat. Dock söker inte alla 
dessa personer lägenhet, utan det 
rör sig om ett par tusen personer. 
Under de senaste åren har det 
kommunalt ägda Tyresö Bostäder 
sålt hyresrätter både i Krusboda 
och i Öringe, vilket kan ha bidra-

git till att kön blivit längre. Just nu 
byggs två nya områden för Tyresö 
Bostäders räkning, Temyntan och 
Hasselbacken. Temyntan, som 
byggs i närheten av dagens Kamo-
millgränd kommer innebära 140 
nya hyreslägenheter med billiga-
re hyreskostnader i förhållande 
till andra nybyggda hyresrätter. 
Tyresö Bostäder har som ett av få 
bolag i Stockholmsregionen sökt 
regeringens investeringsstöd för 
nya hyresrätter. Det innebär att 
hyrorna kommer vara lägre än 
vid annan nyproduktion. Just nu 
återfinns sju lägenheter på Tyresö 
Bostäders hemsida, där inflytt-
ning kommer ske i november. 
Inflyttning för den första etappen 
av Hasselbacken kommer också 
att ske under hösten 2018.

ooo

200 nya lägenheter. Bara 30 800 kvar i kön. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Strandskolan 
nominerad till 
White Guide
MAT När White Guide Junior 
avgörs i Göteborg den 18 sep-
tember kommer Strandskolan 
i Tyresö att placera sig bland de 
10 bästa i kategorin Årets Håll-
bara Offentliga Restaurang 2018. 
White Guide Junior är den enda 
tävlingen i Sverige som bedömer 
helheten.

Juryn har bedömt smak och 
näring, men också måltidsmiljö, 
service, pedagogiskt samarbete, 
rektorns engagemang, kommu-
nala satsningar, hållbarhet och 
andra parametrar som bidrar till 
att höja måltidsupplevelsen för 
eleverna. Totalt deltog drygt 200 
förskolor och skolor.

ooo

Drönare mäter 
skräp
FLYG Tyresö är en pilotkommun 
när organisationen Håll Sverige 
Rent testar ett projekt där de 
mäter skräp med hjälp av drö-
nare. Testmätningarna kommer 
att göras på olika platser, bland 
annat i Stadsparken, vid Alléplan, 
badplatser och återvinnings-
stationer. Syftet är att ta reda på 
vad för slags skräp det är, var det 
kommer ifrån och kunna göra en 
uppskattning av hur stor andel 
som riskerar att hamna i sjöar 
och vattendrag. Finansieringen 
står Naturvårdsverket för.

ooo
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PORTRÄTT Han var rekordung 
när han som 19-åring kom in i 
Tyresös kommunfullmäktige. 
Tjugo år senare är engagemang-
et lika stort, men han oroar sig 
för det höga tonläge som har 
kommit att prägla politiken.

Ansiktet med de pigga ögonen 
och det rödlätta skägget syns på 
Socialdemokraternas valaffischer 
över hela Tyresö. Budskapet ”ett 
starkare samhälle, ett tryggare 
Tyresö” står med versaler bred-
vid.

– Ett demokratiskt samhälle 
värnar de utsatta. Där ställer vi 
inte grupper mot varandra, men 
det är viktigt att vi både har fokus 
på rättigheter och skyldigheter. I 
ett demokratiskt samhälle bidrar 
alla efter sin förmåga. Så skapar 
vi ett sammanhållet, starkt och 
tryggt samhälle, förklarar Mathi-
as.

Det var just frågan om det 
demokratiska samhället som 
gjorde att den unge Mathias valde 
att gå in i politiken. Han gick på 
den numera rivna Forellskolan. 
Det var 90-tal och skinskallekul-
turen härjade som värst, minns 
han.

– Att vara vänster på Forellsko-
lan var lite ensamt, skrattar han.

Ett klassiskt bokbord med 
SSU-are förändrade läget.

– Det var befriande att träffa 
andra som tänkte likadant.

Under några månader pluggade 
han historia i Glasgow. Klassklyf-
torna i den skotska staden uppfat-
tade han som mycket tydliga.

– Tiden i Glasgow gav mig en 
tankeställare. Jag tyckte nog att 
mycket var bra hemma i Sverige, 
men det blev så tydligt att demo-
krati och jämlikhet inte är en själv-
klarhet. Det stärkte min tro på 
socialdemokratin, berättar han.

Högt pris för engagemang
Som nittonåring valdes Mathias 
in i Tyresö kommunfullmäktige. 
Mycket har hänt sedan dess, inte 
minst de sociala mediernas intåg 
i våra liv.

– Det politiska samtalet har 
blivit hårdare. Sociala medier tar 
fram både det bästa och värsta 
hos människor. Dagens höga ton-
läge är negativt för det politiska 
systemet, menar Mathias.

– Det finns en uppenbar risk för 
att kloka och resonerande männ-
iskor flyr politiken. Så fort någon 

är politiskt aktiv så har människor 
”carte blanche” att bete sig hur 
som helst. Ibland är priset för poli-
tiskt engagemang orimligt högt.

– De flesta av oss politiskt akti-
va försöker bemöta människors 
olika åsikter med respekt. Jag 
skulle önska att alla – både inom 
och utanför politiken – ansträng-
er sig för att nå ett mer konstruk-
tivt debattklimat, säger Mathias.

Tyresö kan bättre!
Mathias tycker att det är fantas-
tiskt att bo i Tyresö och att det i 
allmänhet är en bra kommun.

– Men, med de förutsättningar 
som Tyresö har är det tråkigt att 
konstatera att personaltäthet och 
skolresultat inte är så bra som 
det skulle vara. Och att många 
äldre tvingas flytta på grund av 
för få äldreomsorgsplatser. Det är 
också helt sjukt att unga tyresö-
bor hinner bli gamla innan de får 
en egen lägenhet, menar Mathias.

Tillsammans med frågan om 
otrygghet är skolan, äldrevården 
och bostäder det Socialdemokra-
terna skulle behöva kasta sig över 
vid en valvinst, menar han.

– Personer som redan befinner 
sig i utanförskap ska inte känna 
sig otrygga. Det behövs både 
kortsiktiga och långsiktiga lös-
ningar för en tryggare miljö. Det 
kan handla om kameraövervak-
ning, och trygghetsvakter, alltså 
väktare som har en koppling till 
socialtjänstens mobila team i 
kommunen.

Mathias tycker att det är kon-
stigt att den borgerliga majorite-
ten i Tyresö inte utnyttjat reger-
ingens statsbidrag till så kallade 
extratjänster. Det vill säga möjlig-
heten att anställa personer som 
befinner sig en bit från arbets-
marknaden.

– Det behövs till exempel fler 
händer i äldrevården och i sko-
lan, exempelvis rastvakter. Trots 
denna fantastiska möjlighet har 
Tyresö kommun inte utnyttjat till-
fället. Det kommer vi göra om vi 
vinner valet, säger Mathias.

Om du fick 20 miljoner här och 
nu att satsa i kommunen, vad 
skulle du göra med dem?
– Solceller på kommunens tak!
Mia Lindström

Mathias Tegnér önskar ett mer konstruktivt debattklimat. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Full fart genom öknen. 
 FOTO: SAHARA MARATHON

”Det höga tonläget är 
en fara för politiken”

Snabbfakta
Namn: Mathias Tegnér
Aktuell som: Står på plats 10 på Stockholms läns 
riksdagslista för Socialdemokraterna och på plats  
två på listan till kommunfullmäktige i Tyresö.
Ålder: 39
Bor: Öringe
Familj: Fru och ett barn
Sysselsättning: Riksdagsledamot för 
Socialdemokraterna 
Jag själv med tre ord: Arbetsam, irriterande envis 
och snäll
Det här visste ni inte om mig: Sprungit Sahara 
Marathon  (2017)
Favoritställe i Tyresö: Måndalsforten
Favoritapp på mobilen: Swehockey

Jag skulle 
önska att 
alla – både 
inom och 
utanför 
politiken – 
anstränger 
sig för att 
nå ett mer 
konstruktivt 
debatt klimat.

Hyresgästernas dag  
i Tyresö

Lördagen den 8 september 2018, 
klockan 12–16

Vi bjuder på grillkorv och dryck, popcorn, 

sockervadd 

• Hoppborg, Klättervägg och surfbräda

• Ansiktsmålning,

• Karusell, Bangolf och skaftfotboll

• Information om boendevillkor inför valet

Skoj för barn i alla åldrar! Vi bjuder på allt!

Välkommen till Stadsparken, grusplanen intill 

Skate 135.

Arrangör: Hyresgästföreningen Tyresö

Detaljplan för 
Apelvägen
PLAN Kommunstyrelsen har 
an tagit detaljplanen för Apelvägen 
vid Tyresö Strand, efter ett antal 
förändringar, bland annat justerat 
vårdboendets placering. Samtliga 
partier står bakom den plan som 
godkänner ett seniorboende, Wal-
lenstams hyresrätter och bostads-
rätter samt ett vårdboende. Ären-
det kommer också att behandlas 
av kommunfullmäktige.

ooo

Färdigblåst för 
kommunen
VIND Tyresö kommun kommer 
att förhandla med Tyresö Bostä-
der om att kommunen säljer sin 
andel av det gemensamma vind-
kraftverket till bostadsbolaget. 
Liberalerna som motsatte sig 
köpet redan från början har drivit 
frågan om att sälja det. Vindkraft-
verket är övervärderat med 18 mil-
joner kronor, en kostnad kommu-
nen får stå för. Det gör att Tyresö 
Bostäder, som också då blir elpro-
ducent, kan välja att driva bolaget 
vidare med större möjlighet att 
göra vinst, eller att sälja det.

ooo

Kultur i Tyresö
PROGRAM Nu finns Tyresö kom-
muns kulturprogram att hämta 
på biblioteken och Servicecenter 
i Tyresö centrum. I programmet 
finns information om kulturhän-
delser som inträffar under hös-
ten. Informationen finns även på 
tyreso.se/evenemang.

ooo
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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

ANITA MATTSSON
Kandidat till kommunstyrelsens 

ordförande

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

Erisa Goolkar

Lennart Jönsson

Maria Rey

Tomas Forsberg

Margitha Applegate

Julian Saliba
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Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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S-KANDIDATER I TYRESÖ

Erik Reinholdsson

Barbro Nordlöf

Sarah Heidenborg

Bror Perjus

Thomas Henriksson

Frida Linder

Mikael Löthen

Bo Furugård

Markku Sandelin

Lotta Höckert

Agneta Hallbeck

Ulla Johansson

Anita Jonsson

Leif Holmgren

Maria Prinds Carstensen

Marita Bertilsson

Jazmin Rumie

Tommy Blomster

Henrik Enocsson

Börje Eriksson

Fredrik Melin

Pål Keusch

Kurt Erik Thorild

Håkan Ljung

Ingela Carlsson

Patricia Fundeborg

Mia Lindström

Angelika Jansson
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Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.



#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.



Uppvärmningslek. FOTO: TN

Amanda Holmlund är verksamhets-
ansvarig för Brännpunkten. FOTO: TN

NYHETER

WWW.ADVOKATMIMER.SE

ÄR DU I BEHOV AV JURIDISK HJÄLP?

Advokat

Mari Schaub

Fakta
Om du för Brännpunktens ordi-
narie verksamhet vill söka jobb 
som ledare, skicka mail inne-
hållande information om dig 
själv och cv till:
Amanda@brannpunkten.se

Kul på Brännpunkten
UNGDOM I hallen står många 
par skor och genom dörren hör 
man att något är på gång inne 
i Brännpunktens lokaler på 
Granängsringen. Tyresö Nyheter 
besökte Brännpunktens dans 
och parkourläger.

Vad händer här?
– Vi har ett läger och just nu gör 
vi en uppvärmning som är en 
variant på leken stöten, en sam-
arbetsövning. Vi samlas alltid 
tillsammans innan vi delar oss i 
grupper. Det finns en dansgrupp 
och en parkourgrupp som leds 
av våra ungdomsledare. Parkour 
betyder ungefär ”konsten att röra 
sig”. Vi gör också andra saker för 
att få till ”lägerkänslan” som att gå 
och bada, äta korv med bröd med 
mera, säger Amanda Holmlund, 
verksamhetsansvarig för Bränn-
punkten.

Några deltagare får frågan, vad 
är roligast på lägret?
– Jag gillar att det inte finns några 
gränser! Och att vi är ute och inne, 
säger Oliver som kort därefter 
börjar hoppa över en bock och 
göra trix.

– Att stå på händer! Jag är bra 
på det! säger Nora som ställer 
sig på händer och får sällskap av 
kompisen Alicia.

Vill utöka verksamheten
– Målet med Brännpunkten och 
med lägret är att alla ska ha kul 
och känna sig välkomna, på rik-
tigt, säger Amanda Holmlund.

– Vi vill gärna utöka vår verk-
samhet till fler vuxna och lite 
äldre ungdomar men vill fortsätta 
ha kvar låga avgifter för att fler ska 

ha möjlighet att vara med, vi skul-
le behöva mer ekonomiskt stöd. Vi 
skulle vilja ha öppet mer. Jag tror 
att det skulle vara bra för områ-
det, säger Amanda. Under den här 
helgen har vi öppet både dag och 
kväll, för att kunna vara en mötes-
plats för ungdomar i området.

ooo

Alicia och Nora vet hur man står på händer. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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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

Jag har fastnat för ordet värdekonservatism. Låter lite gulligt 
och framkallar positiva känslor tills man funderar över vad 
det innebär.

Låt mig ta er tillbaka till 1970-talet. Jag var en ung läkare som 
skulle välja specialitet. På den tiden trodde jag att gynekologin 
var min framtid och jag arbetade några månader på en närliggan-
de gyn klinik tills jag förstod att det var en jourtung, opererande 
specialitet som inte passade mig. Under den här tiden lärde jag 
mig väldigt mycket om livet, om sjukdom, om förlossningar och 
missfall och om aborter.

På 70-talet var det vanligt med så kallade Polen-resor. Vi hade 
inte fri abort i Sverige förrän 1975 och Polen var för de unga 
tonåringarna, gymnasisterna, mina kurskamrater och alla andra 
kvinnor den enda möjligheten att avsluta en oönskad graviditet 
på ett, nja nästan, riskfritt sätt.

Visst fanns preventivmedel, de första p-pillren hade ganska 
mycket allvarliga biverkningar som livshotande blodproppar. 
Preventivmedlen kostade också pengar. Vi hade inga ungdoms-
mottagningar. Jag var enda kvinnliga läkaren på den gynekolo-
giska kliniken de där månaderna 1976, oerfaren och, kunde inte 
operera. Chefen utsåg mig därför att ha hand om abortmottag-
ningen tillsammans med en erfaren kurator och en erfaren sjuk-
sköterska.

Han hade ett krav, som inte alla läkare gillade. Trots den nya 
lagen ville han att vi på mottagningen skulle ställa frågan Varför? 
Hur kommer det sig att du söker för att få abort? Så jag frågade 
och fick höra många, långa berättelser, framsprungna ur djup 
förtvivlan. Det är ingen kvinna, som kommer lättvindigt till en 
abortmottagning, varken 1976 eller idag. Det var ingen som änd-
rade sitt beslut men jag mötte många som hade ett stort behov av 
samhällets stöd och vårt lyssnande.

Hur hänger det här ihop med värdekonservatism? Värdekon-
servatism är den vanligaste formen av konservatism, inriktad på 
familj, traditioner och abortmotstånd. Var finns de tankarna idag, 

jo hos flera av våra politiska partier.
Kvinnans rätt till sin egen kropp 

är inte garanterad automatiskt. I år 
har det varit folkomröstning i Irland 
men ingen lagändring än, Argen-
tina har behållit sin strikta lagstift-
ning och i hela Sydamerika är det 
bara Uruguay och Kuba som har fri 

abort. Polen, som var vår räddning före 1975 har utvecklats mot 
abortförbud. USA, som alltid haft en stark politisk höger, drar 
idag in det bistånd som varit så viktigt för kvinnorna i Afrika. Det 
sker efter påtryckningar från lobbyister, som vi vet även satsat 
pengar på abortmotstånd i vårt land.

I valdebatten är det tyst från både KD och SD trots att de i sina 
program uttalar att de vill sänka tiden för fri abort till vecka 12. 
Vecka 12 har många kvinnor inte ens fattat att de är gravida. De 
ultraljudsundersökningar som görs för att vi ska veta att fostret 
är friskt och livsdugligt görs betydligt senare.

Jag vill inte tillbaka till 70-talet. Kvinnor ska ha rätt att bestäm-
ma över sin egen kropp och barn ska vara önskade, välkomna 
och ha förutsättningar för liv när de föds.

ooo

TN-doktorn:
Jag vill inte tillbaka 
till 1970-talet

”Kvinnans rätt till 
sin egen kropp är 
inte garanterad 
automatiskt.”

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.

När vi en ny GW 
vid vår barm?

Historien om brottsutredaren 
Harriet Vesterberg som flyttar till 
Landskrona för att vara närmare 
sin pappa, men bemöts med stor 
skepticism av sin nya chef och 
arbetskamrater är utan tvekan 
en av de bästa böcker i denna 
genre som givits ut i år. Själva 
historien är på intet sätt originell. 
Mord och våld i mängd i en liten 
trevlig by har ju gjorts förr. Det 
sätt som historien byggs upp och 
persongalleriet är dock mycket 
omsorgsfullt och Bågstam använ-
der sin underfundiga och ibland 
rätt sjuka humor att sätta färg på 
historien. Och färgstarkt blir det. 
Som en påtänd Monet målar hon 
upp de olika karaktärerna, och 
du vet inte vem som egentligen är 
ond eller god.

Harriet själv är bokens under-
dog, och måste som nykomling, 
utan ”riktig” polisutbildning bevi-
sa att hon faktiskt är kapabel att 
sköta sitt arbete. Vi kanske inte 
redan nu ska jämföra en rookie 
som Bågstam med Leif GW Pers-
son men de huserar i samma 
genre. Brott och utredningar med 
ett stort mått av humor. Författa-
ren har valt äldre namn på nästan 
samtliga huvudpersoner. De hete 

Jorun, Eugene och Harriet, och 
det funkar alldeles utmärkt. Det 
är roligt och ger de övriga perso-
nerna som har vanliga namn lite 
mer realitet. Valet att kalla en av 
personerna för Niklas ser jag per-
sonligen inte som ett lyckat kast, 
men det är förstås helt av person-
liga skäl.

Det är en spännande intrig, där 
väldigt mycket handlar om Har-
riets smygrökning, vilket i sam-
manhanget med brutala mord, 
gör historien än mer komisk 
utan att ta bort fokuset från 
spänningen. Upplösningen är 
gastkramande och överraskan-
de och Bågstam styr det hela i 
hamn med en redan van hand 
och öppnar självsäkert för 
ytterligare en bok om Harriet 
Vesterberg. Har man läst Båg-
stam första bok Stockholm 
Psycho så kan man ibland 
sakna den smått anarkistiska 
vansinnigheten. Stockholm Psy-
cho bröt många regler inom gen-
ren genom att den kändes mer 
som om Bågstam var ett garage-
band som precis gjort sin första 
singel och lät väldigt fräsch. Nu 
är känns hon redan etablerad och 
mycket säkrare på sitt hantverk, 

vilket på intet sätt är en dålig sak. 
Hon känns som en författare med 
åtta bestsellers under bältet. Med 
tanke på att boken redan är såld 
till fem olika länder så kanske det 
är just det som hon är. En bestsel-
ler.
Niklas Wennergren

Boktipset
Titel: Ögonvittnet
Författare: Bågstam, Anna
ISBN: 978-91-1-308313-1
Förlag: Norstedts Förlag
Bandtyp: Inbunden
Tryckår: 2018

TYRESÖ BEHÖVER
NYTT LEDARSKAP

ANITA MATTSSON
Kandidat till kommunstyrelsens 

ordförande

MATHIAS TEGNÉR
Riksdagsledamot

RECENSION Så som rubriken lyder kanske Karl-Bertil Johnssons 
pappa ha sagt om hans son fortfarande jobbade på posten och stal 
boken Ögonvittnet av tyresöförfattaren Anna Bågstam? Personligen 
är jag ganska övertygad om att Tyko nog tagit en glögg till och glömt 
det hela. Något som större delen av den läsande/lyssnande populatio-
nen av Sverige inte gjort. Ögonvittnet är Topp 5 då det gäller nedladd-
ning och redan såld till fem olika länder.

Med thrillern Ögonvittnet debuterar Anna Bågstam i det fysiska bokformatet. FOTO: ELISABETH OHLSON-WALLIN
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FOTBOLL Tyresö FFs herrlag 
hade revansch att utmäta efter 
vårens snöpliga poängtapp mot 
Syrianska Eskilstuna. TFF ledde 
med två mål då endast tre minu-
ter återstod när Syrianska force-
rade in 1–2 i den 87:e minuten 
och 2–2 i den 93:e.

Visst märktes det inledningsvis 
att hemmalaget var ordentligt tag-
gat inledningsvis. Joel Embring 
var den första som testade Johan 
Nygren i gästernas mål men hans 
första avslut blev lite för tamt och 
kunde avvärjas.

Efter drygt 20 minuter så var 
det återigen action på högerkan-
ten när Leo Ramos spelade ut bol-
len till Embring som går runt Cea-
sar Murillo och slår in ett inlägg 
i knähöjd mot främre stolpen där 
Niclas Thomasson klipper till på 
volley. Ett vackert och rätt så sig-
nifikativt mål för TFF, som i och 
med Thomassons återkomst fått 
en rejäl tempohöjning i anfallet.

Snabbt men fel
Glädjen varade dock inte längre än 
åtta minuter. Den annars så säkre 
målvakten Emil Norell gjorde en 
missbedömning vid en utrusning 
och drog ned Sasa Plavic innanför 
straffområdet. Plavic satte den-
samma säkert bakom Norell och 
det summerar väl ungefär den för-
sta halvleken. Högt tempo. Slar-
vigt spel. Många felpass och två 
lag som båda hade gult och rött i 
en enda röra på banan.

Den andra halvan startade lik-
artat som den första och spelet 
var jämt. Att säga att man bytte 
chanser med varandra är att över-
driva dramatiken, man kan säga 
att man bytte bollinnehav istället.

Inte förrän Andreas Söderstedt 
drog ett rött i den 54:e minu-
ten så började det hända saker. 
Söderstedt visades av banan för 
en vårdslös satsning mot Syrian-
skas Mohammed Bojang, som fick 
bäras av planen.

Gästerna tog över
Nu tog gästerna över och började 
så smått skapa chanser något som 
Tyresö snart lärde sig att utnyttja 
med sina snabba yttrar. Nyförvär-
vet William Olsson och förut nämn-
da Embring var oerhört aktiva på 
sina kanter och Syrianska hade 
inte något direkt serum mot detta.

Då 20 minuter återstod så hade 
Sasa Plavic, som gjorde en bra 
match och bjöd publiken på många 
fina dragningar, ett bra avslut där 
Norell fick revanschera sig för mis-
sen i den första halvleken.

Tre minuter senare så kommer 
Embring åter igenom på höger-

kanten och spelar in till Olsson 
som kommer stormande från 
den vänstra kanten och lägger 
in 2–1 i öppet mål. En kalldusch 
för gästerna som nu helt tappat 
fokus och istället ägnade stor del 
av tiden åt att klaga på domaren, 
planen, Gud och det mesta som 
inte gick deras väg.

Avgör matchen
Tio minuter senare så bankar 
samma duo ihop kistlocket och 
släcker allt hopp för de långväga 
gästerna. Embring stormar åter 
fram men får denna gång näs-
tan gräva fram bollen från kort 
linjen. Som en fotbollsspelande 
Röjar-Rolf, serverar han Olsson 
ytterligare ett fint inspel precis 
framför mål. Olsson som fick bol-
len väldigt nära målvakten anade 
att det kunde bli ett ihopslag och 

spelade istället bollen kallt bakåt 
till Lucas Brikell som bredsidade 
in 3–1 till TFF.

Joel Embring och William Ols-
son sa så här efter matchen.

– Det blir lite mer yta på deras 
planhalva när de känner att de har 
momentum och driver på. Vi gör 
det här väldigt bra. Vi försvarar 
kompakt och ställer om snabbt, 
säger en nöjd Joel Embring.

– Det kändes jättebra att sätta 
dit 2–1 efter att vi fått utvisningen. 
Vi fick mycket energi av det, tilläg-
ger Olsson nöjt.

Viktig seger
Segern var viktig då FOC Farsta 
skåpade ut serieledande Enhörna 
med 5–1 vilket gör att TFF endast 
är tre poäng efter dem, och nu har 
en kvalplats inom räckhåll.
Niklas Wennergren

Heroisk insats av decimerat TFF

Niclas Thomasson flyger förbi Ceasar Murillo i matchen mot Syrianska Eskilstuna. FOTO: CLAUS MEYER

William Olsson och Lucas Brikell gratulerar varandra efter 2–1-målet. 
 FOTO: CLAUS MEYER

SPORT/FRITID

Storseger för TFFs damer

TFFs damer. FOTO: LINN AXELSSON

FOTBOLL En match mellan 
Tyresö FF och Älvsjö är alltid en 
hård dust. Det är sedan gammalt 
en av TFFs värsta antagonister, 
tillsammans med Spårvägen. 
Något som etablerade sig redan 
på 80-talet. Lördagens match i 
Damettan var dock ett undantag. 

Redan efter fyra minuter tog TFF 
ledningen när Lawlaw Nazeri spe-
lade fram Sofie Thörnqvist som 

satte 1–0. Därefter så var det en 
jämn match men i den 35:e så ökar 
TFF sin ledning. Åtminstone tror 
alla det, men domaren dömer bort 
målet på grund av en incident vid 
ett uppspel flera minuter tidigare. 
Fullkomligt absurt. Då kändes 
det dubbelt så skönt när Nazeri 
trycker in 2–0 i första halvlekens 
sista minut. Den andra halvleken 
såg ut som den första, med TFF i 
förarsätet och de få chanser som 

Älvsjö skapade var ganska harm-
lösa.

Linn Österholm drog helt ned 
ridån för hemmalaget med sitt 3–0 
när 25 minuter återstod och en 
match för Tyresö är ju nuförtiden 
inte fulländad förrän Lina Malm-
borg gjort ett mål, vilket skedde 
med 13 minuter kvar att spela.

Tredje raka segern och i nästa 
omgång så väntar serietvåan Sätra.
Niklas Wennergren
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VÅRDENS PENGAR TILL VÅRDEN
I 12 år har Alliansen styrt Stockholms läns landsting, de senaste fyra åren med stöd 

av Sverigedemokraterna. I 12 år har de gett oss NKS-affärer, förlossningskriser 

och stängda vårdplatser.

Nu är det dags att byta politik. Vårdens pengar ska gå till vård. Kostnaderna för 

konsulter och NKS måste minskas. Då kan vi korta akutköerna och öppna de 

stängda vårdplatserna. Det är vårdens personal – inte inhyrda konsulter – som 

behöver bättre arbetsvillkor.

Den 9 september avgör du vem som kan förbättra vården i Stockholm och samtidigt 

ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Redan från 22 augusti kan du förtidsrösta. 

Läs mer om våra förslag på: socialdemokraternaistockholm.se/varden

Viktig seger för Hanviken
FOTBOLL Hanvikens damer tog 
en oerhört viktig seger i damer-
nas division 4B när man på lör-
dagseftermiddagen besegrade 
arga antagonisten IFK Haninge 
med 1–0.

HSK var redan från start betyd-
ligt mer taggat än sina gäster 
och även om det var en mycket 
jämn kamp så styrde hemmalaget 
matchen på ett föredömligt sätt. 
Anförda av vänsteryttern Nicole 
Tabari som hela tiden hotade och 
störde Haningeförsvaret.

Då knappt en halvtimme spe-
lats så slog Tabari ett fint inlägg 
till Olivia Åkerlund som upp-
märksamt spelade tillbaka bollen 
Madelaine Almlöf som vackert 
satte bollen i Jessica Smedbergs 
högra kryss.

Trots ett visst spelövertag så 
skapade Hanviken ytterst få chan-
ser, medan Haninge knappt ska-
pade någon. Det var först i slutet 
av den andra halvleken som det 
började hända saker.

I den 76:e minuten sköt Iris 
Ekström ett hårt skott som helt 
ställde Smedberg i Haningemålet 
men bollen smet strax utanför.

Tre minuter senare var det 
Tabaris tur att sånär öka på hem-
maledningen men bollen fick en 
underlig studs och kunde sedan 
rensas bort.

Tabari gav dock inte upp. Ytter-
ligare tre minuter senare så fick 

hon iväg ett rungande skott som 
Smedberg inte kunde hålla och 
där dök Almlöf upp igen och slog 
in 2–0 bara för att finna att doma-
ren blåst för offside.

Segern var knapp men rättvis 
och HSK ligger kvar på fjärdeplat-
sen i serien.

– Vi måste troligen gå rent i res-
ten av serien om vi ska bli uppflyt-
tade, säger Nicole Tabari till TN 
efter matchen.

Lite hjälp på traven fick laget av 
Vendelsö som besegrade Värmdö 
som ligger på tredje plats.

Smolk i bägaren för Hanviken 
var att skyttedrottningen Olivia 
Åkerlund har skrivit på för Älta IF 
i Division 1.

Enligt uppgifter till TN ska 
Åkerlund vara spelklar redan till 
nästa helg då Älta möter Söder-
snäckorna.
Niklas Wennergren

Tabari var en handfull för Haningeförsvaret och planens bästa spelare. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Madeleine Almlöf och Nicole Tabari 
var segerorganisatörerna i derbyt 
mot Haninge. FOTO: N. WENNERGREN

TFF Herr förstärker 
ytterligare
FOTBOLL Tyresö FF har nyligen 
gjort klart med Hezha Agai, som 
närmast kommer från Sundby-
bergs IK i Division 2. Innan dess så 
gjorde han tre säsonger med Assy-
riska i Superettan. En 33-årig cen-
tral mittfältare som klubben hop-
pas ska ge den unga truppen lite 
mer rutin i jakten på Division 2.

ooo

Tyresö FFs damer  
i Victoria Cup-final
FOTBOLL Tyresö FF är i final i Vic-
toria Cup för andra gången på tre 
år. Laget besegrade Hässelby SK 
tämligen enkelt. Jennifer Bakai, 
räddade Hässelbys bonusstraff 
och därefter satte Lina Malmborg 
två mål på de första 7 minuterna. 
HSK reducerade i början på den 
andra halvleken och då blev det 
lite nerv igen, men segern var 
aldrig hotad. Målskyttet avslu-
tades av Sofie Thörnqvist då det 
återstod tre minuter av matchen. 
I finalen får TFF möta antingen 
Bollstanäs, BP eller AIK.

ooo

Tyresö Handboll 
stärker truppen
HANDBOLL Tyresödamerna har 
fått ett fint tillskott i truppen i och 
med att Ronja Vesterlund skrivit 
på för säsongen 2018/19. Vester-
lund har SHE-rutin och har tidi-
gare spelat för Skuru och Heid.

ooo
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

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

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/

ÖPPET HUS
29/8, kl 18–20 håller Kulturskolan 
i Tyresö öppet hus för dig mellan 5 
och 19 år. Välkommen att se våra 
lokaler och vårt kursutbud. Plats: 
Kulturcentrum Kvarnhjulet Hus A. 
Arr: Tyresö kommun.

LÄTTVANDRING
30/8, kl 10–13. Vandring längs 
norra stranden till Gammelströms 
porlande vatten. Härifrån genom 
Tyrestas mossrika granskog till kul-
turmarkerna vid Oppsätra och tallhäl-
larna vid Lillsjön. Ta med matsäck. 
Samling vid busshållplatsen Nyfors. 
Gratis. Arr Tyresö kommun.

BIO
30/8, kl 19–21. Bio Forellen visar 
Domaren. Oscarbelönade Emma 
Thompson spelar hovrättsdomaren 
Fiona, som försöker rädda livet på 
den svårt sjuke sjuttonåringen Adam. 
Arr Tyresö filmförening. 

MINIBIO
31/8, kl 15–16. Kom till bibliotekets 
minibioklubb på fredagar. För barn 
ca 3-6 år. Gratis. Se vilka filmer som 
visas på bibliotekets webbplats. Bib-
lioteken i Tyresö centrum och Tyresö 
strand. Arr: Tyresö kommun.

HÖSTPROMENADER
5/9–7/11, kl 10.10. Start vid Gudö 
bro och därefter runt Långsjön i två 
och en halv timme med eller utan 
stavar. Info & anmälan: ebba@filu-
ren.com, 073-965 43 65. Ta med 
fika. Ingen avgift. Arr: STF Södertörn.

VAL
9/9, kl 8–20. Plats: Se ditt röstkort. 
Arr: Valmyndigheten.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Sylvia kämpar för 
tre viktiga frågor

I detta sensommarprogram berättar Sylvia 
Ljungdal vad ”Aktionsgruppen för en bättre 
äldreomsorg i Tyresö” vill. De kämpar för tre 
frågor; mötesplatser för att motverka ensamhe-
tens effekter, en äldrenämnd med förvaltning 
och utbyggnad av äldreomsorgsboenden så att 
Tyresös äldre slipper bo i andra kommuner.

Glädjen i att bo och 
leva i Fårdala

Hur gick det till att köpa tomt och bygga på 
60-talet? Hur var det att arbeta tillsammans 
på samma arbetsplats? Åsne och Lennart Lie-
dén berättar för Gunnel Agrell Lundgren om 
nybyggarandan och hur de var med och grun-
dade TUFF och Miljöpartiet i Tyresö och om 
sitt engagemang i Fårdala Egnahemsförening.

När hjärtat sitter 
till vänster

Nu är Inger Gemicioglu tillbaka som program-
makare och gör flera program för Radio RÖD 
– Vänsterpartiets röst på Tyresöradion. Hon 
intervjuar bl.a. Moises Uberia valombudsman, 
Jairo Correa kandidat nr 1, Tina Rosén kandi-
dat nr 4 och Gunilla Andersson kandidat nr 5 
till kommunfullmäktige.

I simningens tjänst

Anders Friberg berättar om Tyresö Simsäll-
skaps framgångar på senaste SM och hur den 
dagliga verksamheten bedrivs i föreningen. 
Är TSS på väg att bli en plantskola för duktiga 
simmare? Behöver vi en större simhall? Pro-
gramledare: Niklas Wennergren.

Bland blåbär och 
lingonris

Ett samtal om en ny bok om Sportstugan i 
Tyresö Strand. Ingela Örtendahl berättar för 
Lena Hjelmérus om projektet att dokumentera 
en svunnen tid när husen i Strand var små och 
naturfärgade. Näktergalen sjöng och ramslö-
ken växte i dikeskanten.

Radio TUFF tuffar på

Varje vecka sedan 1985 har Åke Sandin sänt 
”Radio TUFF” för Tyresö Ulands- och Freds-
förening. Programmen innehåller rosor, tuffa 
krönikor och intervjuer om fred och interna-
tionell solidaritet. I sommar har program num-
mer 1472 sänts – ett rekord i närradiosamman-
hang!

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Nu har de nya höstprogrammen 
lagts ut på Tyresöradion
Programmakarna Niklas Wennergren och 
Ann Sandin-Lindgren berättar i höstens för-
sta program på Tyresöradion om de nya unga 
programmakare som har börjat sända på 91,4. 
Det blir mycket politik på Tyresöradion nu 
fram till valdagen 9/9. Alla politiska partier 
som är medlemmar i Närradioföreningen har 
möjlighet att göra egna program och förklara 
vad de vill i Tyresö och många partier har tagit 
chansen.
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Kryss nr 5  
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 ”TN-kryss nr 5, 2018”.

Vinnarna i kryss 4, 5 och 
6 presenteras  i Tyresö 
Nyheter nr 7.

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 5” 
och skicka senast 
den 2 oktober 2018 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Vinnarna i bildgåta 4, 5 och 6 
presenteras  i Tyresö Nyheter nr 7.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresö Golfklubb. 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 vecka 34 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Tyresöfestivalen
HEMBYGD Den 1 september sker 
den numera traditionella Tyresöfesti-
valen i området runt skateparken på 
Wättinge gårdsväg. Föreningar och 
organisationer med Tyresö-koppling 
visar upp sin verksamhet, möjlighet 
finns även att träffa Tyresös lokala 
politiker. Lördag 1/9 kl 12.00–17.00

ooo

Ny grillplats vid Barnsjön
GRILL För något år sedan lämnade Carina Svensson in ett 
medborgarförslag till Tyresö kommun om att rusta upp 
miljön runt Barnsjön, bland annat ville hon att kommunen 
skulle komplettera trädäcket som finns runt delar av sjön. 
Det första svaret hon fick var att det inte var möjligt. Hon 
kämpade vidare, och den 28 augusti ska grillplatsen invi-
gas. Skam den som ger sig.

ooo
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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

Ny parkourpark 
öppnar i snart

FRITID I september öppnar Tyre-
sös nya parkourpark. Bygget har 
pågått sedan i våras.

Parkourparken i Stadsparken 
invigs under Tyresöfestivalen den 
1 september. Parkour går ut på att 
träna kroppen genom att forcera 
olika hinder utan hjälpmedel. 
Smidiga hopp är modellen.

Gillar du att forcera hinder i 

stadsmiljö på snabbast möjliga 
sätt? Då kan du se fram emot goda 
träningsmöjligheter parken. Par-
kour är inte tävlingsinriktat och 
saknar ett poängsystem.

Parkour innehåller rörelser 
som hopp och rullar, olika tek-
niker för att forcera hinder, och 
även övningar för att testa fysisk 
och mental styrka hos utövaren.

ooo

SE UPP FÖR  
FELAKTIGA  
VALSEDLAR!

Den 9 september är det val. Men 
redan nu kan du förtidsrösta vid 
kommunens bibliotek eller på 
servicecenter i Tyresö centrum.

Har du inte fått valsedlar – eller 
rentav fel valsedlar som avser 
annan kommun – så finns de rätta 
i vallokalen. Våra kandidater till 
kommunfullmäktige ser du på 
mittuppslaget i denna tidning och 
så här ser våra listor ut till kom-
munfullmäktige, landsting och 
riksdag.

Använd dem gärna för att rösta 
för fler hyresrätter, fler lärare i 
skolan och att vårdens pengar 
går till vård. Efter lång tid av alli-
ansstyre i Tyresö och landstinget 
är det dags för förändring.

Snart är här liv och rörelse. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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