
Traditionell julmarknad
n För vissa var det novemberrusk, 
för andra decembermys. Den lilla 
snön som kom i slutet av november 
fick i alla fall ligga kvar och rama in 
den traditionsenliga julmarknaden 
vid Lilla Tyresö.

Många var de som trotsade kyla 
och vind och under första advents-

helgen begav sig till Lilla Tyresö 
precis intill Tyresö slott och Tyresö 
kyrka. Marknaden var välbesökt 
och stämningen på topp bland tom-
tar, glögg och andra godsaker.

I vimlet kunde hågade besökare 
frottera bland korvar, äppleproduk-
ter, ostar, varm choklad och mycket 

annat. För de minsta fanns möjlig-
heten att sitta ner och få julkänslan 
levererad vid pysselbordet.
Julmarknaden vid Lilla Tyresö leve-
rerade helt enkelt något för alla 
under adventshelgen och de som 
besökte evenemanget var långt 
ifrån besvikna. Sid 8
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Julmarknaden vid Lilla Tyresö samlade som vanligt mycket folk. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Skutan har vänt
n De lämnade ett underskott på över 24 miljoner kronor. Modera
terna alltså. Nu har Tillsammans för Tyresö vänt skutan och leve
rerar. Efter ett år med en socialdemokratisk ordförande i kom
munstyrelsen väntas överskottet bli över 85 miljoner. Det skapar 
goda förutsättningar för framtiden. Ledare, sid 2

Vi kan göra både och
n Vi har en utmaning i att både klara att rädda klimatet och stär
ka välfärden. Sverige har en väldigt låg statsskuld som ger ett 
utrymma att stimulera ekonomin. Genom att under en begrän
sad tid göra de nödvändiga investeringarna för klimatet kommer 
också ekonomin i Tyresö att gynnas. Debatt, sid 4

”Det finns ett 
behov av en till 
vårdcentral och 
det blir ett bra 
komplement.”
Björn Taubert, sid 3

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och det gör säkert snön  
och kylan också.

Det nya året betyder 
nya nummer av Tyresö 
Nyheter . Det stöd tidningen 
fått från er tyresö bor under 
året har betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och 
annonsörer . Utan Er  
blev det ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Hållplats saknas
n Linje 803 börjar trafikera 
sträckan mellan Tyresö och 
Telefonplan men stoppet vid 
Norra Sköndal försvinner. 
Ohållbars säger kommunsty
relsens ordförande. Sid 5

Skolhunden Izzy
n På Krusboda skola finns 
en skolhund som hjälper till 
att skapa koncentration hos 
eleverna. Sid 7

Tyresö mot 
strömmen 
n På ett år har ett stort under
skott förbytts mot ett ännu 
större stort överskott. Sid 10

Tappar toppspelare
n Tyresö FF tappar två av sin 
toppspelare som går vidare 
till högre divisioner. Sid 11

Sid 2

Konst i Tyresö:
Vågspel

Vill du sätta avtryck för en tryggare miljö?
Välkommen att vandra med oss i Tyresö!

Tel. 08-742 27 20, www.nattvandrarnaityreso.com

Vi finns även på Facebook!  
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Konst i Tyresö

Vågspel, heter bronsskulpturen  
på Hanvikens skolas gård. 
Skulpturen  kallas även  
Pojke på orm.

Verket av skulptören  
Erik Åkerlund är från 1981.

Kommunfakta: Allt fler äldre i Tyresö
Under de kommande tio åren ökar antalet äldre över 80 år i Tyresö med 68 procent. 
Det visar en rapport från Stockholms handelskammare. Vi lever allt längre och vi 
är friskare allt längre. Samtidigt följer behov av omsorg och omvårdnad med högre 
ålder. Och medan antalet äldre 80+ i stockholmsregionen ökar med 57 procent ökar 
antalet i yrkesverksam ålder med 13 procent. Om vi vill att våra äldre ska få en bra 
omsorg kommer vi som jobbar behöva betala för det.

Prognostiserad befolkningsökning, 80+, 2018–2027, procent

Källa: Stockholms handelskammare

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Julen står för dörren och det är dags att 
summera den förda politiken i Tyresö för 
år 2019. Tillsammans för Tyresö är devisen 

för den majoritet som nu styr i kommunen. Vid 
rodret sitter kommunstyrelsens ordförande 
socialdemokraternas Anita Mattsson som till
sammans med miljöpartiets Aida Asgari och 
liberalernas Mats Lindblom bildar den politiska 
ledningen. Plattformen som den röd/grön/blåa 
majoriteten kommit överens om innehåller föl
jande delar. Ordning och reda i ekonomin. Ge 
skolan och omsorgerna realistiska förutsätt
ningar att klara verksamheterna och sätt en 
grön profil på kommunen.

Hur man än vrider och vänder på det hamnar 
ekonomin i fokus. Vi minns den avgående mode
rata kommunledningens tillkortakommanden i 
just denna viktiga fråga. De ekonomiska resul
taten har under flera år varit alltför skrala för att 
trygga framtiden. Moderaterna lämnade till och 
med ett underskott på över 24 miljoner det sista 
året i majoritet. Detta trots engångsintäkter för 
markförsäljningar med mera. Inte ens på toppen 
av en högkonjunktur kunde alltså moderaterna 
leverera för att skapa rimliga förutsättningar för 
verksamheterna.

Det nya styret tog resolut kommandot. En 
kraftfull budget med en nödvändig skattehöj
ning gav uppenbarligen den injektion som 

behövdes. Nu är prognosen ett plus större än 85 
miljoner kronor. Nästan dubbelt upp vad skatte
höjningen gav alltså.

Vid punkten ordning och reda i ekono-
min blir det alltså grön bock i kanten. 
Och det är precis vad som behövs för att 
ge stabilitet och trygghet i verksamhe-
terna. Nu finns förutsättningar för leve-
ransen av övriga löften.

Det skedde redan till viss del i budgeten med 
rejäla tillskott till skola och omsorg. Byg
get av äldreboendet och skolan i Trollbäcken 
pågår och beslut om att bevara äldreboendet i 
Björkbacken är fattat. Att jobba för ett tryggare 
Granängsringen är också ett arbete som också 
startat under året. Det kommer också att byggas 
en bro från Alby till naturområdena vilket gör 
friluftsgården till den norra entrén till Tyresta 
nationalpark som saknats.

Grunden för en gynnsam utveckling i Tyresö 
är efter det första året med den nya regimen lagd. 
Det är bra och tyresöborna har därmed fått en för
sta julklapp. Nu gäller det att kommande år hålla i 
ekonomin så att tryggheten i Tyresö kan växa sig 
starkare. Detta är ett bra nyårslöfte som Tillsam
mans för Tyresö skulle kunna ge tyresöborna.

ooo

Ekonomin i Tyresö är avgörande för hur kvaliteten blir i alla övriga verk-
samheter. De senaste åren med moderat styre har lämnat mycket att 
önska i den frågan. Det krafttag som det nya styret tagit för att rätta 
upp situationen är därför mycket välkommet. Nu har underskott förbytts 
till överskott och förtvivlan mot hopp. Flera viktiga beslut har under året 
fattats för att trygga verksamheterna. Det skapar framtidstro.

Att det finns en spänstig och alert opposition är ytterst 
betydelsefullt för att demokratin inte ska stelna. Med kon
struktiva förslag skulle besluten kunna bli hållbarare. Med 
en gemensam hållning i viktiga framtidsfrågor skapas lång
siktighet vilket är till gagn för alla. När Moderaterna var i 
majoritet jobbades kommunens översiktsplan fram. Den 
plan som i stora drag beskriver hur marken i kommunens 
kan komma att användas i framtiden. Ett stort arbete lade 
grunden för en plan som alla kunde ställde sig bakom. Nu 
verkar det ha skett något. Det som Moderaterna drev fram 
och skapade konsensus kring vill man inte längre kännas 
vid. Och som i leken Följa John jamsar centern och Krist
demokraterna utan egen vilja efter. Trist och idélöst. Mot
satsen till spänstigt och alert stavas ryggradslöst och trött.

www.tyresonyheter.nuLEDARE

Som en julklapp
till tyresöborna
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NYHETER

Ungdomsrån i 
Tyresö diskutera-
des i riksdagen
BROTT Under en frågestund sva
rade inrikesminister Mikael Dam
berg (S) på en fråga om de ökande 
ungdomsrånen, från riksdags
ledamoten Mathias Tegnér (S). 
Ledamoten lyfte fram det faktum 
att ungdomsrånen fördubblats i 
Tyresö och i stockholmsregionen 
utförs tre ungdomsrån varje dag. 
Minister svarade att regeringen ser 
allvarligt på ungdomsrånen och 
menar att ökad lokal närvaro av 
poliser är en viktig del, samt jobba 
bättre med övervakningskameror.

ooo

Julkonsert
MUSIK För de som älskar jul
sånger så håller Tyresökören sin 
traditionella julkonsert i Tyresö 
Kyrka lördagen den 12 december. 
Entré: 100 kr, biljetter säljs i dör
ren. Konserten startar 17.30 och 
beräknas vara slut 19.00.

ooo

14-årig tyresöbo 
uppmärksammas
KONST Maximilian Svensson, 
14 år från Tyresö uppmärksam
mades återigen för sina konst
verk när han i veckan fick visa 
upp några av sina alster för TV4 
Nyhetsmorgon. Maximilian del
ade också med sig av tips för den 
som vill komma igång med att 
måla akvarell. Trots sin unga ålder 
har 14åringen både hunnit med 
att måla affisch till majblomman , 
ställa ut hos Lars Lerin och fått 
diplom av drottningen.

ooo

VÅRD Generösa öppettider, 
värnande om personalen och en 
stor vilja att bidra till en trygg 
vård för tyresöborna. I början på 
januari 2020 får Tyresö sin femte 
vårdcentral.

Den nya vårdcentralen heter ”Fol
kets vårdcentral” och kommer 
ligga ovanför Kronans Apotek i 
den gamla polisstationens loka
ler och kommer att ha öppet alla 
dagar i veckan, också på kvällar 
och helger.

Det är ett för tyresöborna väl
känt gäng som står bakom den 
nya vårdcentralen. Björn Taubert, 
Anoushe Sigaroudi och Katrin 
Randviir har tidigare jobbat ihop i 
många år på Bollmora vårdcentral.

– Vi ser att det finns ett behov 
av en till vårdcentral. Vi tror att 
det kommer kunna bli ett bra 
komplement till de vårdcentraler 
som finns idag, bidra till en lugna
re arbetsmiljö och mer tillgänglig 
vård när det finns fler vårdcentra
ler att välja på.

Vilja att hjälpa till
Viljan att hjälpa till och bidra till 
någonting bra lyser starkt ige
nom. De återkommer flera gånger 
till vikten av en bra arbetsmiljö 
för personalen.

– Vi vill ha ett lätt samarbete. 
Lokalen är utformad så att vi kan 
stötta varandra. Både för att vi 
ska må bättre men det blir också 
bättre vård för dem som söker sig 
till oss.

Erbjuder gynekologi
Det kommer också att finnas 
en gynekolog på plats en gång i 
veckan. Folkets vårdcentral blir 
därmed ensamma på Södertörn 
med att kunna erbjuda gyneko
logi. Viljan att ge tillbaka är stor. 

För att utnyttja personalen långa 
erfarenhet finns bland annat tan
kar om att kunna erbjuda utbild
ningsplatser. Arbetsgruppen har 
också en idé om vad de vill göra 
med ett eventuellt överskott:

– Först utvecklar vi verksam
heten utifrån de behov som finns. 
Blir det ett överskott kommer vi 
att skänka det till välgörenhet. 
Vi gör inte det här för att tjäna 
pengar.

Mer information om den nya 
vårdcentralen finns på deras hem
sida www.folketsvardcentral.se. 
Den som vill lista sig kommer 
att kunna göra det från och med 
januari då vårdcentralen öppnar.

ooo

Björn Taubert och Katrin Randviir, en del av arbetsgruppen bakom den nya vårdcentralen. 
 FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

En snäll uppstickare:

Folkets vårdcentral 
öppnar  i Tyresö centrum

Dialogmöte om utökat anhörigstöd
SOCIALT För att utveckla Tyresö 
kommuns anhörigstöd bjöd sty-
ret, Tillsammans för Tyresö, i 
veckan in till ett dialogmöte för 
föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar.

Syftet med dialogmötet var att 
lyssna in föräldrar och deras 
behov av utökat stöd. Med på 
mötet var, utöver cirka 15 föräld
rar, Jannice Rockstroh (S), ord
förande i barn och utbildnings
nämnden samt Ajda Asgari (MP), 
ordförande i arbetsmarknad och 
socialnämnden.

Behov att utöka stödet
– Det är tydligt för oss att vi har ett 
behov att utöka stödet till föräld
rar och även syskon, till barn med 
funktionsnedsättningar. Parallellt 
med utvecklingen av anhörigstöd 
säkrar vi även upp processer för 

grundskolor och deras arbete för 
barn med funktionsnedsättning
ar. Men det är inte ovanligt att 
vårdnadshavare blir sjukskrivna 
på grund av bristande stöd och vi 
måste stärka det redan befintliga 
stöd vi har, säger Jannice Rocks
troh (S).

Fler målgrupper
Det utökade anhörigstödet i kom
munen kommer att ha fler mål
grupper.

– Idag fokuserade vi på anhö
riga till barn med funktionsned
sättningar. Ett exempel som vi, 
efter ett tidigare dialogmöte, 
under året har börjat med är för
äldrastödsgrupper via Attention 
Haninge–Tyresö. Utöver de inspel 
och frågor vi fått ikväll, kommer 
vi framöver se hur det samarbetet 
kan utökas, säger Ajda Asgari.

ooo
Inger Ottosson (Attention Haninge-Tyresö) Ajda Asgari (MP) och Jannice 
Rockstroh (S) FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anoushe Sigaroudi i lokalerna som just nu görs i ordning för att rymma 
den nya vårdcentralen. FOTO: BJÖRN TAUBERT

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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Två av vår samtids stora utmaningar är hur vi ska 
kunna rädda klimatet och hur vi ska kunna stärka 
välfärden. Det är bråttom nu, ifall vi vill kunna lämna 

över en bebolig planet till våra barn och barnbarn så behövs 
stora investeringar.

För Sveriges del är klimatsatsningarna på mellan 20–30 
miljarder per år, detta är i all väsentligt helt nödvändigt och 
dessa satsningar måste göras. Men samtidigt har vi en väl
färd som behöver resurser, vård, omsorg och skola behö
ver stärkas.

Många kommuner har en svår ekonomisk situation, där 
resurserna inte räcker till och välfärden riskerar att bli 
lidande. Därför behöver statliga medel tillföras till kom
muner och regioner för att möta de problem som finns runt 
om i landet.

Idag har vi en väldigt låg statsskuld i Sverige, på gränsen 
till för låg i förhållande till vad som ger en sund stimulans 
till ekonomin. Vi har ett stort utrymme att nyttja för att 
kunna stimulera svensk ekonomi, för att kunna genomföra 
stora infrastruktursatsningar och vill jag mena, satsa på 
klimatinvesteringar.

Problemet är att det finanspolitiska ramverket och 
utgiftstaket sätter stopp för de satsningar som behöver 
göras. Att förändra ramverket och ta bort utgiftstaket är 
inte en i längden hållbar politik då det riskerar en situation 
där vi lånar till löpande kostnader. Det riskerar att i läng
den försvaga svensk ekonomi, krossa svensk välfärd och 
omöjliggöra de nödvändiga klimatsatsningarna.

Det är bara att fråga Moderaterna i Danderyd eller Tyre
sö vad som händer med ekonomin när man täcker löpande 
kostnader med engångsintäkter och lån. Det har inte funge
rat och det har gått väldigt fort mot underskott i resultaten.

Däremot är klimatsatsningarna i det stora hela rena 
investeringar, med en bortre tidsgräns. Klimatinvestering
arna på 20–30 miljarder per år kommer vara nödvändiga 
under de kommande 20–30 åren. Därför blir det också lång
siktigt hållbart att lägga dessa satsningar som just investe
ringar och lånefinansiera dessa.

Eftersom det är under en begränsad tid så riskerar man 
inte de långsiktiga negativa konsekvenserna som blir när 
man hela tiden ökar de löpande kostnaderna med hjälp av 
lånefinansiering.

Då skulle ett utrymme frigöras för de lika nödvändiga 
satsningarna på vår gemensamma välfärd. Ett ökat statligt 
åtagande i välfärden med uppåt 30 miljarder per år, utan 
några egentliga negativa konsekvenser för ekonomin, skul
le kunna stärka kommuner som Tyresö ytterligare.

Även om vi i Tyresö har vänt utvecklingen och för 2019 
kan visa ett stort överskott så vet vi att tuffare tider kom
mer. Vi vet också att det finns många kommuner och regio
ner som inte gjort Tyresös resa och inte kan sägas ha en 
långsiktigt hållbar ekonomi.

Genom att lånefinansiera utgifter som ändå är investe
ringar under en begränsad tid kan vi både göra vårt för kli
matet och samtidigt kunna stärka vården, omsorgen och 
skolan. Det är ansvarsfull politik. Som tar ansvar för eko
nomin, som tar ansvar för välfärden men också klarar av 
att ta det nödvändiga ansvaret för klimatet.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande i Tyresö

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

Vi kan stärka välfärden och rädda klimatet samtidigt!
Vi har utrymme att  

satsa på klimat
investeringar.

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

HJÄLP  
SYRIEN!
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Platser för abonnerade bussar saknas i Tyresö En grann gran är grönare
Tyresös föreningar arrangerar ofta 
bussresor till olika utflyktsmål för 
sina medlemmar. Det kan vara 
för resor till Åland, Arlanda och 
annat. Traditionellt har samlings
platsen varit vid Nordeabanken 
i Tyresö centrum. Byggnationer 
där har gjort det trångt för bussar, 
särskilt nu när det dessutom blivit 
flera korttidsparkeringsplatser 
där. Farliga situationer uppstår 
när stora bussar måste backa för 
att komma ut och sent anlända 
resenärer skyndar på för att hinna 
med. Det är en tidsfråga när den 
första olyckan inträffar. Rese
närerna med resor som arrang

eras av PRO, SPF och Tyresö Jazz 
& Blues Club är ofta äldre och en 
del har rullatorer och packning. 
De måste i lugn och ro kunna lasta 
på för att sedan gå på bussen gå på 
bussen utan risk för liv och lem.

På och avstigningsplats bör 
ligga centralt i Tyresö centrum 
för att det ska fungera med SL
kommunikationer för resenärer
na. Även en plats i Trollbäckens 
centrum, Alléplan, behövs. Där 
sker ofta ett stopp för att hämta 
resenärer.

Det skulle gå att låta bussarna 
hämta/lämna sina passagerare vid 
busshållplatserna i Tyresö centr

um men det är kanske svårt att få 
en samordning med SL. Ett alter
nativ är att med mindre föränd
ringar anpassa utrymmet framför 
vårdcentralen där det är breda 
utrymmen vid sidan av vägen. 
Man kan även tänka sig platsen 
vid Bollmora Torg/Forellen där 
det finns en stor asfalterad yta vid 
sidan om Pplatsen.

Det viktiga är att problemet 
löses snarast, i god tid före vårens 
bussutflykter. Första jazzkryss
ningen till Åland med tre fullasta
de bussar äger rum söndagen den 
8 mars – då måste det vara klart!
Peter Inghe

Traditionen att klä julgranar på Koriandergränd lever. Vi 
har gjort det i snart 20 år. I år utsågs den på Gård E som 
den vackrast. Närmare 60 hyresgäster gick från gård 
till gård och röstade sedan. Vårt gårdsskötselavtal 
med Tyresö bostäder gör detta möjligt.
Jan Håkansson
ordförande LH Koriandern

Vad håller SL på med?

Heja nya politiska styret!

Amningsrum
Jag undrar vad SL håller på med 
egentligen?

Från och med januari höjs pri
set på SLbiljetter från redan dyra 
priser. Ett månadskort kommer 
att kosta 930 kronor. Det är för 
mycket!

Snart kommer man inte ha råd 

att åka buss. Nu verkar det dess
utom som att nya busslinjen till 
Telefonplan inte ens kommer att 
stanna vid Norra Sköndal.

Varför ska vi betala så mycket 
pengar för något som inte ens 
fungerar?
Bussresenär

Tummen upp till socialdemokra
terna, miljöpartiet och vänster
partiet som vänt kommunens 
budget från ett underskott på 24 
miljoner kronor till ett överskott 
på 85 miljoner! WOW! Det visar 
att det gör skillnad vem som styr. 

Det känns tryggt att vi nu har en 
politisk majoritet som tar ansvar 
för kommunens ekonomi sam
tidigt som man gör viktiga sats
ningar på skola och äldreomsorg. 
Ni har man röst.
Sossen

Varför gjorde Tyresö centrum om 
amningsrummet? Det gamla var 
mycket bättre när man kunde 
låsa om sig. Visst är det fint med 
nytt och fräscht men när man inte 
kan sitta ifred vill man i alla fall 
inte sitta där. Istället har det bli
vit ett ställe för ungdomar som 
”hänger” och barn som leker. Nej 
tack. Då tar jag hellre det gamla 
rummet även om det var ofräscht. 
Dessutom vågar man inte lämna 
barnvagnen eftersom man inte 
har någon uppsikt eller låsnings
möjligheter vid barnvagnspar
keringen. Jag hoppas att Tyresö 
centrum tänker om och gör ett 
bättre barnvagnsrum!
Karin

Levande ljus
Ett flertal bränder startar varje år på grund av 
bortglömda  ljus, framförallt under årets mörka 
månader . För att undvika detta följer här några tips.

 ■ Lämna aldrig levande ljus obe
vakade.

 ■ Ljusstakar ska vara stadiga och 
obrännbara.

 ■ Om du absolut vill ha mossa i 
adventsljusstaken – köp brand
säker mossa.

 ■ Släck ljusen innan de har brun
nit ner för långt.

 ■ Ställ inte ljus för nära varan
dra – flera ljus ihop producerar 
ånga från stearinet som kan 
antända samtidigt och ge en 
explosionsartad flamma.

Den vinnande granen i sin fulla prakt. FOTO: PRIVAT
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SKOLA Lärarnas riksförbund 
genomför en satsning som de 
kallar för att ”skugga en lärare”. 
Konceptet innebär att maktha-
vare och beslutsfattare får möj-
lighet att följa en lärare under en 
arbetsdag för att få en inblick i 
läraryrket.

Tidigare har Tyresö Nyheter 
berättat om Christoffer Holm
ström (S), ordförande i gymna
sie och vuxenutbildningsnämn
den som skuggade en lärare på 
C3L. Denna gången var det Jan
nice Rockstroh (S), ordföranden 
i barn och utbildningsnämnden, 
som följde Ann Ulfves som är 
lärare i en årskurs fyra på Fornud
dens skola.

– Jag är otroligt imponerad av 
lärarkåren och de som arbetar i 
skolan. Att vara med en hel dag i 
skolan på det här sättet ger inblick 
i en lärares vardag och förståelse 
för hur mycket mer än pedagogik 
och didaktik, som faktiskt fyller 
en arbetsdag för en lärare.

Valfri hälsning
Rockstroh beskriver hur eleverna 
togs emot av Ann vid skoldagens 
början genom att de själva fick 
välja en ”hälsning”, exempel en 
high five eller kram, innan de 
gick in i klassrummet. Väl i klass
rummet möttes eleverna av lugn 
musik och en tydlig planering på 
smartboarden för skolans första 
timme.

– Ann visade gång på gång hur 
skickligt lärarledarskap skapar 
arbetsro i klassen. Vid lektio
nens start visste eleverna direkt 
vad som förväntades av dem och 
senare under dagen när de hade 

matematik, var det häftigt att se 
hur elever satt i grupprum, på 
golvet på mattor och till och med 
under bord och räknade. Alla tyst 
koncentrerade med fullt fokus på 
matematik, berättar Rockstroh.

Modern teknik
En lektion under dagen var pro
grammering och ”netikett” och 
Rockstroh nämner vikten av att 
skolor har tillgång till modern 
teknik som möjliggör lärande. 
Utöver det nämner hon ytterliga
re frågor som politiken måste ge 
bättre förutsättningar för.

– Under en hel dag är det myck

et som ska inrymmas för en lärare, 
allt från planering av kommande 
lektioner och rättning av uppgif
ter, till att trösta barn som gör sig 
illa och att hantera konflikter. Ann 
var inte still många minuter under 
skoldagen. Min roll som politiker 
är att ge de bästa förutsättningar 
för Ann med kollegor i Tyresö, att 
vara just lärare. Det kan vara att 
ge bättre förutsättningar för att 
möjliggöra planeringstid, eller att 
stärka fritids för att möjliggöra en 
ökad samverkan och fler pedago
ger i klassrummet, säger Jannice 
Rockstroh.

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

Kerstin Danielsson,  
Granängsringen
– De ska vara kvar och vara 
utspridda över hela kommunen.

Benita Hellberg, Fårdala
– Jag älskar dem. Jag lånar 
mycket och personalen är väldigt 
trevlig. Förslaget är urdumt.

Ebba Lindström
– Ett dumt förslag. Barnen ska 
ha tillgång till böcker och det ska 
vara lättillgängligt.

Lars Kumlin, Centrum
– Det är viktigt med bibliotek. 
Jag besöker dem flera gånger i 
veckan, bra att det finns lättill-
gängligt.

Filip och Jennifer, Krusboda
– Biblioteken är bra för plugg och 
låna böcker. Bra studiemiljö och 
bör finnas på alla ställen.

?
Sd har föreslagit 
att biblioteken i 
Trollbäcken och 

Strand ska lägga 
ner. Vad tycker du 

om biblioteken i 
Tyresö?

FOTO: PHILIP STEWÉN

Politiker skuggar en lärare

Ann Ulfves under netikettlektionen när elevers vanor av sociala medier undersöktes. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Liam Nawaratne går i fyran på For-
nuddens skola och gillar matema-
tikundervisningen med Ann. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

En stor del av en lärares vardag handlar om att 
rätta det eleverna gjort för att se att eleverna 
följer med i undervisningen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Under dagen kom Tove Risberg från Tyresö skola 
och höll en lektion om programmering. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Elever sitter under ett bord, avskärmade, med 
fullt fokus på matematik. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson (S) rasar mot saknad busshållplats!
BUSS Tyresöborna får bättre 
möjlighet till tvärförbindelser. På 
söndag den 15 december börjar 
linje 803 att trafikeras mellan 
Tyresö och Telefonplan, en kraf-
tig förbättring i tvärförbindel-
serna för många tyresöbor.

Men nu är det också klart att lin
jen inte kommer att stanna vid 
Norra Sköndal, en av områdets 
viktigaste knutpunkter för buss
trafik. Där många både tyresöbor 
och andra resenärer byter buss 
för att ta sig mellan olika delar av 
södra sidan av Stockholm.

Detta har fått många resenärer 
att reagera och många besvikna 
röster höjs för att få den mode
ratledda regionen att agera. En av 

rösterna tillhör kommunstyrel
sens ordförande i Tyresö, Anita 
Mattsson (S).

– Det är helt oförståeligt, menar 
hon. Norra Sköndal är en jättevik
tig del i kollektivtrafiken för oss 
tyresöbor. Att planera helt nya 
linjer för att förbättra framkom
ligheten utan att inkludera Norra 
Sköndal är minst sagt märkligt.

– Moderaterna i regionen göm
mer sig från ansvaret i denna 
fråga, fortsätter hon. Genom att 
låta tjänstepersoner stå för beslu
tet kan de skylla ifrån sig, men här 
behöver Moderaterna ta ansvar, 
göra om och göra rätt. För mig är 
det självklart att 803:an ska stan
na i Norra Sköndal!

ooo
Anita Mattsson (S) vill kunna ta buss 803 från Norra Sköndal. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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När många av oss rör oss mellan julmarknaden vid 
Ahlstorp och Tyresö Handelsträdgård såhär i jule
tid, så måste vi alla, mellan lussekatter och glögg, 

fundera på om vi har varit så generösa och snälla som 
vi vill vara mot våra medmänniskor. Som alla vet så är 
julen inte bara en kristen högtid, utan en helgdag som hör 
till årstiden. I den karga nordiska vinternatten behövs en 
högtid som minner om ljus och generositet.

Men då generositet är något som kan begränsas av tid 
och rum, exempelvis begränsas till julen, så är solidaritet 
något evigt aktuellt. I grund och botten handlar det om 
sammanhållning mellan människor med olika bakgrund 
och levnadsförhållanden. Det fina med solidaritet är att 
den inte har en riktning. Solidariteten saknar en givare 
och en tagare. Grunden för solidaritet är istället en ömse
sidig lojalitet, där vi tillsammans tar ansvar för våra utma
ningar och problem.

Solidaritet blir extra viktig då klyftorna både här i 
Tyresö och resten av Sverige ökar. Vill vi leva i ett tryggt, 
säkert och jämlikt land, så behöver vi exempelvis solida
riskt ta ansvar för att alla barn har möjligheter att välja 
sin egen väg i livet. Att alla barn fylls med tillförsikt och 
tilltro till att solidariteten i samhället också omfattar dem.

Studier från andra länder i världen visar att när ojämlik
heten ökar, så minskar solidariteten i samhället. I Sverige 
måste vi visa att det sambandet inte gäller oss. Alla vi som 
vill återupprätta sammanhållningen i det svenska samhäl
let måste vara beredda att göra vårt för att bryta bostads 
och skolsegregationen. Ska det bli möjligt, så måste vi alla 
vara beredda att med skattsedeln betala för att skolan hål
ler hög kvalitet i alla skolor i vårt land och att alla bostads
områden från norr till söder är välfungerande.

Samtidigt måste riksdag och regering göra sitt för att 
stärka solidariteten. Jag har själv som riksdagsledamot 
varit med och motionerat mot EBO, vilket är ett system 
där de nyanlända ordnar sitt eget boende. EBOsystemet 
har, för ett fåtal kommuner, skapat en mycket besvärlig 
situation med en parallell och svart bostadsmarknad, 
trångboddhet och ökad segregation. En situation där 
skrupellösa individer hänsynslöst och cyniskt exploate
rat utsatta människors behov av tak över huvudet. Denna 
lagstiftning ändrades i november, i ett led i att motverka 
bostadssegregationen.

De satsningar på skolan den Sledda regeringen gjort, 
verkar också ge resultat. PISAundersökningen 2019 visar 
att den svenska skolan utvecklar sig positivt i förhållande 
till resten av OECD. Samtidigt är skillnaderna fortfarande 

stora mellan de som klarar sig bra och de som 
klarar sig dåligt. Detta måste ändras!

Jag tror på den gamla devisen att en blir snäll 
av pepparkakor. Vi tyresöbor är säkert extra 

snälla och extra generösa då vi ofta får njuta av den fan
tastiska doften av pepparkakor. Men då doften avtar och 
julen tar slut, då kanske generositeten försvinner. Om vi 
fortfarande drömmer om ett samhälle som håller ihop i 
januari, ja då behövs lite gammal klassisk solidaritet.
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

Solidaritet!

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.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Så ska Trollbäcken utvecklas
PLAN Kommunstyrelsen har 
beslutat om planprogram för 
Trollbäckens centrumstråk. 
Planprogrammet beskriver hur 
Vendelsövägen i Trollbäckens 
ska utvecklas med nya bostäder, 
butiker och ytor för möten och 
rörelse.

Uppdraget att utreda en komman
de centrumutveckling i Tyresö 
initierades för första gången 2014 
av den dåvarande moderata kom
munledningen.

2017 ändrades inriktning från 
att utreda kommande centrumut
veckling i Trollbäcken till att upp
rätta ett formellt planprogram för 
Trollbäckens centrumstråk. Syf
tet var att ge en tydlig inriktning 
på områdets framtida utveckling 
och att planprogrammet skulle 
förankras med de boende.

Den nu styrande majoriteten 
bestående av Socialdemokrater
na, Liberalerna och Miljöpartiet 
skriver i en kommentar att man 
tagit fasta på de kommentarer 
som kommit in och att Moderater
nas tidigare idéer om riktigt höga 
hus vid Alléplan är skrotade. Hus
höjden mot den kvarvarande vil
labebyggelsen kommer också att 
hållas nere till max två våningar.

I det nya planprogrammet står 
att Trollbäcken ska utvecklas med 
stadsradhus och flerfamiljshus 
som kompletterar den befintliga 
bebyggelsen. Genomförs planen 
kan Vendelsövägens norra del vid 
Södergården i framtiden kantas av 
lokaler i husens bottenvåningar. 
Planprogrammet beskriver också 
hur kommunen ska uppmuntra 
till rörelse och möten med olika 
aktivitetsytor som separat gång 
och cykelstråk och där visionen 
är att ”Vendelsövägen utvecklas 
till ett grönt stadsrum”.

Man har också öppnat upp för 
möjligheten att i vissa delar bred
da planområdet.

Syftet enligt den styrande majo
riteten är att fler fastighetsägare 
ska kunna vara med och bidra 
till utvecklingen av Trollbäcken. 
Detta går hand i hand med att 
skapa ekonomiska förutsättning
ar för en omvandling och samti
digt hålla nere den övergripande 
exploateringsgraden. Dessutom 
begränsas på så sätt hushöjden 
mot de närboende.

ooo

Visionsbild – Södra delen av Vendelsövägen  
– riktning mot Trollbäckens centrum. ILLUSTRATION: TYRESÖ KOMMUN

Susann Ronström (S) lyssnar nyfiket på när Maria Åhlén och Agneta Isen-
borg berättar om vävning.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Full rulle på Vävstugan i Tyresö
Föreningen har fortsatt en hög 
aktivitet med en stabil och aktiv 
skara personer och över 60 med
lemmar i sin helhet. Aktivitets
nivån i föreningen är olika där 
vissa medlemmar hyr in sig på en 
hel vävstol flera dagar i veckan 
medan andra kommer förbi och 
väver någon timme.

I höstas hade föreningen en 
folkbildningsserie tillsammans 
med ABF där intresserade fick 
lära sig om raggsockor och väv
ning. I vår planeras en fortsätt
ningskurs, där även nya medlem
mar välkomnas.

Vill du komma i kontakt eller 
besöka föreningen? Andra måna
den i månaden mellan klockan 
17–19 har dem öppet hus med fika 
och information om kommande 
vävar. Du hittar föreningen på 
Bollmoravägen 95 (gaveln) i Tyre
sö centrum samt på hemsidan 
www.visomvaver.se.

ooo

HANTVERK Vävstugan som är en del av ABF:s Hanterverkshus i 
centrala Tyresö. Föreningen har varit verksam över 50 år, först i kom-
munal regi och sedan under 1990-talet har verksamheten bedrivits av 
föreningen Hantverksgårdens Vänner.
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Varje dag drabbas 
ett barn av cancer.
Men det finns hopp. 
Swisha till 90 20 900  
och stöd forskningen.
Tack.

www.abf.se/sodertorn 08-556 520 30

VÅRENS STUDIE- & 
FÖRELÄSNINGSPROGRAM ÄR HÄR

Kurser, föreläsningar, musik och mycket 
mer i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Välkommen till ABF Södertörn!

ABF Södertörn_122x88mm_vt20.indd   1 2019-12-03   15:07:55

Skolhunden Izzy:

Skapar lugn 
och läsglädje

SKOLA Sedan årsskiftet träffar 
elever i Krusboda skolas studio, 
skolhunden Izzy som hjälper dem 
med läsning och koncentration.

En skolhund är en utbildad hund 
som arbetar resultatinriktat mot 
olika mål, exempelvis att förbätt
ra elevers empatiska förmåga, 
att läsa och att räkna. Forskning 
visar på många positiva vinster 
med hund i skolan. Bland annat 
uppskattar eleverna sin läsning 
mer och de fungerar bättre i soci
ala sammanhang.

Lugnande effekt
På Krusboda skola har sjuåriga 
goldenhannen Izzy och hans 
matte, Gisela Persson, arbetat 
sedan årsskiftet som ett hund
team. Gisela arbetar även som 
idrottslärare på skolan. Tyresö 
Nyheter besöker Krusboda skola 
tillsammans med barn och 

utbildningsnämnden som får en 
presentation av hundteamets 
arbete på skolan. Izzy arbetar två 
dagar i veckan på Krusboda skola 
med både läsning och kompispro
menader.

– När vi läser med Izzy är det 
tydligt vilken lugnande effekt Izzy 
har. Barnet har ro att läsa längre 
stunder och vi kan arbeta med 
svåra ord och exempelvis prata 
om synonymer. Under våra kom
pispromenader tränar vi socialt 
samspel, turtagning och även 
rörelse. Jag utmanar eleverna 
att visa Izzy tricks, hoppa upp 
på stenar och stockar och se om 
Izzy kan göra samma sak. Vi vet 
att rörelse har en bra effekt hos 
elever och deras inlärning, fort
sätter Gisela.

Hygien viktigt
En fråga som Gisela ofta får är 
kring allergier och hygien, då det 

inte hör till vanligheterna att en 
hund vistas i skolmiljö.

– Vi följer de rutiner som kom
munen har för vårdhundar, samti
digt som vi har en egen ingång till 
Izzy och är noga med hygien och 
Izzy tvättas med allergischampoo.

Många vinster
De positiva effekterna av Izzy är 
många och många barn står i kö 
för att arbeta tillsammans med 
Izzy och Gisela.

De barn som arbetar med Izzy 
känner sig mer trygga i skolan och 
är mer positivt inställda till även 
andra ämnen.

– Idag arbetar Izzy två dagar 
i veckan i Krusboda och är med 
på friluftsdagar. Tanken är att till 
våren utöka till tre dagar. Behovet 
är stort, dock behöver även Izzy 
vila och inte arbeta övertid, avslu
tar Gisela

ooo

Izzy är väldigt lugn och trivs med att vara i centrum. Här med matte Gisela Persson. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nära beslut om ny  
scoutstuga på Ägnö

– Det är ett tålmodigt arbete 
under flera år av både scoutkår 
och tjänstemän som bäddar för 
förslaget om dispens från strand
skyddet, säger Lennart Jönsson 
(S), ordförande i byggnadsnämn
den till Tyresö Nyheter.

– Det gläder mig att Ägnö sjös
couter fortsatt ordnar friluftsakti
viteter och utbildning på Ägnö för 
sina ungdomar. Och förhoppnings
vis snart i ändamålsenliga lokaler 
igen, säger Lennart Jönsson.

Förslaget som nu läggs fram 
till byggnadsnämnden innebär att 
kommunens tjänstemän bedömer 
att det nu finns tillräckligt med 
underlag för att kunna visa på att 
den nya samlingslokalen scoutkå
ren vill uppföra är en ersättnings
byggnad för en tidigare lagligt 
uppförd byggnad. Som skäl anges 
också den långa tid scoutverk
samhet funnits på platsen, vikten 

för scoutkåren att ha en lokal för 
att kunna utföra sin verksamhet 
och att den nya lokalen kommer 
att vara snarlik den gamla.

– Det ligger mycket ideellt 
arbete bakom vår verksamhet, 
och huset behövs för att vi ska 
orka fortsätta. Volontärerna sover 
utomhus, och på sommaren gör 
vi det ju annars också. Men att 
ligga utomhus från tidig vår till 
sen höst, i minusgrader i ett vind
skydd, efter en hård dags arbete 
med underhållet sliter. Vi behöver 
en långsiktig lösning, sa Diana 
Hallberg, ordförande Ägnö sjös
coutkår när Tyresö Nyheter träf
fade föreningen för två år sedan.

När byggnadsnämnden be hand
lat frågan skickas ärendet vidare 
till Länsstyrelsen för granskning 
och fastställande av kommunens 
beslut.

ooo

BYGGE I februari 2015 brann scoutstugan på Ägnö ner till grunden. 
Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om hur Ägnö sjöscoutkår sedan 
dess kämpat för att få bygga upp scoutstugan igen. För det krävs 
dock att kommunen beviljar dispens från strandskyddslagstiftningen. 
Nu verkar det äntligen som att en lösning är nära. Den 17 december 
ska frågan upp för beslut på byggnadsnämnden.

I februari 2015 brann scoutstugan på Ägnö ner till grunden. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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– Det är jättekul med julmarknad, 
säger sjuåriga Filip och mumsar på 
lite godis som han har fått från far
mor. Jag har redan ätit två korvar! 
Men jag skulle helst vilja ha en till.

Med famnen full av godis och 
munnen full av frågor om hur man 
egentligen gör en tidning strosade 
Filip genom de talrika stånden 
med godis, tomtar, korvar och allt 
man kan tänka sig höra julen till.

– Det finns jättemycket kul att 
titta på, fortsätter han. Och äta, 
korv och godis är jättegott, men 
hur gör man egentligen en tid
ning? Är det svårt att göra en tid
ning.

Filip får svar på sina frågor om 
hur man gör en tidning innan vi 
skiljs åt, ätandes på varsin godis, i 
decembermörkret.

ooo

Bland tomtar och godsaker på Lilla Tyresö
Under nästan 30 år har julmarknad arrangerats vid Lilla 
Tyresö, vandrarhemmet med utsikt över både slott och 
kyrka. En julmarknad som gladde både stora och små.

Produkter från det lokala äpplemusteriet 135 äpplen.

Godis i alla möjliga former och variationer fanns att tillgå.

Det var stor variation i utbudet av vad man 

kunde köpa på julmarknaden. Företaget Lammtussar sålde produkter 
med lammull.

Korvar i alla storlekar och smaker.

Tommy och Ingela från det lokala Tyresöföretaget Delikatessboden var 

nöjda med årets julmarknad.

– Korv och godis är jättegott, säger Filip som stortrivs bland tomtarna på julmarknaden.

TYRESÖ RUNT

Tomten var väl representerad 
på marknaden.
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Bland tomtar och godsaker på Lilla Tyresö

Vissa barn har aldrig upplevt 
något annat än krig.

Din hjälp behövs 
mer än någonsin.

Swisha 185 kr till 
90 01 645
Kriget i Syrien har nu pågått i 
åtta år. Barn och familjer som är 
på flykt inne i landet är i akut 
behov av hjälp. 185 kr räcker till 
sjukvård för en person.

GRANATH / Foto: © UNHCR/Hameed Marouf

JULGRANSPLUNDRING!
Lördagen den 11 januari kl 15.00-16.30

Nyfors, hus B kulturcentrum Kvarnhjulet, 
Pluggvägen  6, ovanför parkourparken i 

Tyresö C

Dans kring granen, lotterier 
med fina priser, 

tipspromenad, kaffe, saft 
och bullar

Vem vet, kanske kommer till 
och med tomten? 

Pris: 20 kr för vuxen  gratis
för barn

Arr: Bollmora S-förening och 
Socialdemokraterna i Tyresö

TYRESÖ RUNT

Tyresös första träffpunkt Gymnasiet öppnar upp!

Bland annat kunde man spana 
in fordonsprogrammets nya 
elbil som är tänkt att användas i 
undervisningen på den nya utbild
ningen till elbilstekniker, få alko
holfria drinkar som hotell och 
turismprogrammet blandat eller 
få en schyst styling i frisör/stylist
programmets salonger.

Många elever var märkbart 
stolta över skolan, sina utbild
ningar och framförallt lärarna. 
Även om skolrådets ordförande 

Jacob Hakimi, elev på datortek
nikprogrammet, gärna hade sett 
att man förbättrat ventilationen 
på gymnasiet.

Tyresö gymnasium kommer att 
arrangera ytterligare två öppna 
hus innan gymnasieantagningen 
stänger. Nästa öppna hus kommer 
att arrangeras den 29 januari. Ett 
par veckor efter att första ansök
ningsomgången till gymnasiet 
öppnat den 16 januari.

ooo

ÖPPET Med en ambition att visa upp alla sina verksamheter för 
Stockholms blivande gymnasieelever öppnade Tyresö gymnasium upp 
portarna. Intresserade årskurs 9:or och föräldrar kunde ta del av en 
mängd olika verksamheter.

MÖTE Äldre- och omsorgsnämn-
den har fattat beslut om att 
öppna en träffpunkt i Bollmora-
dalens kyrkans lokaler. Den 1 
januari får kommunen tillgång till 
lokalerna och verksamhet beräk-
nas dra igång under tidig vår.

Syftet med Träffpunkter är bland 
annat att skapa trygghet för äldre 
personer samt ge en social delak
tighet som genererar friskare och 
gärna gladare pensionärer.

Anita Mattsson, kommunsty
relsens ordförande är glad över 
att få presentera nyheten.

– Jag är glad och nöjd med att 
den första Träffpunkten snart kan 
öppnas i Tyresö centrum. Tack 
vare samverkan med kyrkan som 
bidrar med lokalen, kommer kom
munen att kunna bedriva en efter
frågad verksamhet i ett perfekt 
läge. Att skapa social samvaro 
och trygga nätverk för de äldre är 
en viktig del i det arbete vi nu gör 
för att stärka de äldres välfärd.

Många äldre har förlorat nära 
och kära. Att skapa medvetna och 
innehållsrika mötesplatser ger 
trygghet och motarbetar socialt 
utanförskap. En Träffpunkt har 
en medveten struktur, innehåll 
och kompetent personal. Träff
punkter ser de ideella organisa
tionerna som ett viktigt komple
ment i verksamheterna.

Kommunens pensionärsorgani
sationer kommer ges möjlighet att 
påverka innehållet samt vara väl
komna att hjälpa till i verksamhe
ten, tillsammans med andra volon
tärer. Innehållet i Träffpunkterna 
kan variera utifrån behov och öns
kemål. Det kan röra sig om före
läsningar av olika slag, förebyg
gande av fallolyckor, enklare mål
tider, yoga, promenader, qigong, 
träffa en distriktsköterska, träffa 
biståndshandläggare med mera.

Under mandatperioden önskar 
Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) 
att starta fler träffpunkter i Tyresö.

ooo

Ewa Kardell, ordförande SPF Seniorerna, Anita Mattsson, kommunstyrel-
sens ordförande (S), Bo Toresson PRO:s representant i kommunala pensio-
närsrådet är glada över beslutet, något som alla tre har arbetat länge för. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stylistläraren Ellen Schön tillsammans med två av eleverna i salongen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Det är femte året jag slår mig ner framför tangentbordet för 
att skriva en julkrönika. I år tänkte jag att det även skulle 
bli ett slags årskrönika över 2019.

Under sömnlösa mörka nätter har man gott om tid att fundera 
över tidens gång och tillvarons stora frågor. Vad kommer vi att 

komma ihåg från det här året? 
Du och jag minns olika saker. 
Här delar jag med mig av mitt år.

Januari var ju regeringsbild
ningen och det avtal som en del 
betraktar som en bra kompro

miss och andra som ett svek. Själva hade vi en nyopererad hund 
som gjorde att all helgplanering gick i stöpet. I februari började 
hunden träningssimma och det har blivit årets stora glädjeämne, 
tänk att det blev så lyckat.

Mars blev den kritiska tiden för biodlingen, jag hade otur vid 
bytet av bottnar i kuporna och skadade ryggen men fick sen en 
härlig långhelg i det tulpanblommande Amsterdam. En vårdag 
satt jag och tittade på myrorna som på en snörrak linje flyttade 
sin stora stack tvärs över vår tomt. De gick i skytteltrafik hela 
dagen med varsitt myrägg i munnen åt ena hållet och tomma 
tillbaka. Fascinerande. I maj kom fjärilsinvasionen, tistelfjärilar, 
dom kommer du säkert ihåg. Jag fick gå med slottsträdgårdsmäs
taren i slottsparken och spela in på radion, vi hittade både humle 
och slottets kattuggla.

På försommaren gjorde Urban och jag en tur till Östergötland. 
Vi hade ett ärende till hembygdsföreningen i Hogstad och blev 
överdådigt mottagna. Vi sov på ett litet charmerande B&B i Bjäl
bo övervakade av självaste Birger Jarl, som stod staty vid kyrkan. 
Statyn var rest av kvinnor som monument över kvinnofridslagen. 
På E4an blev vi omkörda i rasande fart av ett koppel civila polis
bilar med blåljus innanför vindrutan. Kändes som en agentfilm. 
Det var nog nationella bombstyrkan eller liknande eftersom vi 
sen hörde den tragiska nyheten om sprängdådet i Linköping.

Juni blev även månaden då jag lyfte mitt sista lönekuvert och 
slutade att yrkesarbeta. Någon gång måste man sluta även om 
det känns konstigt. I juli hade familjen fest och jag kommer alltid 
att minnas alla vänner som gjorde dagen oförglömlig. Augusti, ja 
påtagligaste minnet är förstås den halva hinken med äpplen, kan
ske 5 kilo. Året innan plockade jag 500 kilo. I september gjorde vi 
liveinspelning på Tyresöfestivalen. Det är förfärligt roligt att vara 
radiomakare sådana dagar. Oktober, november har varit regn och 
mörker, regn och mörker.

Nu väntar december med levande ljus, glögg, pepparkakor 
och julfirande. Jag är lite barnslig och vill fortfarande ha en 

adventskalender. Numer har 
jag en elektronisk dito, en gul
lig engelsk by där det döljer sig 
animerade överraskningar inte 
bara i luckorna utan även inne 

i hus och bakom soffkuddarna. 2020 minskar jag skrivandet och 
lämnar plats åt fler röster, som kommer ge er nya upplevelser 
och betraktelser. Vi kommer att dela på numren så jag lämnar er 
inte helt och min röst kommer som förut även att höras från vår 
lokala radiostation. Och med det önskar dr Lena med familj er 
goda minnen och julfrid!

ooo

TN-doktorn:
God Jul och  
Gott Nytt År

Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare, 
specialist i geriatrik och diplomerad i pallia-
tiv medicin. Hon är även St Lukasterapeut. 
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö. 
Radiomakare vid Tyresöradion.

”Tid att fundera över 
tidens gång och till
varons stora frågor.”

”Levande ljus, glögg  
och pepparkakor.”

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

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

Dags att välja program!

Sammanlagt ungefär 160 gymnasieskolor fanns på plats och Tyresö gymnasium ”Ditt intresse, Ditt jobb” syntes 
över stora delar av mässhallen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

SKOLA I januari öppnar gym-
nasieantagningen för de som 
ska börja gymnasiet i augusti. 
I Stockholm finns det 16 olika 
program med omkring hundra 
olika inriktningar på cirka 160 
olika gymnasieskolor runt om i 
länet. Det är förstås inte ett helt 
lätt val.

För att underlätta valt för Stock
holms elever anordnas det utöver 
den vanliga studie och yrkesväg
ledningen både öppna hus på sko
lorna och en stor gymnasiemässa 
varje år.

Gymnasiemässan arrangeras 
årligen på Stockholmsmässan i 
Älvsjö och förutom de ungefär 

160 representerade gymnasiesko
lorna besöks mässan av nästan 
25 000 blivande gymnasieelever 
under tre dagar.

På mässan kunde man ta del av 
utbudet i Stockholm, prata med 
både elever och lärare från de 
olika skolorna och prova på diver
se aktiviteter och få information. 
Tyresös eget gymnasium, Tyresö 
gymnasium, fanns på plats för att 
visa upp sina verksamheter.

Bland annat kunde man prov
sitta gymnasiets nya elbil till den 
nya utbildningen elbilstekniker, 

man kunde prova Esport genom 
Esportsprofilen på Eldata och 
man kunde få håret fixat av hant
verkselever från frisör/stylistpro
grammen.

Fram till och med sommaren så 
kommer Stockholms olika gym
nasieskolor ha flera öppna hus. 
Just för att man som blivande elev 
ska kunna besöka olika skolor för 
att göra ett så välgrundat val som 
möjligt. Tyresö gymnasium kom
mer att ha nästa öppna hus den 29 
januari 2020.

ooo

Här kan du se en kalender över alla öppna hus som arrangeras i 
stockholmsregionen : https://www.gyantagningen.se/kalender.html

Vänder ett betydande underskott till ett stort överskott:

Tyresö går mot strömmen

– Det är glädjande att vi skapar 
ordning och reda i finanserna, vil
ket är en förutsättning för en lång
siktig hållbar ekonomi. Vi ser att 

andra kommuner sliter med sin 
ekonomi och får dra ner på välfär
den. Tyresö går i helt motsatt rikt
ning. Vi har vänt ett underskott 

samtidigt som vi kunnat göra sats
ningar på skola och äldreomsorg. 
Det är tack vare skickliga medar
betare och ett målinriktat effek
tiviseringsarbete som vi lyckats 
minska kostnaden på central för
valtning, säger Anita Mattsson, 
kommunstyrelsens ordförande.

– Nu måste vi fortsätta kommu
nens effektiviseringsarbete för att 
varaktigt kunna säkerställa att vi 
når ett överskott på runt 85 miljo
ner kronor per år, det vill säga 3 
procent i resultat. För att kunna 
göra nödvändiga större investe
ringar behöver vi bygga upp ett 
ekonomiskt utrymme för att inte 
behöva finansiera detta med låna
de pengar. Överskottet möjliggör 
även att vi över tid kan återställa 
skattesatsen till 2018 års nivå, 
säger Mats Lindblom, vice ordfö
rande i kommunstyrelsen.

– Nu ställer vi om till en lång
siktigt hållbar ekonomi. Att vi inte 
lever över våra tillgångar, är avgö
rande för att Tyresö ska kunna 
möta dagens och framtidens 
utmaningar. Ett bättre resultat 
innebär mindre upplåning i kom
mande investeringar när vi bygger 
skolor och äldreboenden, säger 
Marie Åkesdotter, ordförande i 
hållbarhetsutskottet.

ooo

EKONOMI Tyresö kommun har i den senaste ekonomiska rapporten 
lyckats vända ett underskott på 24 miljoner för 2018 till ett prognos-
tiserat överskott på 85 miljoner kronor för 2019. Det goda resultatet 
är tack vare förra årets skattehöjning som gav cirka 55 miljoner 
kronor, markförsäljningar, en högre skatteprognos och en kostnads-
minskning på central förvaltning med cirka 25 miljoner kronor.

Mats Lindblom, vice ordförande i kommunstyrelsen, Anita Mattsson, 
kommunstyrelsens  ordförande, och Marie Åkesdotter, ordförande i  
håll barhetsutskottet. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Burma idag inför valet 2020
Välkomna till internationellt seminarium om Burma.

Lördag 8 februari kl 9:30 till 13:00

Medverkande, Paneldebatt:
Frida Perjus - Olof Palmes Internationella Center, handläggare Burma
Kristina Jelmin – Svenska Burmakommittén
Julia Ekedahl Lotoft – Socialdemokraterna i Stockholmsregionen
Mathias Tegnér – riksdagsledamot (S), Internationell ledare 
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen

Föredrag:
Frida Perjus berättar om Burmas historia, den politiska situationen idag
och kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tyresö FF brandskattat
FOTBOLL Efter den makalösa 
höstsäsongen som tog Tyresö-
damerna till en tredjeplats 
i serien, har man nu fått se 
myntets baksida av att vara ett 
offensivt och effektivt lag.

Att Tyresö FF redan förlorat sin 
ena toppforward Frida Thörn
qvist har nog inte gått någon förbi. 
Nu förlorar man även Maria Poli 
som beslutat sig för att fortsätta 
karriären i en högre division.

– Min agent sitter i förhand
lingar just nu med några elitet
tanklubbar och det blir troligtvis 
klart i början av nästa vecka, så 
jag kan tyvärr inte ge besked 
innan dess, säger Poli till Tyresö 
Nyheter när vi frågar vart hon är 
på väg.

Förlusten av de båda anfalls
spelarna blir naturligtvis kännbar 
för TFF. Thörnqvist och Poli gjor
de 36 mål tillsammans, vilket var 
mer än hälften av lagets mål förra 
säsongen, och det ersätter man 
inte i en handvändning. I nuläget 
så har man endast två forwards 
i truppen, Sofie Thörnqvist och 
Alice Bergström, men ska TFF 
ha någon chans på seriesegern så 
behöver man både mer bredd och 
spets.

Ytterligare ett avbräck är också 
att Kim Hedlund af Schmidt läg
ger skorna på hyllan, endast 18 år 
gammal. Af Schmidt, som spelat 

tre U17landskamper står ändå 
kvar som spelare i TFFs trupp så 
helt kanske man inte har gett upp 
hennes framtid i klubben.

– Vi som klubb är stolta att vi 
kan få fram egna produkter som 
elitklubbarna är intresserade av. 
Valet föll till slut på Hammarby 

för Frida. Detta är självklart ett 
stort tapp för oss, men vi har för
stått att detta skulle kunna hända 
och har sen en tid tillbaka börjat 

jobba på att hitta en ersättare för 
Frida, säger lagets tränare, Victo
ria Sandell till klubbens hemsida.
Niklas Wennergren

Frida Thönqvist sätter 1–0 mot AIK i Svenska Cupen i höstas. FOTO: CLAUS MEYER
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Tyresö räddade en poäng
HANDBOLL Bottenmöte i Damall-
svenskan betyder ofta nerver 
och hafsigt spel, och matchen 
mellan Tyresö och Drott var inget 
undantag, även om dramatiken 
och farten vägde upp det hela.

För att få en lite festligare inram
ning så hade man bjudit in fot
bollens förbundskapten Janne 
Andersson. Andersson är inbitet 
fotbollsfan och följde Drott sten
hårt under uppväxtåren.

– Jag hade Bengan Johansson 
som gympalärare så det var kan
ske inte så underligt att det var 
mycket handboll, nästan mer än 
fotboll faktiskt. Sedan spelade jag 
med Ola Lindgren och Uffe Måns
son och många av de här spelarna 
som varit med i landslaget. Jag 
har följt Drott in i detalj.

Efter ett symboliskt avkast där 
förbundskaptenen fick ge match
bollen till sitt favoritlag iklädd 
Drotthalsduk och Tyresötröja så 
satte matchen igång.

Tyresö tog tidigt kommandot 
och var steget före i matchens 
inledning, men bara med ett par 
bollar. När Drotts Vilde Steinlund 
belv utvisad begärde tyresöträ
naren Ted Brunzell time out. Det 
visade sig vara ett lyckat val. 
Hemmalaget gick från 12–10 till 
en halvtidsledning med 16–12. Ett 
viktigt ryck.

Efter pausen så fanns det 
endast ett val för gästande Drott. 
Gasen i botten. Man satsade på att 
en extra spelare i anfallet och tog 
ut målvakten. Ett drag som visade 
sig vara katastrofalt. Tyresö satte 
fyra raka mål från egen planhalva 
i tom kasse och vid ställningen 
23–16 fick LarsMagnus Jönsson, 
tränare i Drott, nog och tog time 
out.

Sju måls ledning med 23 minu
ter kvar att spela känns naturligt
vis som en säker ledning, men att 
loppet var kört skulle snart visa 
sig vara helt fel. De nästkomman
de sju minuterna gjordes fyra mål 
och alla satt bakom Johann Brej
ding. Efter ytterligare sju minuter 
så var ställningen 25–24 till Tyre
sö och med tre och en halv minut 
kvar av matchen tog hallänning
arna ledningen för första gången 
i matchen.

Först då vaknade Tyresö till 
liv och började producera något 
framåt. Fanny Norsten, bästa 
målskytt för Tyresö med sex mål, 
och Hanna Hellström såg till att 
Tyresö återigen kom i ledning. 
Amanda Kullenberg kvitterade 
och Drott vann bollen med 59 
sekunder kvar på matchklockan. 
Hemmapubliken förväntade sig 

nog det värsta, men Tyresö lycka
des reda ut det hela och rädda en 
poäng.

– Jag tyckte väl att vi en bit in 
i andra skulle ha båda poängen 
men som vi tappade matchen 
så känns det som vi räddade en 
poäng, säger Ted Brantzell till TN 
efter matchen.

Matchen började lite hafsigt med 
många misstag, är det sympto
matiskt för Tyresö i år?
– Ja det är det väl. Sedan har ju 
Drott kommit längre och längre 
ner i tabellen där vi ligger och det 
är två lag som har mycket nervo
sitet, oro inför framtiden och då 
kommer det lite mer tekniska fel.

Ni ledde med sju mål som mest. 
Vad var det som gjorde att ni tap
pade?
– Vi slutade göra mål och så kom
mer hjärnspökena in och vi börjar 
tänka att vi inte vunnit på länge, 
och då är vi tillbaka på ruta ett.

Det oavgjorda resultatet inne
bär att Tyresö tog klättrade upp 
på kvalplats i tabellen och har 
vittring på lite mer säker mark.
Niklas Wennergren

Fotbollens förbundskapten Janne Anderssons besök, drog till sig en hel del 
uppmärksamhet. FOTO: CLAUS MEYER

Fanny Norström jublar efter, ett av sina sex mål mot Drott. FOTO: CLAUS MEYER

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

SM-bucklan till 
Trollbäckens IP
FOTBOLL Hanvikens SK fotboll 
har via sitt fina samarbete med 
Svenska Mästarna i fotboll 2019, 
Djurgårdens Fotboll fått låna SM
bucklan. Måndagen 16 december, 
klockan 18.00–20.00 kommer 
Lennart Johanssons pokal till 
Trollbäckens IP. ”Hanvikens med
lemmar kommer att få möjligt att 
fotograferas, känna på eller pus
sas med SMbucklan i Stora Fon
tana rummet i Ishockey hallen.” 
förklarar klubbens hemsida.

ooo

Vinst i seriefinal
INNEBANDY TTIBKs damer vann 
seriefinalen i Division 1 mot 
Råsunda, med 9–4. Segern innebär 
att TT gick upp i serieledning med 
nio omgångar kvar att spela. Herr
laget har förlorat tre raka matcher 
men vann i söndags hemma mot 
Rotebro. TT har en poäng upp till 
kvalstrecket i nuläget.

ooo

Julshow på is
KONSTÅKNING Nu är det äntligen 
dags för Tyresö KKs årliga jul
show. Söndagen den 15 december 
klockan 14.00 sätter man igång 
denna fina tradition i Tyresö ishall. 
Tomtar, alfar, pepparkaksgummor 
och allehanda julfigurer kommer 
att glida omkring på isen i två hela 
timmar. Priset är 150 kronor för 
vuxen och gratis för barn.

ooo

Barnbok
BOK Lagom till jul släpper tyre
söförfattaren Helena Dahlgren 
sin nya hästbok Berättelser från 
Jorvik. Där man lite mer ingående 
kan lära känna de fyra ödesryttar
na Linda, Ann, Alex och Lisa. För 
de riktigt inbitna fansen kan vi 
även meddela att Galoper Thomp
son också figurerar i boken.

ooo

Prisad fotograf
FOTO Tyresöfotografen Jeanette 
Andersson har belönats med mål
tidsakademiens pris för bästa 
foto. Det är fotografierna i boken 
”Stefans lilla svarta: bokashi, 
biokol och bakterier” av Stefan 
Sundström och Jeanette Anders
son som prisas. I motiveringen 
säger juryn: ”En högst levande 
bok om förmultningsprocessen. 
Aldrig har kompost, lera och bak
terier varit vackrare. Bilder fyllda 
av humor, poesi, oväntade infall 
och en genuin passion för jorden 
– eller Jorden.”

ooo
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MAKEUP Stina Hebda, stylist-
elev på Tyreös gymnasium gick 
till final i den prestigefyllda täv-
lingen Silverpenseln. Det är en 
nationell makeup-tävling för gym-
nasieelever som går frisör- eller 
stylistprogram och arrangeras av 
sminkleverantören FÄRG.

I år var temat Female Power 
Makeup Look och syftar till 
sminkningar i en tid då kvinnor 
ska kliva fram och ta för sig. Stina 
lyckades ta sig till final i konkur
rens med cirka 150 andra tävlan
de, ett gott betyg för både Stina 
men också för Tyresö gymnasi
ums stylistutbildning.

– Eftersom att temat för årets 
silverpensel var ”Female power 
makeup look” så kände jag att 
kvinnor och tjejer i vår tid ska 
vara fria att vara hur de vill, som 
i pride, vi ska också kunna ha allt 
från ett fullt ansikte med smink till 
att inte ha något smink alls, säger 
Stina Hebda till Tyresö kommun.

Finalen avgjordes fredagen den 
29/11 och de tävlande hade en och 
halv timme på sig att sminka sina 
modeller. Innan dess ska hår sty
las och modellerna göras i ord
ning. Tävlingen sista halvtimme 
var öppen för publik och arrang
erades inne i FÄRGs flagshipstore 
på Odinsgatan 26 i Göteborg.

Tyvärr blev det ingen vinst för 
Stina detta år, men eftersom hon 
än så länge bara går i årskurs 2 så 

har hon möjlighet till revansch 
nästa år.

ooo

KULTUR/NÖJE

Torpen – vägen till Tyresös rötter

Så här ser Brygarstugan ut idag. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Här var Brygarstugan placerad. KARTA: TYRESÖ KOMMUN
På Gabriel Bodings karta från 1750-talet ser vi var Prästgården med sin Bryggarstuga ligger. 
 FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING

Bryggarstugan
Ett torp var en enkel byggnad 
med uthus för en häst, ett par 
kor, gris och höns. Torparen 
fick bo där och odla marken 
intill mot att han gjorde ett 
antal dagsverken åt mark-
ägaren. I början av 1800-talet 
fanns 45 torp i Tyresö. Syste-
met med torpare avskaffades 
1943.

Genom årens lopp har husen som 
tillhört Alby skiftat i antal och 
funktion. Äldst är bryggstugan 
(nr 2, nu raststuga) med ursprung 
i 1700talet. I ena halvan bryggde 
man öl, kokade tvätt och genom
förde större hushållsgöromål. 
I den andra delen fanns plats 
för en piga eller en dräng att bo. 
Spannmålsboden (nr 3) byggdes 
1807 och hyser numera Naturens 
rum. En källare byggdes 1925 vid 

gårdsplanen. Stallet och maga
sinet (nr 6) är idag förråd. En 
lång stallänga är riven, där finns 
lekplats nu. I logen och ladan 
från 1800talet, finns nu omkläd
ningsrum och bastu samt Alby 
föreståndares expedition (nr 7). 
Den gamla arrendatorsbostaden 
(vid boulebanan) är från 1800
talet. Drängstugan med källare 
(bredvid raststugan) är från cirka 
1925.  

Nationell makeup-tävling:

Tyresöelev i final

Stina Hebda fixar naglarna på en klasskamrat dagarna innan finalen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sverigedemokraterna vill lägga ner biblioteken i Tyresö Strand och Troll-
bäcken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sverigedemokraterna 
vill lägga ned bibliotek
DEMOKRATI Sverigedemokra-
terna föreslår att Biblioteken i 
Tyresö strand och Trollbäcken 
ska läggas ner. De vill istället 
centralisera all biblioteksverk-
samhet till Tyresö centrum.

Utspelet kommer i samband med 
kommunfullmäktige samman
trädde i november då ny biblio
teksplan behandlades.

– Vi tror inte att en kommun 
som Tyresö med den geografi vi 
har måste ha två biblioteksfilialer, 
säger Johan Carlsson (SD) i ett 
inlägg under kommunfullmäktige.

Tiotusentals påverkas
Under 2018 var antalet besökare 
på biblioteket i Tyresö Strand 

31 509. Trollbäckens bibliotek 
saknar fullständiga siffror för 
föregående år eftersom bibliote
ket flyttade in i nya lokaler då men 
hade under 2017 43 420 besök.

– Det är allvarligt att Sverigede
mokraterna så kraftigt vill dra ner 
på kommunens biblioteksverk
samhet och något vi starkt är 
emot. Biblioteken utgör en viktig 
del i vår demokrati och filialerna 
i Tyresö strand och Trollbäcken 
bidrar positivt till en mer till
gänglig biblioteksverksamhet. 
Vi värnar om våra bibliotek och 
den verksamhet som bedrivs där, 
säger Katarina Helling (S), grupp
ledare i kultur och fritidsnämn
den.

ooo

DECEMBER 2019 13



KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

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/

INVIGNING AV REGNBÅGSGATAN
Lördag 14/12 kl. 11–14. Regn-
bågsgatan vid baksidan av forellhal-
len. Kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson inviger regnbågsga-
tan kl 11. Tipspromenad för både 
stora och små, med goda priser. 
Varje heltimme blir det godisregn. 
Utställning om den nya stadsdelen 
Norra Tyresö centrum. Avgift: Gratis

JULKONSERT MED TYRESÖKÖREN
Lördag 14/12 kl. 17.30–18.30. 
Tyresö kyrka. Traditionell julkonsert 
med Tyresökören i fantastisk miljö 
i Tyresö kyrka. Publiken kommer 
garanterat att bjudas på härlig 
stämningsfull musik. Biljetter: 100 
kr säljes i dörren. Arr: Tyresökören.

LUCIA- OCH JULKONSERT MED 
TYRESÖ VOKALENSEMBLE
Onsdagen den 18/12 kl. 18.30- 
19.30 eller 20.15–21.15. Tyresö 
kyrka. Ta en paus i julstressen 
och njut av vackert Luciatåg och 
stämningsfyllda julsånger. Lyssna 
till Tyresö Vokalensemble kl 18.30 
eller kl 20.15 i vackra Tyresö kyrka. 
Under ledning av Anne Aaltonen 
Samuelson. Biljetter: Tickster.com 
eller i dörren 150 kr för vuxna  
100 kr för barn och pensionärer. 
Arr: Tyresö vokalensemble

NYÅRSPYSSEL I BIBBLAN
Lördagen den 18/12 Kl. 11.00–
15.00, Biblioteket Tyresö centrum. 
Kom och gör smällkarameller till 
nyår eller julgransplundringen. 
Material finns på plats. Drop in mel-
lan 11–15. Mysig sagostund för 
barn mellan 3–6 år kl. 13.00, ingen 
anmälan krävs. Biljetter: Gratis. Arr: 
Tyresö kommun.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Jonatan brinner för 
historia

Jonatan Grinde är guide på Tyresö Slott och 
anställd av Nordiska Muséet. Han berättar 
för Catarina Johansson Nyman om sin upp
växt i Tyresö och sitt brinnande historiein
tresse. Jonatan kommer att medverka i den 
kommande programserien ”Berättelser kring  
Slottet”.

Maria vill göra 
skillnad

Maria Alves Persson bor på Granängsringen. 
Hon är ensamstående mamma med fyra barn 
och jobbar som undersköterska på Björkback
en. Hon förklarar för Ann SandinLindgren hur 
det är att bli invald som fritidspolitiker i kom
munfullmäktige och kämpa för att man måste 
satsa på Granängsringen, skolan och Björk
backen.

Ett rullande 
hunddagis

Svansa In, heter Tyresös första mobila hund
dagis. Hur går det här till? Hur hinner de hämta 
alla hundar, vad gör de under hela dagen? 
Vilka raser ingår och hur är det med samman
hållningen i gruppen? Lelle Wiborgh träffade 
tjejerna som fick idén till att sätta hjul på sitt 
dagis.

Nytt från Friskis o 
Svettis

Ett nyhetsprogram från en av Tyresös allra 
största föreningar med Ann Fredriksen och 
Lena Hjelmérus. Information för alla medlem
mar och de som ännu inte blivit medlemmar. 
Vilka nya pass har du upptäckt? Vad tror du 
skulle locka din granne eller kompis? Hur svårt 
vill du ha det? Kanske avslappning i Mind eller 
liten grupp i Plaza eller valfriheten i Modus?

Omvänd 
tandläkarskräck

Möt Ingrid EngholmÅkerblad, som varit tand
läkare och klinikchef i Tyresö i över 40 år. Vad 
har hänt på tandläkarfronten under alla dessa 
år och varför vet man så lite om sin tandläkare? 
Här får du svaren på frågorna som man nor
malt sett inte ställer till sin tandläkare. Lelle 
Wiborgh tog mod till sig och gjorde intervjun.

Bedrägerier på nätet

CarlOlof Strand och Gunnel Agrell Lundgren 
berättar om jubileumsfesten när SeniorNet 
Tyresö firade sina 20 år. Första dagen för data
hjälpen nästa år blir den 20 jan. Vi talade också 
om hur det kom sig att Riksorganisationen 
SeniorNet Sweden bildades för 22 år sedan och 
hur man blir medlem. Avgift 250 kronor för 12 
månader. Man kan pröva på tre gånger gratis.

Adventskalender på 
Tyresöradion

I ett gemensamt läsprojekt tillsammans med 
7D på Kumla skola har Tyresöradion en daglig 
Adventskalender fram till jul där olika elever 
läser högt ur boken Skorstensjul. Producent: 
Niklas Wennergren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Tyresöförfattaren Helena Dahl
gren möter några av sina läsare 
Lila, Alice och Linnea och pratar 
om Helenas senaste bok, Ödesryt
tarnaFyra berättelser från Jorvik 
och den kommande USA lanse
ringen av böckerna. Tyresöradi
ons Niklas Wennergren leder ett 
samtal om äventyr, hästar och 
magi.

Ödesryttarna väcker intresse!
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Kryss nr 8  
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  
20 januari 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TNkryss nr 8, 2019”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2019
1:a: Lena Sjöström, Rubingången.
2–5: Arne Wirdahl, Granängsringen.
Greta Johansson, Bollmoravägen.
Barbro Nordlöf, Strandvägen.
Ebba Berglund, Lyckogången.

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 8” 
och skicka senast 
den 20 januari 2020 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Ken!
Förra bild gåtan föreställde 
gaveln på Coophuset vid 
Tyresö Strandtorg, vilket 
Ken Bergström på Mosa
ikgränd mycket riktigt 
skickade in.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresö kyrka klädd i adventsskrud. 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 den andra advent 
i december 2019.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Rätta lösningen på kryss nr 7, 2019.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Julen har en fornnordisk bak
grund, som modifierats och 
blandats upp med kristendom 
och helgon. Traditionerna som 
förknippas med julen har genom
gått många förändringar genom 
århundradena.

Lucia markerar tillsammans 
med advent inledningen på jul
firandet. Den svenska Lucian är 

en blandning av både förkristna 
och kristna figurer och omkring 
sekelskiftet 1900 etablerades en 
gemensam och allmänt spridd 
luciatradition i Sverige. Lucia är 
en av de få högtider i de skandina
viska lutherska länderna som är 
namngivet efter ett helgon: Sank
ta Lucia, skyddshelgonet från 
Syrakusa som dog på 300talet.

Midnattsmässa har för många 
blivit ett alternativ till julotta. Den 
är vanlig i den romerskkatolska 
kyrkan, men har också blivit allt 
populärare hos oss och markerar 
övergången från advent till jul.

Julottan har i Svenska kyrkan 
länge varit den dominerande jul
gudstjänsten och hålls tidigt på 
juldagsmorgonen till minne av 
Jesu födelse.

Trettondedag jul, trettondeda
gen eller trettondagen är den hög
tid som infaller på den trettonde 

dagen i julhögtiden, det vill säga 
den 6 januari som uppmärksam
mar de tre vise männens ankomst 
till platsen för Jesu födelse. I de 
flesta kristna länder anses denna 
dag avsluta julen till skillnad från 
i Norden, där julen allmänt anses 
avslutad med tjugondedag jul.

Närmare presentation av tider 
och medverkande finns på Tyre
sö församlings hemsida www.
tyreso forsamling.se.

ooo

TYRESÖ RUNT

Under juletid tänds de 24 ljusen i 
ljuskronan i Tyresö kyrka. Ljuskro-
nan som är daterad 1635 skänk-
tes till Tyresö kyrka 1666 av Maria 
Sofia de la Gardie. FOTO: TN

Julkrubban är i dag ett vanligt julpynt i kyrkor och hem. Den första kända julkrubban skapades av Franciskus 
av Assisi år 1223 och seden sågs fram till början av 1900-talet främst som en romersk-katolsk tradition. En jul-
krubba sattes för första gången upp i en svenskkyrklig kyrka år 1929 i S:t Petri kyrka i Malmö. I Tyresö församling 
finns julkrubbor i alla kyrkor och församlingshem. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jul i Tyresö kyrkor

Bollmoradalens kyrka
13 december, 19.00 Luciatåg med barn och ungdomskörerna Musikul, 
G-klaven och Ungdomskören.
18 december, 19.00 Gospelkonsert med kören Heavenly Voices.
21 december, 16.00 Julens sånger och psalmer med Tyresö Vocalis och 
gästsolister.
24 december 10.00–13.00 Jul i gemenskap med jullunch och julgott, 
gudstjänst, julsånger och julklappar! Gratis, men anmälan behövs.
25 december 10.00 Julotta för morgontrötta.
6 januari, 16.00 Musikgudstjänst.

Trollbäckens kyrka
19 december, 19.00, gudstjänst 
och därefter julgala för åldrarna 
13-25.
24 december, 11.00 Samling vid 
krubban, och gudstjänst med 
efterföljande knytisjullunch.
24 december, 23.00 Midnatts-
mässa.

Tyresö kyrka
24 december, 11.00 Den 
levande julkrubban, En upplevel-
segudstjänst där barnen får vara 
med i juldramat.
24 december, 17.00 Julbön
24 december, 23.00 Midnatts-
mässa
25 december, 7.00 Julotta
31 december, 17.00 Nyå

BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul

l  Vi släcker 
besiktnings-2:or
l  MC-däck och ser-

vice
l AC-service
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KYRKA I Tyresö kyrkor; Trollbäcken, Bollmoradalen och Tyresö 
erbjuds i juletid gudstjänster, mässor, luciatåg, julbön, jul i gemen-
skap och konserter med julens kända och okända sånger.
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