Berömlig
n Det första året med den nya kommunledningen är summerat

och betyget blir A, berömlig. Det är tydligt att det behövdes något
nytt för att vända underskott till stora överskott. Och det kommer
att behövas. För kommunen måste ge våra äldre bra omsorg och
barnen bra skolor. Ledare, sid 2

”Utan skattehöjningen hade
resultatet blivit
lägre än vad som
krävdes.”
Anita Mattsson, sid 7

Vården ska vara jämlik
n Den fria etableringsrätten för mottagningar kostade skattebe-

talarna 2 miljarder kronor. Dyra privatiseringsexperiment måste
upphöra. Socialdemokraterna i regionen kräver ett stopp för
massvarslen på sjukhusen och satsat 3,3 miljoner ytterligare på
Tyresös vårdcentraler. Debatt, sid 4

NR 1 H februari 2020 H 1972–2020

Efterlängtad
vårdcentral
n När den nya vårdcentralen,
Folkets vårdcentral, slog upp
postarna i Tyresö centrum
var intresset stort och kön för
att lista sig var lång. Sid 3

Nytt äldreboende
n Stiftelsen Stora Sköndal
kommer att driva det nya äldreboendet i Tyresö centrum.
Bygget av boendet startar
under 2020 och inflyttning
kommer att ske under våren
2022. Sid 5

Stort överskott
n Kommunen redovisar ett
rekordstort överskott för
2019.
– Det är bra och det behövs
för att täcka kommunens
pensionsåtaganden och kommande investeringar, säger
kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Sid 7

Motorbransch
college
n Genom bra samverkan
mellan skola, fack, bransch
och politik kan utbildningen
utvecklas. Tyresö gymnasium satsar på detta för att
certifiera fordonsprogrammet. Sid 10

Alla är vinnare!
Alla är vinnare – och Gerd Söderlind är det mest av alla!

n Funkisfestivalen, detta sprudlan-

de, härliga och lyckliga evenemang,
har just hållits i Tyresö. Den som
gick segrande ur Tyresös deltävling
var Gerd Söderlind – det blev tredje
gången gillt då hon tävlat alla gånger Tyresö varit med i tävlingen.

Gerd kommer att representera
Tyresö i semifinalerna som arrangerad på Nalen den 28 eller 29 april.
Därifrån går ett antal bidrag vidare
till den stora finalen på Waterfront
i Stockholm den 24 augusti senare
i år.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Förra årets Tyresöbidrag, Moises
Rumie, tog hem hela baletten och
stod som ensam vinnare 2019. Tyresö Nyheter håller förstås tummarna
och önskar Gerd lycka till i resten av
tävlingen. Men kom ihåg, i Funkisfestivalen är alla vinnare.
Sid 8–9

Ny handbolls
tränare
n Tyresö handboll har utsett
Mattias Bejbom till ny
huvudtränare för herrarnas
A-lag. Sid 13

Konst i Tyresö:
På väg

Sid 2

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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Underskott har vänts till överskott på bara ett år. Det är bra för att
inte säga nödvändigt. Det finns stora utmaningar i både skola och
omsorgerna när kommunen växer. Ett tydligt politiskt ledarskap över
blockgränsen har ersatt en trött moderatledning. Det har gett resultat.
Tyresöborna valde förändring 2018 och första årets leverans ger vid
handen att det var ett riktigt val.

Överskott krävs
för framtiden
F

rån stora underskott till mycket stora
överskott på ett år. Så kan det första året
för det nya styret i Tyresö sammanfattas.
Moderaterna efterlämnade ett underskott på 24
miljoner kronor 2018. Nu kan socialdemokrater,
liberaler och miljöpartister glädjas åt att ha vänt
det hela och redovisar ett resultat för 2019 som
är hela 123 miljoner bättre. Och detta har inte
skett på bekostnad av stora besparingar i verksamheterna.
Tvärt om gavs det i budgeten stora tillskott
för att ge skolan och omsorgen goda förutsättningar att klara sina uppgifter. Hur är det möjligt att göra en så stor förändring på bara ett år?
Skattehöjningen levererade trots allt mindre än
hälften av resultatförbättringen. Svaret finns
troligen istället att finna i skillnaden mellan de
båda politiska majoriteternas inställning till
beslutad budget. Den tidigare ledningen hade
en mer låt gå-mentalitet. Beslut om åtgärder för
att för att hålla budget fattades inte och signalen till verksamheterna blev med det att det inte
spelade någon roll att underskott uppstod.
Nu gäller något helt annat. Förra årets budget
gav förutsättningar att klara verksamheterna.
Samtidigt följdes ekonomin upp med tydliga
krav på åtgärder om det tenderade att uppstå
underskott. Ett tydligt politiskt ledarskap i kombination med en kreativ och lika tydlig kommunledning på tjänstemannanivån har gjort skillnad.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Nu gäller det att orka hålla i. Framtiden har
stora utmaningar. Eleverna i grundskolan ökar i
antal. Behovet av nya skolor kommer som man
sa förr, som ett brev på posten. De äldre i behov
av omsorg blir också fler vilket kräver mer
resurser. Stora delar av kommunens tekniska
system, gator och vatten- och avloppsledningar
byggdes under några år på 1960-talet.
Efter 60 år är det därför inte orimligt
att tänka att kommunen snart har ett
mycket stort reinvesteringsbehov. Ja det
finns stora utmaningar som sträcker sig
över flera mandatperioder inom de flesta
områden.

Noterat
Hur står det till med jämställdheten mellan män och kvinnor i Tyresö kommunfullmäktige. Ja det varierar mellan
partierna. Det finns ett parti som verkligen sticker ut när
man jämför representationen. Endast en kvinna finns i
Sverigedemokraternas grupp som består av nio personer.
Bland partiets sex ordinarie ledamöter finns inte en enda
kvinna. Lite omodernt kan tyckas men det speglar väl en
obsolet politik.

Därför är det också rimligt att diskutera lösningar och fatta långsiktiga beslut som också kan
klara ett majoritetsskifte. Så har skett tidigare
men det är osäkert om det skulle fungera med
dagens politiska läge.
Moderaterna har haft lite motigt att komma
in i rollen som opposition. Det har fått till konsekvens att man bryter överenskommelser som
träffades när de var i majoritet. Till exempel
tycks de inte längre stå bakom den översiktsplan alla partier enades om under förra mandatperioden. Även oppositionen har ett ansvar, det
måste moderaterna lära sig.

ooo

ooo

Kommunfakta: Tyresös ekonomi usel 2018 – men 2019 ser ljusare ut

I en granskning som TT gjort och som publicerats ibland annat SVT framgår det att
många av landets rikaste och mest välskötta kommuner finns i Stockholmsregionen.
När nyhetsbyrån TT har sammanställt statistik för ekonomiska resultat mellan 2014
och 2018, finansiell ställning 2018 och skattenivå hamnar åtta av regionens kommu
ner på topp 20-listan. Bäst skött är Sundbyberg,
Solna och Stockholm. För Tyresös del är siff
rorna allt annat än kul. Vår kommun hamnar på
Placering av granskade
en föga hedrande plats 184. 2018 gick Tyresö
Södertörnskommuner
24 miljoner kronor back men även tidigare år har
Plats Kommun
kommunen haft stora problem att klara resul
11 Nykvarn
tatmålen.
20 Salem
Glädjande tycks kurvan ha vänt. Den senaste
prognosen för kommunens ekonomi tyder på
35 Huddinge
ett överskott på mer än 80 miljoner kronor.
45 Södertälje
Samtidigt som ersättningarna har kunnat höjas
47 Botkyrka
mer till skola och äldreomsorg än i många andra
97 Nynäshamn
kommuner har alltså skattehöjningen och spar
120
Haninge
samheten nu lett till bättre resultat.
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Folkets Vårdcentral
har öppnat i Tyresö
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Norrsken i Tyresö

FENOMEN Det var nästan ett halvår sen senast men för några veckor sedan, närmare bestämt den 7
februari vid halv tio tiden kunde
tyresöborna återigen beskåda ett
Norrsken.
ooo

Färsk musikal
stjärna från Tyresö
MUSIK Det är 12-åriga Kiana som
fått rollen som July i musikalen
Annie som hade premiär på Intiman
den 15 februari. Kiana fick rollen
i konkurrens med över 300 andra
barn som sökte till musikalen.
ooo

Snart ännu större
Attefallshus
BYGGE Från den 1 mars utökas
ytan för de så kallade Attefallshusen. Från nuvarande 25 kvm till
30 kvm utökas möjligen att bygga
Attefallare utan bygglov förutsatt
att det planeras att användas som
bostadshus. Attefallshus, som är
döpt efter dess skapare Stefan
Attefall (KD) har hittills varit ett
fiasko med bara 4 000 ansökningar mot de förväntade 200 000.
ooo

Hovrätten fastlår
dom för rånare

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, gratulerar grundarna Anoushe Sigaroudi och Björn Taubert vid invigningen av den nya vårdcentralen.
FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

VÅRD Intresset var stort när Folkets vårdcentral slog upp portarna
och många Tyresöbor ville lista sig. Den nya vårdcentralen är kom
munens femte och ligger i Tyresö centrum, i polisens gamla lokaler
ovanpå Kronans apotek.

Redan under den första veckan
hade 1 100 personer hunnit lista
sig enligt tidningen Mitt i Tyresö.
Att vårdcentralen är efterlängtad märks. När Tyresö Nyheter
intervjuade grundarna till folkets vårdcentral innan jul var det
många läsare som uttryckte sin
glädje. Bland kommentarerna
hördes bland annat att

– Det kommer bli Stockholms
bästa vårdcentral!
– Absolut behövs det!!! Tyresö
växer och de har haft fullt på
flera vårdcentraler och ej kunnat
ta emot fler. Blir problem för de
nyinflyttade! Svårt att få tid när
det inte är akut!
Andra lyfte att grundarnas
kompetens:

– Jättebra, Det behövs en riktigt vårdcentral med kompetenta,
duktiga läkare.
Folkets vårdcentral sticker ut
genom att kunna erbjuda öppettider 7 dagar i veckan. Man är
också ensamma på Södertörn om
att erbjuda gynekologi. Inför öppnandet av den nya vårdcentralen
har grundarna särskilt tryckt på
vikten av en bra arbetsmiljö för
personalen och en mer tillgänglig
vård för tyresöborna.
Grundarna till vårdcentralen,
Björn Taubert, Anoushe Sigarou-

di och Katrin Randviir har tidigare
jobbat ihop i många år på Bollmora vårdcentral och är välkända
för många tyresöbor. När Tyresö
Nyheter träffade dem var de förväntansfulla.
– 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 lugnare arbetsmiljö och mer tillgänglig
vård när det finns fler vårdcentraler att välja på.
ooo

RÄTTSLIGT Den rånare som i
december dömdes för att ha
rånat unga på deras mobiltelefoner ombord på bussar i kommunen har fått sin dom fastslagen av
Hovrätten. Mannen dömdes till
fängelse i 1 år och 8 månader och
hovrätten håller alltså med tingsrätten i bedömningen.
ooo
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Tyresös första träffpunkt för äldre
SOCIALT Äldre- och omsorgs
nämnden fattade i förra veckan
beslut om att öppna en träff
punkt i Bollmoradalens kyrkans
lokaler. Den 1 januari fick kom
munen tillgång till lokalerna och
verksamhet beräknas dra igång
i mars.

Syftet med Träffpunkter är bland
annat att skapa trygghet för äldre
personer samt ge en social delaktighet som genererar friskare och
förhoppningsvis gladare pensionärer.
Anita Mattsson, kommunstyrelsens 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
kommunen att kunna bedriva en
efterfrågad verksamhet i ett per-

fekt 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 genom åren. Att skapa
medvetna och innehållsrika
mötesplatser skapar trygghet och
motarbetar socialt utanförskap.
En Träffpunkt har en medveten
struktur, innehåll och kompetent
personal. Träffpunkter ser de
ideella organisationerna som ett
viktigt komplement i verksamheterna.
Kommunens pensionärsorganisationer kommer ges möjlighet
att påverka innehållet samt vara
välkomna att hjälpa till i verksamheten, tillsammans med andra
volontärer. Innehållet i Träffpunkterna kan variera utifrån behov
och önskemål. Det kan röra sig
om föreläsningar av olika slag,

Ewa Kardell, ordförande SPF Seniorerna, Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Bo Toresson PRO:s representant i kommunala pensionärsrådet är glada över beslutet, något som alla tre har arbetat länge för.

Trollbäcken:
Trollbäcken:
Philip
Stewén
Philip Stewén
072-469 50
50 74
74
072-469
Krusboda/Fårdala:
Krusboda/Fårdala:
Bo Furugård
Furugård
Bo
0705-85
98 44
44
0705-85 98
Jerry Svensson
Svensson
Jerry
08-712 50
50 21
21
08-712
Bollmora
Bollmora
Sara
Granestrand
Sara Granestrand
070-439
71 95
95
070-439 71
Östra
Östra
Mikael Fallmo
Fallmo
Mikael
070-592
85 92
92
070-592 85
S-kvinnor
S-kvinnor
Räty
UllaEija
Johansson
070-486
9936
90
070-531 19

FOTO: TYRESÖ NYHETER

förebyggande av fallolyckor, enklare måltider, yoga, promenader,
qigong, träffa en distriktsköterska, träffa biståndshandläggare
med mera.

Under mandatperioden önskar
Tillsammans för Tyresö (S, L, MP)
att starta ytterligare träffpunkter i
Tyresö kommun.
ooo
Namnlöst-5 1
Namnlöst-5 1

2019-04-14 23:21:53
2019-04-14 23:21:53
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Vårdkrisen i Region Stockholm är smärtsamt tydlig

D

et har blivit smärtsamt tydligt att vi har en vårdkris
i Region Stockholm. De enda som inte vill se det är
det moderatledda styret.
Nu kräver vi ett stopp för sjukhusens massvarsel och vill
satsa 3,3 miljoner kronor ytterligare på vårdcentralerna i
Tyresö.
Vårdcentralerna i länet har under en lång tid varit underfinansierade, vilket är problematiskt på flera plan. Både
för den enskilda individen – som ofta saknar en fast vårdkontakt, exempelvis en husläkare, och som har svårt att få
en vårdtid. Och för vården – när många söker sig till våra
redan ansträngda akutmottagningar.
Det gör också att vården för de svårast sjuka – multisjuka, personer med psykisk ohälsa – blir lidande.
Endast 6 av 10 stockholmare har förtroende för vårdcentralerna, det är inte en siffra vi Socialdemokrater tycker är
acceptabel och som i längden leder det till längre köer på
sjukhusen.
Om vi ska vända utvecklingen måste vi satsa på både
sjukhusen och vårdcentralerna.
Det moderatledda styret hävdar ofta att det inte finns
resurser för att satsa på vårdcentralerna. Det stämmer inte.
I vårt budgetförslag visar vi att det går att tillföra resurser

Klädsamt med bytesdag
Jag tycker någon organisation
borde anordna en klädbytardag
här i Tyresö. Konceptet går ut på
att man tar med sig kläder man

till både sjukhusen och vårdcentralerna – om man vågar
prioritera.
Vi väljer därför bort dyra privatiseringsexperiment med
fri etableringsrätt för mottagningar på stan, något som
2018 gav en merkostnad för skattebetalarna på över 2 miljarder kronor.
Det är en hisnande summa som kan användas på massor
av olika sätt. Exempelvis vill vi tillföra vårdcentralerna i
Tyresö ytterligare 3,3 miljoner kronor och dessutom satsa
500 miljoner på länets sjukhus.
För att vården ska vara jämlik vill vi särskilt öka resurserna till vårdcentraler i områden där vårdbehoven är
stora. Detta står i skarp kontrast till moderatstyret som
genom kraftigt höjda vinstkrav tvingar de offentligt drivna
vårdcentralerna till besparingar på drygt 20 miljoner.
För vårdcentralerna i Tyresö innebär detta besparingskrav på 700 000 kronor.
Vi väljer i stället att investera i vården för svårast sjuka
och väljer bort fler dyra privatiseringsexperiment.
En rättvis vård efter behov, som vi Socialdemokrater vill
ha, kräver prioriteringar. Dessa är vi beredda att göra.

Vi väljer bort dyra
privatiseringsexperiment.

inte använder längre och byter
dessa mot andras kläder. Det är
både miljövänligt och trevlig.

FOTO: VICTOR SVEDBERG

Aida Hadzialic (S)
regionråd i Region Stockholm

Sluta rök vid busshållplatsen vid Busstorget
Jag tycker det är respektlöst av
alla er rökare att inte går en bit
bort när ni tvunget ska röka era

cigaretter. Ni måste förstå att det
är en allmän plats och att det kan
finnas personer som är allergiska

eller rentav tycker det är skitäckligt. Visa respekt!
Adam

Klädentusiast

Nu kommer skatteåterbäringen!
Jag läste på Facebook att Tyresö
kommun har vänt ett underskott på
över 20 miljoner kronor till ett överskott på 99 miljoner. Först tänkte
jag att det inte kunde stämma, men
det visade sig att det gjorde det.
Det är väldigt glädjande att kommunledning och politisk ledning
nu äntligen tagit tag i kommunens
ekonomi. Det är vi skattebetalare
värda! Men jag har också sett att
Moderaterna i Tyresö har rasat
över det ekonomiska resultatet.
Det heter att det beror på skattehöjning, att skattehöjningen var
onödig och allt möjligt tramsigt.
Det är förstås stora ord från ett
parti som med i princip samma
politiska ledning inte lyckats
komma upp i det överskott om 2

procent som kommunen behöver
mer än ett år av de senaste åtta.
Och dessutom lämnade efter sig
ett gigantiskt underskott 2018.
Det krävs alltså minst 2 procent i överskott för att inte våra
barn ska betala för vårt frossande
idag. För Tyresös del säger SKR
att det snarare behövs 3 procent.
Jag vill rikta ett tack till S, MP och
L och kommunens tjänstemän
för att man tar ansvar för kommunens ekonomi. Samtidigt som
jag vill kasta en tistel på Moderaterna som tramsar runt på sandlådenivå istället för att hylla den
nuvarande ledning för det arbete
som man själv inte lyckades särskilt väl med.
Tyresöbo som gillar ansvar!

Tack ni som håller hoppet uppe!
Armand Duplantis. Denna fantastiska idrottare! Så himla kul
att världens bästa stavhoppare är
från Sverige, kan det vara så att
nästa friidrottsstjärna kommer
från Tyresö? För nog har vi en hel
del lovande talanger från Tyresö,
med våra fantastiska fridrottsklubbar i Både Tyresö Friidrottsklubb och Hanvikens SK.
Vi får inte glömma att på varje
Armand Duplantis finns det flera
tusen unga friidrottare, många

många hundra ideellt arbetande
ledare och hur många föräldrar
som helst. Det är tack vare våra
fantastiska ideella idrottsklubbar
Sverige trots sin ringa storlek klarar av att fostra några av världens
bästa idrottare, alltifrån Duplantis till Klüft, från Borg till Söderling, från Grenoli till Zlatan.
Tack till alla fantastiska föreningar som tar hand om våra barn
och unga!

HJÄLP
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SYRIEN!
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HJÄLP
SYRIEN!
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Sportintresserad

Man vet aldrig vem man möter när man är ute på promenad i Tyresö.

FOTO: PRIVAT

Ja till bron!

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

Äntligen ska bron byggas! BesluSkriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
tet togs för många år sedan, TyreDebattartiklar måste vara undertecknade med namn men
sta skulle äntligen få en ny fräsch
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
entré. Det skulle bli tillgängligare,
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
så att även vi som har lite svårt att
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SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
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Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
ingenting, sedan ingenting. Det
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
är förstås ren inkompetens från
Du kan även faxa: 08-742 15 64
Moderaterna.

Men så äntligen! Med Socialdemokraterna, Liberalerna och
Miljöpartiet så kommer jag och
många andra få tillgång till parken.
Och ni som tycker att det är för
dyrt! Mellan 200–300 tusen per år
kostar det, det tycker jag att vi
rörelsehindrade är väl värda!
Även om inte moderater, centerpartister och sverigedemokrater tycker att vi är värda att vistas i naturen så är jag glad att det
finns andra som gör det.
Naturvän
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Nytt äldreboende
byggs i Tyresö

Tacotaxi

MILJÖ
reklamen
i Tyresö
HarÄrdu
hört att
detför
hemleverans av latinamerikansk
öppnat en ny vård
mat? Nej, det är kommunens
central
centrum att
kampanj
för att fåi tyresöborna
sortera
matavfall.
Varje
år slänger
och vad tycker
du
vi cirka 70 kilo matavfall per perdet?
son. Det innehållerom
mycket
energi
som kan omvandlas till bränsle
FOTO: PHILIP STEWÉN
för bland annat bussar, avfallsbilar och taxibilar.

ÄLDREBOENDE Fastighetsför
valtaren Hemsö bygger ett nytt
äldre- och korttidsboende i cen
trala Tyresö. Verksamheten kom
mer att bedrivas av stiftelsen
Stora Sköndal som har skrivit ett
20-årigt hyresavtal.

Det nya äldreboendet kommer
bestå av totalt 92 platser, 80
lägenheter och 12 korttidsboendeplatser. I byggnaden kommer
det även inrymmas en lokal för
exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet samt ett parkeringsgarage.
Boendet och lokalerna ska
byggas hållbart och kommer att
miljöcertifieras för att säkerställa
att byggnaden är bra att både vistas i och för miljön. Åsa Nordell
Holmstrand, Projektutvecklare
på Hemsö, berättar om projektet:
– Vi är mycket nöjda över att vi
nu kan utveckla ett nytt äldreboende på mark som vi redan äger.
Behovet av äldreomsorg växer
stadigt, speciellt i tillväxtkommuner och därför är vi glada att
kunna erbjuda den här nybyggnationen. Samarbetet med Stiftelsen
Stora Sköndal ser vi positivt på
och vi ser fram emot ett långt och
fruktbart samarbete.
Lena Hjälmrud, kommunikationschef på Stora Sköndal fortsätter:
– Vi är glada över att få möjlighet att genom vår kunskap och
långa erfarenhet ge invånarna i
Tyresö en äldreomsorg med hög
kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt
med att etablera vår verksamhet i
Stockholm och närliggande kommuner. Idag finns vi i Sköndal,
Nacka och Vällingby och ser fram
emot att lära känna de boende i
Tyresö.
Stora Sköndal är en stiftelse
som utan vinstsyfte arbetar med
stöd, vård, omsorg, utbildning
och forskning. Stiftelsen anger att
de jobbar för att människor ska få
växa och utvecklas utifrån sina
unika förutsättningar.

ooo

Tyresöfotograf
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstudien är klar för final i World Photographic cup. I tävlingen ingår
man i lag men ställer upp individuellt med egna alster. Puronne
är en av fyra fotografer från det
svenska
landslaget
som tävlar i
Eva Larsson,
Granbacken
Australien
5 maj.
– Bra! Köerna
har varit alltför
ooo
långa och vårdcentralerna
behö
ver avlastas.

Oppositionen inte
välkomna när
Drottning Silvia
besökte Tyresö

Arkitektur & Forms visionsbild av hur byggnaden kan komma att se ut.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö,
uttrycker sig om beslutet:
– Det är väldigt välkommet att
Hemsö väljer att bygga ett äldreboende i Tyresö kommun. Vi vet
hur viktig denna typ av etablering
är eftersom behovet av äldreboendeplatser är stort och kommer
att öka de kommande åren. Vi är
också mycket glada över att just
stiftelsen Stora Sköndal väljer att
etablera sig i Tyresö eftersom de
har ett mycket gott renommé och
fin värdegrund. Det blir ett bra tillskott till de kommunala och privata äldreboendealternativ som
finns idag i Tyresö.
Bygget av äldreboendet beräknas
starta under våren 2020 och väntas vara färdigställt samt öppet
för inflyttning under första kvartalet 2022.

ILLUSTRATION: ARKITEKTUR & FORM

Socialstyrelsen har pekat på att en
anhörigkonsulent är ett bra sätt
för kommunen att ta ansvar för
sin skyldighet att stå för anhörigstöd. Trots detta har Tyresö inte
haft någon anhörigkonsulent fram
till nu då kommunens nya anhörigkonsulent precis har börjat.
– Vi socialdemokrater har
under flera år påtalat behovet av
anhörigkonsulent, säger Susann
Ronström (S), ordförande i äldre-

Björn Schelvander, Bollmora
Strålande, det har funnits allde
les för få.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

och omsorgsnämnden. Vi har inte
fått gehör för det av det tidigare
moderatledda styret så det känns
extra glädjande att ha avsatt
resurser för det och att hon nu är
på plats.
Den nya konsulenten påbörjade sin anställning i början av
februari så kommunen räknar
med att det kommer ta ett tag för
henne att forma tjänsten på ett
bra sätt.
Konsulenten ska stödja anhöriga till äldre och personer med
funktionsnedsättning.
– Det här är verkligen ett steg
i att säkra upp att människor i
behov av stöd i olika former nu
ska kunna få det i Tyresö, säger
Susann Ronström (S).
ooo

BESÖK Drottning Silvia besökte
Tyresö den 13 februari för att
certifiera Tyresö kommun inom
demensvård. Trots att demenscertifieringen är ett kommunövergripande initiativ så var bara
den politiska majoriteten representerad.
Ronny Holm,
Oppositionspartierna
Trollbäcken
var
inteattinbjudna
och
heller
– Bra
det kommit
en iinte
centrum.
välkomna.
ooo

Anhörigkonsulent till Tyresö

SOCIALT I de flesta av Sveriges
kommuner så har det funnits en
anhörigkonsulent under många
år, men inte i Tyresö. Sedan
2009 är socialnämnden eller
motsvarande enligt socialtjänst
lagen skyldiga att ge stöd till
anhöriga.

5

Christina Fränzell, Centrum
– Bra att det satsas på pirmär
vården, bra att den utökas. Väl
digt bra att den kom i centrum,
men det behövs fler.

Jennifer Svankvist, Dyvik
– Bra, det är bra att det bli fler,
men jag nyinflyttad så jag har
inte jättebra koll.

Hanna Dahlgren är Tyresös anhörigkonsulent.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresös röst i Riksdagen

Björkbackens äldreboende:

En politisk konflikt!

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i
nästan hela sitt 38-åriga liv, är gift och 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
ordförandeför Stockholms Ishockeyförbund, dessutom
dömer han ishockey.

Den del av Björkbacken som kommer att byggas om i det första steget till ett nytt äldreboende.

V

år slöjdlärare var arg och elak. Så minns jag det
bestämt. Annars trivdes jag i skolan och lärarna var
mycket bra. Hela grund- och gymnasieskolan har
jag spenderat i Tyresö och i detta fall klass 1–6 på Stimmets skola. En fridsam skola där årets mest uppmärksammade händelse var snöbollskrig mot ”fårskallarna”
på Fårdala skola.
Trots de ganska lugna omgivningarna, så inträffade
dock några få tragiska våldsbrott i skolans närhet. Ett var
ett mord på Sikvägen i ett av de husen som ligger närmast
skolan. Jag minns det väldigt tydligt hur tryggheten på
skolan, men också att cykla till och från skolan påverkades. Helt plötsligt blev skogsdungarna mellan Rackethallen och Öringe mycket mer läskiga och hotande.
Det jobbiga med trygghet
är att den tar tid att bygga upp
Det jobbiga med
och återskapa, men går fort att
rasera. Därför är bränderna
trygghet är att den tar
härom veckan på Tyresö skola
tid att bygga upp och
och Nyboda fritidsgård mycket
återskapa, men går fort tragiska. Mycket tyder på att
bränderna, liksom de tidigare
att rasera.
bilbränderna, inte är ungdomsstreck utan kopplat till ett ökat polisiärt tryck på de organiserade drogförsäljarna i kommunen. Detta är deras sätt
att slå tillbaka
Vi får aldrig styras av fruktan, men däremot är det
ypperligt att det S-ledda styret i Tyresö har agerat snabbt
och kraftfullt. Både fältassistenter och kameraövervakning är viktiga ingredienser för att stoppa denna typ av
brottslighet. Som riksdagsledamot känns det viktigt att
få ha varit med att rösta igenom lagstiftning som trädde i
kraft vid årsskiftet, som gör det lättare att sätta upp kameror för polisen.
Kriminella ska inte få ta vår kommun eller vårt land som
gisslan. Det handlar i grunden om en liten grupp människor, men de kan skapa stor oro. Därför är det viktigt att det
finns en enighet bland oss medborgare att vi behöver ett starDet vi inte behöver
kare samhälle och ett tryggare
Tyresö och Sverige. Samtidigt är
är enkla lösningar
det lika viktigt att inte låta tyckpå svåra problem. Vi
are med enkla lösningar få sätta
får nämligen aldrig
dagordningen. Vi behöver både
fler poliser och en polisstation
fatta beslut baserat på
i vår kommun, men samtidigt
dumhet.
behöver vi också en starkare
och jämlikare skola, där alla får
chansen att lyckas i livet. Vi behöver socialarbetare och
fältassistenter som fångar upp de som hamnar snett. Det
vi inte behöver är enkla lösningar på svåra problem. Vi får
nämligen aldrig fatta beslut baserat på dumhet.
Vad hände med tryggheten för mig som 10-åring? Jo,
den kom sakta tillbaka. Skogsdungarna längs med cykelvägen blev mindre hotande. Tills det inträffade en annan
händelse, några år senare. Men det är en annan historia.
Mathias Tegnér

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ÄLDREBOENDE Frågan om Björk
backens äldreboende i centrala
Tyresö har varit aktuell i många
år. En aviserad nedläggning av
den moderatledda Alliansen
väckte starka känslor i kommu
nen och under 2017 klubbades
också nerläggningen.

Både den dåvarande oppositionen
och pensionärsorganisationerna
engagerade sig i frågan och bland
annat hölls demonstrationer mot
nedläggningen. Man krävde både
ett bevarande av Björkbacken
men också att det planerade
boendet i Centrum skulle drivas i
privat regi.
Det massiva stödet fick Moderaterna att ändra sig på en av
punkterna, att det nya boendet
skulle drivas av kommunen.
Något som visade sig vara olagligt. Enda möjligheten till att upphandla kontrakt på ett sådant sätt
är om fastigheten redan finns och
inte planeras att byggas. Det får
inte heller finnas några avsiktsförklaringar om att boendet ska
drivas i kommunal regi.
Detta fick Moderaterna information om under vår/sommar

2018. Vilket sedan kom som en
överraskning för det nytillträdda
styret. Istället blev den nya utföraren på Forellen som boendet
kallas, Stiftelsen stora Sköndal.
Att bevara Björkbacken var en
av de hetaste valfrågorna i valet
2018. Bland andra Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna
och Vänsterpartiet lyfte frågan
som ett av sina viktigaste vallöften till väljarna.
Efter att Tyresö fått ett nytt
politiskt styre efter valet 2018 har
beslutet kring Björkbackens äldreboende rivits upp och nytt anstånd
har fåtts av Arbetsmiljöverket till
början av 2022. Anledningen till att
beslutets togs från första början
var att Arbetsmiljöverket beslutat
om att ingen vård och omsorg får
bedrivas i lokalerna, på grund av
bristande arbetsmiljö.
I oktober 2019 så togs ett beslut
om att utveckla Björkbacken i
äldre- och omsorgsnämnden.
En plan om att bygga om Björkbacken klubbades. I ett första
steg innebär det att 40 platser
byggs i det nuvarande Björkdalen.
Kostnaden för den ombyggnaden
beräknas till cirka 55 miljoner

kronor. Björkbacken ska också
vara ett äldrecentrum med trygghetsboende, träffpunkter, dagverksamhet och hemtjänst.
I ett andra steg är planen att
bygga ut Björkbacken med ytterligare minst 27 platser så att
det totalt blir minst 67 platser
på Björkbacken. En plan som
beslutades i kommunstyrelsen i
november. Till mångas förvåning
svängde då Sverigedemokraterna i frågan, från att i äldre och
omsorgsnämnden uttryckt glädje
över planen till att i kommunstyrelsen rösta emot med hänvisning
till kostnaden.
I slutet av 2020 kommer tre
avdelningar på Björkbacken
att pausas och de äldre flyttas
till andra boenden. Fyra avdelningar blir fortsatt kvar under
renoveringen då dessa inte ligger
i anslutning till den del som ska
renoveras först. Detta koncept
ska enligt kommunen möjliggöra
att man slipper en framtida platsbrist men också att man i större
utsträckning kommer kunna
behålla personalen tills det nya
Björkbacken står färdigt
ooo

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.
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Tyresö fick ett överskott
på 99 miljoner kronor
EKONOMI När många av Sve
riges kommuner kämpar med
ekonomin redovisar Tyresö kom
mun ett överskott på 99 miljoner
kronor för 2019.

Vårens kultur
program är här
KULTUR Nu kan alla hämta Tyresö kommuns kulturprogram för
våren 2020. Det kan man hämta
på samtliga bibliotek och i Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
centrum. Man kan även spana in
programmet på Tyresö kommuns
hemsida.
ooo

Feriejobb
ARBETE Ungdomar som är födda
2003 och 2004 och folkbokförda i
Tyresö är välkomna att söka feriejobb hos Tyresö kommun. Sista
ansökningsdag är den 15 mars.

I resultatet ingår en skattehöjning
på 45 öre, vilket motsvarar en
ökad skatteintäkt med 57 miljoner kronor i 2019 års utfall. Exklusive skattehöjningen har Tyresö
kommuns resultat förbättrats
med 66,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott på
3,6 procent, vilket innebär att
kommunfullmäktiges mål på två
procents överskott har uppnåtts.

Skickliga medarbetare
Kommunstyrelsens ordförande,
Anita Mattsson (S) kommenterar
resultatet:
– När vi tog över i januari 2019
ärvde vi ett ekonomiskt underskott och samtidigt stod vi inför
utsikten om en dämpad konjunktur. Med dessa ekonomiska
utsikter riskerade vi att behöva
skära på skolan och äldreomsorgen, tuffa besparingar som många
kommuner idag står inför. Tack
vare skickliga medarbetare och
ett målinriktat effektiviseringsarbete har vi lyckats förbättra resultatet med 66 miljoner, exklusive
skattehöjningen. Detta resultat
innebär att vi fortsatt kan genomföra våra välfärdssatsningar sam-
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Trygghet och
säkerhet: Tyresö
klättrar i ranking
TRYGGHET Tyresö kommun stärker sitt resultat i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
öppna jämförelser om trygghet
och säkerhet. Kommunen klättrar
från förra mätningens 126:e placering till plats 105.
ooo

Kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson (S), gläds åt kommunens nu goda ekonomi. FOTO: TYRESÖ NYHETER

tidigt som vi kan ha ambitionen
om att påbörja en skattesänkning.

Nödvändig skattehöjning
Alla är dock inte eniga med att
skattehöjningen var nödvändig.
Den moderata oppositionen skriver på sin facebook-sida att Tillsammans för Tyresös (S, L, MP)
skattehöjning var helt onödig och

att det nuvarande styret ljugit om
hur illa ekonomi sett ut.
Anita Mattsson svara på kritiken:
– Kommunen måste ha ett
överskott på minst två procent för
att klara våra pensionsåtagande
och framtida investeringar. Detta
har kommunen bara klarat ett
av moderaternas senaste åtta år.

Hemköp tar över
Icas lokaler vid
Krusboda torg

Därför behöver vi framåt komma
upp till tre procent för att nå en
hållbar ekonomi. Detta vet moderaterna. Att hävda att skattehöjningen var helt onödig är faktiskt
helt felaktigt. Utan skattehöjningen hade vi nått ett resultat på 42
miljoner, detta är lägre än de överskott som krävs. Så enkelt är det.

BUTIK Hemköpshandlarna Stephan Johnsson och Anders Adner
har köpt den tidigare Icabutiken i
Krusboda, Tyresö.
Butiken i kommer att ha ett
stort fokus på färskvaror för både
vardag och helg samt utöka servicen genom att bland annat ta in
Schenker.

ooo

ooo

Krav på KRAV i kommunala kök

KOST Tyresö kommun stärker
sitt måltids- och miljöarbete
genom att KRAV-certifiera all
verksamhet.

Tyresö höjer nu ambitionerna
ytterligare i måltids samt miljöoch klimatarbetet och inför
KRAV-certifiering i alla kommunala kök i skolor, förskolor, gymnasium och äldreboendet Björkbackens kök, Utsikten.
Att KRAV-certifiera den kommunala verksamheten innebär
att köken måste använda sig mer

av grönsaker i säsong och vara
mer flexibla i valet av rätter utifrån utbud samt att arbeta mot
mindre matsvinn. En översyn av
rengöringsmedel och val av plaster i bland annat handskar och
förpackningar kommer även att
göras. Till detta måste alla instanser ha en miljöpolicy, årliga miljömål samt systematisk uppföljning
av dessa.
Alla kök kommer att granskas
av en extern part för att vi ska
uppfylla kraven och få en likvärdighet i verksamheterna.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Äpplen.

FOTO: ANNA ELLSTRÖM

Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, uttrycker sig om satsningen:
– Alla föräldrar strävar efter att
skapa så goda förutsättningar
för sina barn som möjligt. Att vi
nu KRAV-certifierar alla förskolor
och skolor kommer dels att minska mängden bekämpningsmedel i
maten och dels minska mängden
dåliga kemikalier i deras miljö.
Färre dåliga kemikalier innebär
bättre förutsättningar för våra
barn att växa upp friska och hälsosamma.

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet, fortsätter:
– Som en del i vår måltidsstrategi så KRAV-certifierar vi nu våra
kommunala kök. Vårt mål är att
servera mat som är god, nyttig
och samtidigt bidrar till minskad
klimatpåverkan och mer biologisk mångfald. Dessutom innehåller KRAV-märkningen kriterier för
starkare djuromsorg i livsmedelsproduktionen. Det här är en viktig del i vårt arbete med att stärka
hela kommunens miljö- och klimatarbete.
Certifieringen i sig kommer
att ge en statushöjning för köken
och måltidsverksamheten kommer att bli kontrollerade utifrån
KRAVs kriterier. Personalen kommer att utbildas under sportlovet
och ambitionen är att kunna köra
igång i början av mars.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: MAGNUS SVENSSON,
SMAJL STUDIO

Tony Thorén (L) , ordförande
i äldre- och omsorgsnämnden,
avslutar:
– God och näringsrik mat som
stimulerar aptiten för framförallt
äldre människor är oerhört viktigt
för deras välmående och hälsa.
Maten och måltidsupplevelsen är
ofta en högtid på dagen och den
vill vi nu lyfta. Denna KRAV-certifiering är ett steg i rätt riktning i
den satsning vi gör för våra äldre
i Tyresö.
ooo
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Funkisfestivalen 202
– ett glädjens arran
Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för perso
ner med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
inom LSS. Tävlingen har arrangerats sedan 2011 och Tyresö
har tidigare varit med två gånger. Tidigare har Perdaniel
Söderlind och Moises Rumie vunnit Tyresös delfinal.
Förutom 13 fantastiska bidrag
i tävlingen så bjöds det även på
färgsprakande shower i mellanakterna.
Förra årets vinnare Moises
Rumie, som vann hela tävlingen
och stod som ensam segrare på
Waterfront förra året, framförde
balladen Bright Eyes som Art Garfunkel har skrivit. Cirkus gränslös
bjöd på cirkuskonster, mänskliga
torn och bolltricks så att det stod

härliga till. Det är en cirkus för
personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Konferenciern Tobbe Blom
extraknäckte även han som mellanakt. Under det kanske mer
kända namnet Tobbe trollkarl
bjöd han på en bejublad trollshow
med ballongdjur, ringar och våghalsiga trick där en tjej från publiken levde farligt.
Viktigast var ändå de 13 tävlan-

1

5

dena som under öronbedövande
jubel bjöd publiken på en varierad
show med allt ifrån smäktande
ballader till rockiga hip hop-låtar.
Juryn, som bestod av Helena
Karlsson, Johan Wållberg, Emma
lina Blomberg och den före detta
funkisfestivaldeltagaren Thomas
Claesson, lyfte alltså Gerd Söderlind och hennes bidrag, ”Liv” som
vinnare!
ooo
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Även mänskliga pyramider blev till underhållning när Cirkus gränslös roade publike

Perdaniel Söderlind
”Du är en galen röst i mig”

Lena Kamrin
”Mina bränder”

6

2
Maria Brolund
”Slå dig fri”

Kent Tiilama
”Leende guldbruna ögon”

7

3
Nathalie Gustafsson
”Kom och ta mig”

Maria Brun
”Främling”

Marita Söderlind
”Reflection”

10
Ernst Cederholm
”Eloise”

11

Juryn: Juryn bestod av Emmalina Blomberg, Johan Wållberg, Helena Karlsson och Thomas Claesson.

Rebecka Keuter
”Kärleksvisan”

8

4
Gerd Söderlind
”Liv”

Nina Saarilehto
”Bröder

12
Lena Löwgren
”Jag ljuger så bra”

13
Alex Giles
”Goliat”

Kvällens konferencierer var Isak
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20
Söndagsöppet
på biblioteket
ngemang
Från och med 1 mars:

Från och med 1 mars har biblioteket i Tyresö centrum öppet också på söndagar.
BIBLIOTEK Från och med 1
mars kommer huvudbiblioteket
i Tyresö centrum att vara öppet
7 dagar i veckan, detta efter ett
beslut av politikerna i kultur- och
fritidsnämnden.

en.

FESTIVALFOTO: TYRESÖ NYHETER

Biblioteken i Strand och Trollbäcken kommer fortsatt att vara
öppet 6 dagar i veckan. I Strand
kommer man dock att testa att
hålla öppet på söndagar istället
för lördagar som biblioteket har
öppet på nu. Anledningen är att
kommunen tror att fler har möjlighet att besöka biblioteket på

söndagar än lördagar då många
är uppbokade på aktiviteter och
ärenden.
– Biblioteken i Tyresö är mer
än en plats att låna böcker på. Här
främjas möten, samtidigt som det
finns möjlighet till lugn och ro att
studera. Att tillgängliggöra biblioteket för fler genom att utöka
öppettiderna känns ur ett demokratiskt perspektiv viktigt, säger
Katarina Helling (S), gruppledare
i kultur- och fritidsnämnden.
Under 2019 hade Tyresö bibliotek 235 897 fysiska besök. Från de
styrande partierna, Socialdemo-

FOTO: KARIN LJUNG

kraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, i kultur- och fritidsnämnden
hoppas man att fler tyresöbor ska
ha möjlighet att besöka biblioteket i och med att det nu blir öppet
alla dagar i veckan. Katarina Helling (S) berättar att det är något
som Socialdemokraterna velat se
länge.
– Det känns roligt att vi nu kan
infria ännu ett av våra vallöften. Vi
tror att det finns ett intresse hos
många i kommunen att kunna
besöka biblioteket på söndagar
när man är ledig.
ooo

Läshund för fler elever
LÄSNING Som Tyresö Nyheter
tidigare berättat om, träffar
elever i Krusboda skola studio,
skolhunden Izzy som hjälper dem
med läsning och koncentration.
Nu vill ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, Jannice
Rockstroh (S) att fler elever ska
ges tillgång till en skolhund.

Trolleri och show signerat Tobbe trollkarl underhöll publiken i väntan på att
juryn skulle presentera vinnaren.

k Lundin och Tobbe ”Tobbe trollkarl” Blom.

En skolhund är en utbildad hund
som arbetar resultatinriktat mot
olika mål, exempelvis med lästräning, matte men även för att förbättra elevers empatiska förmåga
genom kompispromenader.
Det finns många forskningsresultat som visar på positiva effekter med en hund i skolan och nu
vill Jannice Rockstroh (S), utreda
möjligheterna så att fler elever
ges tillgång till en skolhund.
– De positiva effekterna av en
skolhund är tydliga och alldeles för
bra för att inte sprida vidare i fler
av Tyresös skolor och då främst i
våra studios, där undervisning ges
i liten grupp, och i arbetet kring
problematisk skolfrånvaro. Nu vill
jag att förvaltningen utreder vad
som krävs för att vi ska nå dit.
Idag har Krusboda skola själva
betalat för Izzys utbildning och
skolan har nu ytterligare en hund

Jannice Rockstroh (S) hälsar på läshunden Izzy.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

som gör praktik hos dem. Att skolan själv har betalat utbildningen
är något som Jannice Rockstroh
vill ändra på.
– Det är fantastiskt att Krusboda skola valt att prioritera en skolhund, men för mig är det viktigt
att arbeta med en ökad likvärdig-

ooo

het i Tyresö. Med beslutet om en
kommungemensam satsning spelar det inte längre roll på vilken
skola eller i vilken studio du går i
som elev för dina möjligheter att
få hjälp av en skolhund, avslutar
Jannice Rockstroh.
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Året 2020,
förväntningarna,
vad händer?

Tyresö gymnasium:

Gasar mot certifiering
som motorbranschcollege

Lelle Wiborgh är radiomakare på Tyresöradion,
författare till boken ”Lelleboken – Berättelser
ur ett rörigt huvud” och är även administratör
för flera Facebook-grupper i Tyresö. Han kom
mer att turas om med Lena Hjelmérus att
skriva krönikan i denna tidning.

Å

r 2020, visst låter det bra? Lite vårdslöst elegant och det
rullar liksom fram på tungan, tjugotjugo, lätt att säga. Man
blir lite glad i hela nyllet när man hör 2020.
Vad har vi då för förväntningar på året som nyss har börjat?
Fred i världen, alla i min närhet ska vara friska och krya, rädda
klimatet, heja Greta, flera poliser och mindre elakheter i politiken.
Ja, det är väl ungefär vad alla önskar sig, år efter år, vi får väl
hoppas att det där årtalet som låter så bra, också blir lika bra
som det låter.
Själv har just tagit klivet in i pensionärernas ystra skara. Ingen
har så mycket att göra som panchosarna, boule, PRO-möten,
barnbarnen, Kanarieöarna, fester, dela ut tidningar gratis och bli
ordförande i någon sorts välgörenhetsförening.
Det gäller att hänga med i svängarna.
Dom egna förväntningarna då? Inte det som alla önskar: hälsa
och välgång, fred och orörda glaciärer?
Ja, min förhoppning kallas att vara förnöjsam med det som
finns. Skriva lite, kanske en ny bok, göra lite trevliga radioprogram, åka lite gammelmoppe och att upprätthålla löpningen,
pyssla i trädgården och sitta i växthuset och filosofera.
Mat på bordet, tak över huvudet och livet tuffar på även detta
år, inga storslagna planer alltså. Jag hoppas att pensionen räcker
till en hamburgare och ett biobesök ibland, det blir ett toppenår.
Det som är lite märkligt med alla år, är att vi anser oss som lite
bättre människor i början av året och så blir vi lite sämre varefter
tiden lider.
I januari, då är vi som bäst, då köper vi gymkort, fixar donationskort, äter nyttigt och är flitiga med tandtråden.
Men, sedan händer något, vi upptäcker plötsligt att tiden inte
längre räcker till för gymmandet, att grönsaker är
”I januari, då är vi
lite sisådär och tandtråden
som bäst, då köper vi
känns inte så viktig längre.
Sedan blir det semestrar
gymkort.”
och då gör vi ett uppehåll i
de små nyttigheter som finns kvar, man måste inte vara nyttig när
man har semester.
Hösten är en knepig tid, då behöver vi verkligen unna oss
något, när mörkret faller på och dagarna blir kortare och kortare
och vintern ska vi inte tala om …
Det känns ju lite lättare när man kan och vet detta märkliga,
samma visa varje år.
Nu återstår att se om pensionärslivet blir på samma sätt, eller
om man kan vara sitt ”bättre jag” hela året? Jag har goda förhoppningar om att 2020 blir det första året som börjar bra och bara blir
bättre, hela året.
Sensmoralen av detta tankesätt måste därför bli följande, att
när man är som sämst, det är då som allt vänder och man blir
som allra bäst.
Med dessa djupa funderingar och förhoppningar, vill jag hoppas och tro att året 2020 blir ett fint år för er alla.
På återhörande!
ooo

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

Fordonsläraren Oscar Eriksson (längst till höger) instruerar eleverna Edwin Werner Eriksson, Andrew Morrison,
Christopher Räsänen och Viktor Bäck Eklund på fordonsprogrammet hur man efterdrar hjulbultar på gymnasiets
nya elbil.
FOTO: TYRESÖ NYHETER
KVALITET Fordonsprogrammet på Tyresö gymnasium har inlett ett
arbete för att bli ett så kallar motorbranschcollege. Det betyder att
man blir kvalitetssäkrad av motorbranschens två parter, Transport
företagen och IF Metall.

I dagsläget är det 18 skolor i Sverige som är certifierade och nu
siktar Tyresö gymnasium på att
bli det 19:e och Stockholms 2:a
motorbranschcollege. För fordonsprogrammet innebär det att
en grupp bestående av personer
från politiken, facken, verkstäderna och skolan tillsammans
utvecklar utbildningen.
– Det handlar om att göra en
djupdykning i fordonsutbildningen och säkerställa att den uppfyller de krav som finns, berättar
Oscar Eriksson, fordonslärare.
– Det finns väldigt många fördelar med certifieringen, framförallt kan vi tillsammans med branschen framtidssäkra utbildningen
och se till att vi möter de växande
kraven i arbetslivet, säger Oscar
Eriksson.

Samverkan ger framgång
Enligt föreningen Motorbranschcollege som består av arbetsgivarrepresentanter och fack så är
framgångsfaktorn samverkan.
Grundförutsättningen för certifieringen är att samarbetet mellan
skola, fack, bransch och politik
utvecklas och intensifieras.
– Det är en jättefördel för oss
som huvudman att få detta samarbete på plats, säger Christoffer
Holmström, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningen och
politikens representant i MBCgruppen. Vi vet att vi har väldigt
hög kvalitet på vår fordonsutbildning, men vi kan bli bättre. Och
att genomföra det utvecklingsarbetet tillsammans med de vi
utbildar våra ungdomar för är en
fantastisk möjlighet.

Utbildning med hög kvalitet
Enligt lärarna så har redan fordonsutbildningen väldigt hög
kvalitet och de flesta kraven som
ställs för MBC-certifiering är
redan uppnådda. Men det handlar
enligt Oscar Eriksson om att fortsätta utvecklas och kunna erbjuda en utbildning med hög kvalitet
som gör ungdomarna redo för
arbetet ute i verkstäderna.
– Vi är i en unik tidperiod i bilbranschens historia, säger han.
Den utveckling som nu sker går i
raketfart. Certifieringen kommer
att ge oss möjlighet att inte halka
efter gällande utrustning, praktikplatser eller utbildningsmaterial.
– Utbildningen håller redan
idag väldigt hög kvalitet, fortsätter
Oscar Eriksson. Men det är samtidigt väldigt viktigt att vi inte blundar för möjligheten att utveckla
verksamheten ytterligare. Jag är
övertygad om att detta kommer
kunna öka en redan hög kvalitet.
ooo

Ny bussteknik sparar restid
TRAFIK Under 2019 infördes ny
GPS-teknik på busslinjerna 873
och 875 i Tyresö. I korsningen
mellan Njupkärrsvägen och
Bollmoravägen färdas två av
länets stombussar, en plats där
tyresöbornas restider har kunnat
fördröjas med upp till 4 minuter i
väntan på grönt ljus.

Genom smart signalprioritering
har framkomligheten förbättrats
och restiderna minskat. Varje
dag sparar tyresöborna upp emot
20 timmar i restid, eller över 600
dagar per år. Den samhällsekonomiska vinsten beräknas till över
800 000 kronor per år.
– Det är glädjande att resultatet av detta projekt har gett både
samhälls- och tidsvinster, säger

Många vinner på att bussen får grönt ljus.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Satsningen i Tyresö är ett bra
exempel på hur samhället med
mindre insatser kan genomföra

FOTO: TYRESÖ NYHETER

betydande förbättringar till ingen
eller mycket liten kostnad för skattebetalarna, säger Martin Viitanen,
framkomlighetsstrateg på Nobina.
ooo
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Erik Linder drog fullt hus! Nytt år – nya tag

Den nyvalda styrelsen: Annika Swedén, Lotta Berg, Marie Linder, Birgit
Källström och Eva-Lena Ahlqvist. Saknas på bild gör Kjell Larsen, Vibeke
Bildt, Martin Sundin och Jörgen Ottosson.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fullsatt och stämningsfullt när Erik Linder uppträdde i Bollmoradalens kyrka.
MUSIK Tyresö Församling bjöd
på en verklig succekonsert i
Bollmoradalens kyrka söndagen
den 9 februari.

Erik Linder och pianisten Fredrik Wide fyllde kyrkosalen i Bollmoradalens kyrka. Extrastolar
togs in, körplatserna fylldes och

säkert 70 personer fick stå längs
väggarna för att kunna ta del av
konserten.
Erik och Fredrik presenterade
ett program med Ted Gärdestads
fina låtar. Erik berättade om sina
kontakter med främst Teds bror
Kenneth och om Teds och Kennets musik.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

En fantastisk konsert med
trivsamt mellansnack. Erik förutskickade att det blir en ny konsert med Trion den 10 maj i Tyresö
gymnasium. Det är bara att notera
i kalendrarna och vi har lärt oss
att man måste vara ute i god tid
när de här herrarna är igång.
ooo

TURISM Svenska Turistförening
ens Södertörnsavdelning är en
av de mest aktiva i landet. Avdel
ning fick en ny ordförande i sam
band med söndagens årsmöte.
Annika Swedén som bor i Nacka
tar nu över rodret.

Under året har det arrangerats
närmare 100 olika aktiviteter för
medlemmar och intresserade.
Året om arrangeras intressanta
studiebesök i Stockholmsområdet och vandringar runt om i de

olika Södertörnskommunerna.
Det arra ngeras en fjällresa till
Storlien och i höst blir det en
vandringsresa i vackra Omberg
med vandring på Älvarumsleden
och med besök på Ellen Keys
strand och Hästholmen.
För dig som bor i Tyresö startar
vårpromenaderna runt Långsjön
den 18 mars och den 7 maj sker
en vandring runt Fornudden. Mer
information hittar du på svenskaturistforeningen.se/stfsodertorn.
ooo

Konstnärskolonin i Tyresö
Prins Eugen, Målarprinsen, levde
under åren 1865 till 1947. Han
var den yngsta sonen till Oscar II.
Redan 1885 hade prinsen börjat
måla och fann. I Tyresö målade
han många av sina mest kända
verk. Förutom måleri var prinsen
också en flitig fotograf.

”Molnet” är kanske
prins Eugens kanske
mest kända verk och
motivet är naturligtvis
hämtat från Tyresö.

När prins Eugen Tyresö i augusti
1891 besökte Tyresö för för
sta gången vaknade intresset
att skaffa sig ett sommarhus.
Nu blev det inget eget ställe.
Istället hyrde han från 1894
förvaltarbostaden Lilla Tyresö,
eller Prinsvillan som den kom att
kallas, av markis Claes Lager
gren, som 1892 förvärvat godset
Tyresö slott. Prinsen tillbringade
somrarna fram till 1912 här och
många av hans målningar har
motiv från Tyresö. Till Lilla Tyresö
bjöd prinsen in en rad konst
närsvänner som också hämtade
många motiv till sina konstverk
här.
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Sänkt hastighet för bättre trafikmiljö
TRAFIK Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hastigheten på
Gudöbroleden med inriktning på sänkt och mer enhetlig hastighet till
max 50 kilometer i timmen. Förslaget väntas leda till mindre buller
och utsläpp, minskad ryckighet och förbättrad säkerhet för trafikanter.

Bakgrunden till beslutet är att
en sänkt hastighetsgräns skulle minska genomfartstrafiken
genom att trafik från Haninge
istället för att köra genom Tyresö
ska välja påfarten vid Vega, det
skulle också öka trafiksäkerheten
och framkomligheten, samt minska bullernivåerna och utsläppen
av partiklar och koldioxid.
Kommunens framtida planer
för Gudöbroleden är att utveckla
Trollbäcken och göra Gudöbroleden till mer av en lokalgata och
mindre motortrafikled. I samband
med framtagandet av planprogram för Trollbäckens centrumstråk gjordes en risk- och bulleranalys Gudöbroleden.

Gudöbroleden är utpekad som
sekundärväg för farligt gods vilket innebär att det är en alternativ färdväg som kan användas för
farligt gods i händelse av driftsstörning på Nynäsvägen. Där
transporteras bland annat brandfarliga ämnen som bensin, diesel
och gasol.
– Att sänka hastigheten minskar risken för allvarliga olyckor
vid farligt gods med cirka 75
procent. Intill leden ligger både
bostäder och förskolor, och vid
en olycka kan branden lätt sprida
sig. Dessutom kommer bullernivån hos närboende att förbättras
påtagligt om vi sänker hastigheten, vilket har varit viktigt för oss,

Nu utreds sänkt hastighet på Gudöbroleden.

säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsen ordförande.
Oppositionen håller dock inte
med. I ett särskilt yttrande till
kommunstyrelsen säger Moderaterna, Centerpartiet och Kristde-

mokraterna att de yrkar avslag
till att utreda en sänkt hastighetsgräns eftersom de i dagsläget
vill behålla det som det är idag.
Under föregående mandatperiod,
då Moderaterna ledde styret, gjor-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

des en hastighetsöversyn. Inga
åtgärder vidtogs dock efter den
och hastighetsgränserna växlar
därför idag mellan 50 och 70 kilometer i timmen.
ooo

Efter branden höjer
kommunen säkerheten

Fight för vatten
kvaliteten i länet

BRAND Natten till den 12
februari brann det i Tyresö skola
och på Nyboda fritidsgård. Nu
svarar kommunen med en extra
satsning för att öka tryggheten i
kommunen – kameror, rörelseak
tiverad belysning och återinförda
fältassistenter.

MILJÖ På senaste mötet med
kommunstyrelsen arbetsutskott
blev det klart att Allianspartier
na vill att Nacka lämnar Tyresåns
vattenvårdsförbund.

Kameraövervakningen utökas
så att det finns kameror på kommunens samtliga högstadieskolor
samt rörelseaktiverad belysning
på lämpliga platser. Kommundirektören har också fått i uppdrag
att återinföra fältassistenter.
– Nattens händelser gör mig
ordentligt arg och upprörd och vi
tar det här på allra största allvar.
Jag vill samtidigt tacka den medborgare som tidigt upptäckte och
larmade under småtimmarna, det
snabba agerandet är ovärderligt,
säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Polisärende
Bränderna är nu ett polisärende
och kommunen samarbetar tätt
med polismyndigheten.
Vårdnadshavare fick information om branden under morgonen och skolans högstadium höll
under onsdagen och torsdagen
stängt. Hela Nyboda fritidsgårds
verksamhet kommer nu tillfälligt
flyttas till Café Bonza.
– Tillsammans hoppas jag att

Natten till den 12 februari brann det på Nyboda fritidsgård.
FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

vi ska nå ett snabbt och effektivt
utredningarbete. Från kommunens sida arbetar vi nu intensivt
för att våra barn och ungas vardag
ska återgå till normalt. Framöver
kommer vi arbeta för att stärka
tryggheten generellt i Tyresö och
specifikt runt våra skolor, säger
Anita Mattsson.

Många att tacka
Anita Mattsson riktar ett särskilt
tack till de som var med och stoppade branden samt till kommunens personal.
– Den granne som snabbt lar-

made räddningstjänsten efter att
branden startat vid Nyboda fritidsgård gjorde en betydelsefull
insats. Jag vill också tacka räddningstjänsten som snabbt och
effektivt var på plats och kunde
släcka branden och minimera
skadan, säger Anita Mattsson.
– Slutligen vill jag uppmärksamma skolans personal för sitt
exemplariska agerande. Det gör
mig stolt och trygg att veta att
personalen i Tyresös skolor och
fritidsverksamhet agerar professionellt vid händelser likt denna.
ooo

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

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Tyresån är ett av länets största
huvudavrinningsområden. Förbundet tar fram åtgärdsförslag,
undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet med arbetet är att ”Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas,
även med en ökande befolkning
och verksamhet i området”.
– Rent konkret innebär förbundets arbete att minska problemen
med bland annat övergödning,
föroreningar, minskad biologisk
mångfald och hinder för djur och
växter att röra sig igenom sjösystemet, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun.
Socialdemokraterna röstade
för att Nacka ska vara kvar och
bidra till förbundets arbete. Allianspartierna argumenterade att
en liten del av det vatten som
Nacka använder direkt påverkas
av förbundets verksamhet.
– Men vårt beteende i Nacka
påverkar i allra högsta grad vattenkvaliteten för resten av regionen och våra grannkommuner. I
en tid då allt fler inser att vi behöver jobba tillsammans för bättre
miljö verkar Nackas högerpartier

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Khashayar Farmanbar (S),
kommunalrådi opposition
i Nacka kommun.
FOTO: S I NACKA

tro att vi ska isolera oss, säger
Farmanbar.
Ekonomiskt kostar medlemskapet endast 18,5 tusen kronor
per år.
– Därtill är kostnaden på 18,5
tusen kronor försumbart när
vi kan få bättre koll på hur våra
handlingar påverkar vattenkvaliteten för våra invånare och
våra grannkommuners invånare.
Regeringen anslår nu dessutom
ytterligare 36 miljoner kronor
till Nacka i generella statsbidrag,
säger Farmanbar.
ooo

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40
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Mattias Bejbom ny huvudtränare i Tyresö Handboll

TFF känns stabila
FOTBOLL Fem träningsmatcher
för TFF, på herr- och damsidan
har gett lika många segrar. Båda
lagen har besegrat Enskede IK
och Segeltorps IF, plus att herrlaget hunnit med att besegra IFK
Lidingö med 4–3.
Kan vi se någon intressant tendens av Jeppe Mauritzens ledarskap? Nej, det laboreras mest och
man försöker ställa ett jämnt lag
på banan. Intressant är ändå att
Mussa Dibba är tillbaka.
Damlaget visar mer synergi.
Framför allt Alice Bergström som
kanske kommer att blomma ut
redan i år.
ooo

Som vanligt hög
omsättning i HSK
FOTBOLL HSK har i vanlig ordning
fått fart på spelarkarusellen. Sju
nya spelare in och sex gamla ut.
Det som är tråkigt är att man förlorat halva backlinjen. Både Pontus Hesselheim och Gustav Möller har lämnat klubben. Om HSK
balanserat kontot återstår att se,
men en liten fingervisning var
segern mot tuffa Vallentuna den
gångna helgen. 3–1 efter mål av
Hugo Anderberg, William Medew
och Nico Cordero. Medew är i
Viken på provspel så det återstår
att se om det blir affär där.

Mattias Bejbom.
FOTO: NIKLAS WENNERGREN

HANDBOLL Trots att det pågår
en streckstrid i den alltid så
heta Handbollsallsvenskan så
har Tyres sett till att se om sitt
hus inför nästa säsong. Efter att
Mathias Ekstrand tillkännagett
att han lämnar klubben efter två
år vid rodret, för konkurrenten
Karlskrona, så var ledningen
inte sena med att utse Mattias
Bejbom till ny huvudtränare för
herrarnas A-lag.

ooo

Den flamboyante och älskade
kanthopparen har under många
år glatt publiken i Nybodahallen
med spektakulära mål och euforiska målfiranden. Trots sin ringa
ålder har Bejbom en gedigen
tränarerfarenhet och många av
dagens tyresötalangen har honom
att tacka för sin utbildning.
– Förutom att ha tränat oändligt många spelare i Tyresö kan
han lägga en lång och framgångsrik karriär som spelare i A-laget,
på sin meritlista. I tider när det
ofta pratas om att klubbmärket
fått mindre betydelse är Mattias
ett lysande undantag. Mattias är

Det är så här Tyresöpubliken är van att se Mattias Bejbom och visst är vi många som kommer att sakna hans
självuppoffrande spelstil.
FOTO: CLAUS MEYER

på många sätt ”Mr Tyresö Handboll”, säger Jan Flinckman och
Micke Andersson till klubbens
hemsida.

– Mattias är helt rätt man att
leda det arbetet, avslutar Flinckman och Andersson i Tyresös
Handbolls sportgrupp.

Allsvenskan är målet
Tyresö Handbolls målsättning är
att bygga ett stabilt allsvenskt lag,
på den övre halvan i tabellen, med
många spelare från de egna leden,
under de kommande tre åren.

Vill undvika kvalspel
Vilken status klubben kommer ha
nästa säsong är dock långt ifrån
klart. Just nu utkämpas en hård
strid för att undvika kvalspel i år
igen. Laget tog en mycket knapp

seger i derbyt mot AIK (25–26)
där Fredrik Hellgren satte segermålet i absolut sista sekunden.
Detta efter att man varit i underläge, praktiskt taget hela andra
halvlek.
Detta var en fjäder i hatten som
borde ge gott självförtroende
inför nästa veckas streckmatch,
hemma mot Rimbo.
Niklas Wennergren

Innebandydamerna
alltjämt i topp
INNEBANDY Våra tappra innebandykrigare hänger i och har kvalificerat sig till play off på damsidan,
medan det ser svettigare ut för
herrarna. Där gör fem lag upp om
fyra platser. Plats nummer fyra
har TTIBBK just nu men arga konkurrenten Järfälla skuggar med
en poäng mindre. Dramatiskt.
Fyra matcher återstår av serien,
som vi givetvis följer.
ooo

Kvalfyllt kvalspel för Tyresö Hockey

ISHOCKEY Trots en lysande
start på Vårettan, så hamnade
Tyresö Hockey slutligen sist
i serien. Nu väntar kvalspel
igen och jag tror ni känner igen
mönstret. Det är ju inte första
gången som laget får kvalspela,
vilket förhoppningsvis kan vara
till hjälp. Tyresö Nyheter tog
pulsen på THHs Charlie Ahlberg
dagen efter sista matchen mot
Sollentuna.

Serien är färdigspelad för er del
nu.
– Ja vi startade ju med tre raka
men efter jul så började det gå riktigt dåligt. Vi fick inte in pucken,
vi spelade dåligt bakåt. Stundtals
kunde vi spela riktigt bra men det
var det sista, att göra målen, som
inte funkade.
Vad händer nu då?
– Nu blir det kval, som börjar
den åttonde mars. Vi får med oss
Enköping eller Bajen från den
här serien, men det är inte riktigt
klart. Sedan är det Tumba, Åker/
Strängnäs som mer eller mindre

är klara för kval. Därefter så slåss
Järfälla, Nacka och Haninge om
de sista platserna.

Vilka vill man ha med sig ner
från Ettan?
– Ja, Bajen och Enköping möts i
sista matchen och Bajen kan väl
förlora med tre mål där, om jag inte
räknat fel. Vi har ju inte så bra statistik mot Hammarby så det kanske
är bra om de blir kvar i Ettan, men
egentligen spelar det ingen roll.
Det är rätt etablerade lag som
kommer från Tvåan …
– Ja och vi har ju mött flera av
dem förut så det kommer bli
roliga matcher. Vi har ju rutinen
att spela dem här matcherna och
spelar vi som vi ska så ska vi klara
det. Vi är ett bättre hockeylag, så
är det bara.
Några nyförvärv inför slutspurten?
– Ja vi har fått in Zeke Back (som
överraskande nog är forward.
Reds anm.) från Tyringe, som har
gjort mål i båda matcherna han

Charlie Ahlberg (t.h) gratulerar Rasmus Davidsson till mål, och just det, tycker Ahlberg att THH borde göra
betydligt oftare.
FOTO: CLAUS MEYER

spelat, plus ytterligare en spelare.
Kvalserien innehåller sex lag
och man möts i dubbelmöten

varav endast ett lag får spela i
Division 1 nästa säsong. Serien
börjar den 8 mars och då hoppas

vi på både fullsatt hall och en rejäl
trepoängare.
Niklas Wennergren
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

SLAGVERK PÅ SPORTLOVET
Måndag 24/2 kl 10 & 13 samt tis
dag 25/2 kl 10 & 13. Kulturskolan.
Prova på trummor tillsammans med
andra. Man får testa både ”vanliga”
trummor och elektroniska trummor.
Lär dig spela moderna ”beats”.
Målet är att spela en låt.
Avgift: Gratis, begränsat antal plat
ser, föranmäl till per.eklund@tyreso.
se. Arr: Tyresö kommun
SPORTLOVSTURNERING
Hela sportlovet 10–12.30 (fritt
spel) fr 12.30 tävling. Final 12.30
på fredagen. Spöa kompisarna i
klassiska Mario Kart. Anmäl dig:
biblioteket@tyreso.se eller på något
av biblioteken. Uppge vilken dag du
vill tävla på.
Avgift: Gratis. Arr: Tyresö kommun.
JAZZ PÅ KULTURTIMMEN
Torsdag 5/3 kl. 12–13. Biblioteket
i Tyresö centrum. Sångerskan Anna
Christoffersson och gitarristen Hen
rik Hallber möts i en konsert där de
framför sin originalmusik. Ett intimt
musikaliskt möte med stor dyna
mik, känsla och glädje.
Avgift: Gratis. Arr: Tyresö kommun &
musikcentrum öst
JAZZKRYSS
Söndag 8/3 12– cirka 21.45. Härlig
svängig jazz på ålands hav. Dansa,
spisa, handla taxfree och njut med
Tyresö Jazzband. Direktbussar går
från Tyresö: Alléplan kl. 12, Krus
boda kl 12 och från centrum kl.
12.15. Åter cirka 21.30.
Avgift: 80 kronor inkl buss. Anmälan
senast 5/3 direkt till Ekerölinjen,
0175-258 00, ange kod TJAZZ. Arr:
Tyresö Jazzband & Tyresö Jazz &
blues club.

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/

Vad är på gång nu i februari?
I serien ”Fokus Tyresö” ger Ann Sandin-Lindgren, Niklas Wennergren och Anders Linder
tips på vad man kan göra i februari i Tyresö.
Det handlar om vandringar, jazz, föreläsningar
och en massa andra aktiviteter som tyresöborna är välkomna till. Även bibliotekens program och Bio Forellens filmer under februari
presenteras.

En magisk timme
Bygg det folk gillar
med Seth Engström

Om gemenskapen
som försvann

I det tredje programmet berättar Åke Jernström för Ann Sandin-Lindgren om hur det är
att leva utanför samhället. Om ett Tyresö som
blivit för stort och hur svårt det är att få hjälp
idag. Om läget på Granängsringen, kriminalitet och att sitta i fängelse. Han tycker att mer
måste satsas på ungdomar, äldre och de som
har hamnat utanför.

En husbilsinsändare

Seth Engstöm, en magiker i världsklass. Hur
ser hans vardag ut, vad tycker och tänker han?
Hur kombinerar man ett liv som småbarnspappa med ett liv på scener världen runt? Hur gör
han sina trick, vilken kortlek är bäst och varför
är han portad på alla internationella casinon?
Lelle hälsade på och fick en pratstund som inte
ville ta slut.

Arkitekten Jerker Söderlind från Arkitekturupproret samtalar med Catarina Johansson
Nyman. Bygger arkitekter mer monument över
sig själva istället för att bygga samhälle? Byggs
det för mycket fyrkantiga lådor? Behövs mer
medborgardemokrati vid byggande? Vad ska
man tänka på i Tyresö? Jerker är en frispråkig
person som inte räds att sticka ut hakan.

Det sitter i tungan
och läpparna

Hon vill aldrig sluta
skolan

Gösta Evén har skickat oss en insändare där
han tycker till om husbilars parkeringssituation. Han menar att antalet husbilar ökar
för varje år. Det är många som tycker om att
kunna åka ut till naturen på ett enkelt sätt.
Både människor ifrån närområdet och de
som kommer från andra delar av landet eller
utlandet. Och i Tyresö finns det ingen speciellt
utmärkt plats för att parkera en husbil.

Café Fåtöljen
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 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

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

Multiinstrumentalisten Stephan Lindstein
har spelat med i de flesta trad-, dixie- och
swingbanden. Trombonvirtuosen trakterar
även piano, saxofon, klarinett och elbas. Här
berättar han om varför trombonen blev hans
favoritinstrument. Bäst av allt var turnéerna
med Jazz å Gud tillsammans med prästen NilsGöran Wetterberg och Jack Lidströms Hep
Cats. Han har även synpunkter på byggnationen i Fornuddsparken. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

DIN LÅSLEVERANTÖR

Hon tog med sig hunden, lämnade maken och
ettårig dotter och gav sig i väg på ensamsegling. Så lärde sig folkskolläraren och bildläraren Kerstin Driving att segla. Följer också
med maken Thomas på musikturnéer genom
Europa. För övrigt är det bästa hon vet att lära
barn teckna. Hon berättar också om hur hon
deltog i planeringen av flera skolor. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Café Fåtöljen, ett nystartat företag beläget
i Svallings gamla lokaler i Trollbäcken. Lelle
fick en pratstund med nya ägaren Anette Alp.
Vad har hon i kikaren, framtidsplaner? Vem
är Anette, vad har hon för bakgrund och vad
vet hon om historiken i lokalerna som hon nu
huserar i? Ett möte med mycket skratt och
trevlig stämning.

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

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta
något om motivet?

Märk svaret
”Bildgåtanr 1”
och skicka senast
den 3 mars 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Barnsjön glittrar av ljuset från gångvägens belysning.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Greta!
Förra bildgåtan föreställde Sjötungan i Tyresö
centrum, vilket Greta
Johansson på Bollmora
vägen lyckadeslista ut.

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna
av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen
den 16 februari 2020.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

RATT

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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KONSTRUKTÖR:
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1:a: Maj-Lis Anderstedt, Renlavsgången.
2–5: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
Bertil Olsson, Lindalsvägen.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 8, 2019
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JAPANER

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
3 mars 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1, 2020”.
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FOTO: TYRESÖ NYHETER

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2019.
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Café Himlagott
– en diakonal och social idé
KYRKAN Café Himlagott har funnits i Tyresö församling sedan 2014
och är placerat i hjärtat av Bollmoradalens kyrkas lokaler. Café Him
lagott är ett arbetsintegrerat socialt företag vars övergripande verk
samhetsidé är att integrera människor som av olika skäl har svårig
heter att ta sig in på arbetsmarknaden. För församlingens diakonala
uppdrag kommer drivkraften ur ett starkt samhällsengagemang med
en uttalad tro på människors inneboende styrka och kraft. Caféet,
som vill vara mötesplatsen där alla gäster och anställda trivs och kän
ner sig välkomna, drivs av Annika Sahmaoui.

Under 2013 renoverar Tyresö församling verksamhetslokalerna
i Bollmoradalens församlingscentrum. Parallellt med renoveringen undersöker församlingen
olika alternativ för att kunna
erbjuda kaffe och enklare lunchservering i kyrkans lokaler. Kriterierna är att caféverksamheten
ska bidra till en trevlig atmosfär,
ha ett caféutbud av god kvalitet
och erbjuda hälsomedveten kost.
Verksamheten ska också kännetecknas av sociala mål varför idén
om ett socialt företag ligger nära
tillhands.
För att få kunskap om sociala
företag deltar förtroendevalda
och medarbetare från församlingen i en konferens om Socialt
företagande som anordnas av
Samordningsförbundet Östra
Södertörn. Där möter församling-

en representanter från Bönorna
i Handen, som beskriver vilken
betydelse ett socialt företag kan
få för den som försöker ta sig
in på arbetsmarknaden efter en
långtidssjukskrivning.

Både i Handen och Tyresö
Annika Sahmaoui och Marie
Tiger som representerar Bönorna
i Handen har själva varit långtidsarbetslösa. Idén om att driva
ett socialt företag fick de när de
själva gick en kurs i Kvinnligt
Socialt företagande. I kursen ska
deltagarna på låtsas starta upp ett
företag. Det hela är så roligt att de
två bestämmer sig för att starta
upp ett riktigt företag tillsammans, ett café.
De vill erbjuda arbetsträning
och sysselsättningsplatser för att
skapa möjligheter för personer

På café Himlagott möts du av Andrea Parada, Sarah Ibraheem, Manfred Jonsson Lööv och Annika Sahmaoui när
du fikar eller äter en enkel lunch.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

som på ett eller annat sätt haft
svårt att komma in i, eller tillbaka
till, arbetslivet. Bönornas motto
blir: Man ska ha kul på jobbet!
Den 1 november 2010 öppnas
Handens första sociala företag –
Bönorna i Handen – på Runstensvägen i Haninge.
I oktober 2013 beslutar kyrkorådet att erbjuda Bönorna i Handen möjligheten att driva café i
Bollmoradalens församlingscentrum. Den 9 februari 2014 slås
portarna upp för det nya caféet

som får namnet Bönorna i Tyresö
– Café Himlagott.

Ett café med möjligheter
Café Himlagott är inte bara ett
”himlagott” café, det arbetar även
med catering och kan ge service
till arrangemang i de lokaler som
församlingen ställer till förfogande. Arrangemang och aktiviteter
som anordnas av såväl enskilda
personer som företag, ekonomiska föreningar, kyrkliga organisationer eller ideella föreningar.

Vi utför service på
alla bilar – även USA
och transportbilar

Men det viktigaste av allt är
ändå att Café Himlagott ger möjlighet till arbetsträning och sysselsättning för den som just lämnat en långtidssjukskrivning, eller
av andra skäl har svårt att komma
tillbaka till arbetslivet.
– Varje gång man äter lunch eller
fikar i caféet så hjälper man samtidigt någon som står utanför
arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbetslivet och det är bra!
säger Annika Sahmaoui.
ooo

l Vi släcker
besiktnings-2:or
l MC-däck och
service
l AC-service

Checka in på
vårt däckhotell
– säker och bekväm
förvaring av dina hjul

BILVERKSTAD

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

