n Resultatet när det gäller smittade i äldreomsorgen är allt annat

än bra. Nu synliggörs de dåliga anställningsvillkor som länge
präglatomsorgen och hur dessa bidragit till ökad smittspridning.
De som vårdar våra äldre har rätt till trygga anställningar. Det
bidrar till bättre kvalitet och ökad kontinuitet. Ledare, sid 2
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Trygg anställning bättre

Starka samhället behövs

”Wow, det där
är den bästa
scenen, eller till
och med flera
scener.”

n Det

Helena Karlsson, sid 12

är nog ingen slump att det är områden där det råder trång
boddhet, ojämlikhet och segregation. Vi vet vad som behövs
nu. Det handlar om en reformering av skolan, trygghet på gator
och torg och bekämpande av ekonomiska klyftor. Coronakrisen
visar på behovet av ett starkare samhälle. Debatt, sid 4

NR 4 H maj 2020 H 1972–2020

Tyresö Nyheter gör
sommaruppehåll!
Nu närmar sig en annorlunda
sommar då vi tillbringar den
mesta av tiden på hemma
plan och kan upptäcka allt
vad Tyresö har att erbjuda.
Ta hjälp av Tyresö Nyheters
badkarta för att hitta det egna
smultronstället. I mitten av
september dyker tidningen
på nytt upp i er brevlåda.
Till dess ha en skön sommar!
Anders Linder
Ansvarig utgivare

Välfärdspaket
n God ekonomi gör att Tyresö
kan satsa på fältassistenter,
sommarlovsaktiviteter och
datorer till skolan. Sid 6

Studentfirande
n Det blir annorlunda i år.
Utspring och flak ersätts nu
på Tyresö gymnasium med
picknick i det gröna. Sid 7

Glassig sommar
n Om vi inte kan åka till
Italien får Italien komma till
oss. Bland Tyresös alla mat
delikatesser finns Nonnas
glass. Sid 9

Firad 100-åring
n Från statarhem till det
moderna Tyresö. Som ord
förande i byggnadsnämnden
bidrog Gunnar Persson till
det moderna Tyresö. Sid 11

Elin och Lennox på Hanvikens skola borrar nya hotellrum till sitt bihotell.

Här byggs det hotell
n Sedan projektet ”ett surrande

Tyresö” startade i höstas, har arbetet för att välkomna hundratals nya
hyresgäster till Tyresö pågått för
fullt runt om i Tyresös skolor.

Det har byggts bihotell, odlats
grönsaker och planterats blommor
med stor entusiasm. Projektet syftar
till att göra Tyresö till Sveriges mest
bivänliga kommun. Jord, en liten

FOTO: LINDA HÖGLUND, HANVIKENS SKOLA

summa pengar för inköp och pallkragar har skolorna fått av kommunen,
men det mesta arbetet har elever
ansvarat för och nu är det dags för
invigningar runt om på skolor. Sid 5

Läget i lagen
n Någon gång ska fotbolls

serierna gå igång. TN ger dig
läget i de lokala lagen. Sid 13

Konst i Tyresö:
Lekande barn

Sid 2
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De som har en timanställning och av ekonomiska skäl inte har
möjlighet att stanna hemma när de kanske är på väg att bli sjuka
är inte ansvariga för smittspridningen. Det ansvaret faller på de
som har skapaten sådan arbetsmarknad. I Tyresö går utvecklingen
långsamt åt rätt håll när det gäller anställningsvillkoren i äldreomsorgen. Det är bra men verkligen inget skäl att slå sig till ro.

Ge bättre villkor till
de som vårdar äldre
N

är arbetet under Corona-krisen ska
utvärderas kommer den viktigaste frå
gan vara att ta reda på hur och varför
smittan i så stor utsträckning kommit in på våra
särskilda boenden för äldre.
Mycket talar för att strategin att inte helt
stänga ner samhället i de flesta avseenden varit
en framgångsrik modell. Även om vi kommer
drabbas av en ekonomisk nedgång kommer
den sannolikt vara mindre än den som drab
bar länder där ekonomin totalt stoppats. Det är
ingen oväsentlig faktor. Det handlar ytterst om
hur många som ska ha jobb och hur mycket vi
gemensamt kan hindra den fattigdom som följer
av arbetslöshet.
Den kanske viktigaste faktorn är dock att den
svenska modellen, byggd på samarbete och til�
lit, är uthållig och kan hålla i längden. Att inte
stänga ner helt har uppenbara fördelar både
när det gäller exempelvis barns möjlighet att gå
i skolan och för att begränsa sociala problem
som följer av total isolering.
Med det sagt så är resultatet när det gäller äld
reomsorgen allt annat än bra. Trots att kommu
ner och regioner (tidigare landsting) har ansvar
för beredskap så visar bristen på skyddsutrust
ning att den överdrivna marknadstro som fun
nits (som inneburit att man trott sig kunna köpa
material när man behöver det) inte fungerat.
En annan sak som också med rätta nu syn
liggörs är de dåliga anställningsvillkor som allt

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

för länge präglat äldreomsorgen och hur dessa
bidrar till ökad smittspridning.
De som har en timanställning och av ekonomiska skäl därmed inte har möjlighet
att stanna hemma när de eventuellt är på
väg att bli sjuka ska inte hållas ansvariga. Det ska de göras som har skapat en
sådan arbetsmarknad.
I Stockholm stad har äldreborgarrådet Erik
Slottner (KD) avskaffat krav på att minska tim
anställningar och andra osäkra anställningsvill
kor. Allt under motivet att det innebär detaljreg
lering och att alla inte vill ha fasta tjänster.
I Tyresö går däremot utvecklingen långsamt
åt rätt håll när det gäller anställningsvillkoren
i äldreomsorgen. 2017 utfördes 19 procent av
arbetet inom omsorgen av timanställda. 2019
hade den andelen minskat till 16 procent. Det
är bra men sannerligen inget skäl att slå sig till
ro. Just nu är vi alla engagerade i att minska
riskerna för smittspridning och då blir tryggare
anställningar en del av detta arbete. Men minst
lika viktigt är att de som vårdar våra äldre även
efter det akuta skedet har rätt till trygga anställ
ningar.
Det bidrar till bättre kvalitet och ökad konti
nuitet. Då är det inte bra nog att var sjätte timme
utförs av en timanställd.

Noterat
Centerpartiet är Sveriges rikaste politiska parti. Det ger
unika möjligheter att opinionsbilda för de frågor man brin
ner för. Centerpartiet i Tyresö är inte heller fattiga. Det syns
av den mängd helsideannonser de köpt i lokalpressen. Vad
brinner då Centerpartiet för mest av allt? Är det att hela
kommunen ska leva? Är det att ställa om samhället till ett
klimatneutralt samhälle? Är det att göra välfärden bättre?
Nej, dessa frågor är det andra partier som driver. För det
lokala centerpartiet är det viktigaste att stoppa den nya
bron in till Tyresta från Alby. Under 2020 har partiet betalat
för 6 stora annonser. Fem av dem handlar om att stoppa
bron till naturreservatet.
Tycker då partiet inget annat? Jodå i en av annonserna
passar partiet på att säga att de vill ha en bro – över Drev
viken. Det är uppenbarligen skillnad på broar och broar.
ooo

ooo

Kommunfakta: Alltmer långvarigt ekonomiskt bistånd

Under 2000-talet har antalet tyresöbor som behöver ekonomiskt bistånd minskat.
Stockholmsregionen har haft en stark ekonomisk tillväxt och alltfler har kunnat få
jobb. Det gör oss bättre rustade inför en kommande lågkonjunktur. Det som inte är
bra är att andelen som är långvarigt i behov av försörjningsstöd ökat kraftigt. I början
av 2000-talet var det mindre än 20 procent men sedan dess har andelen ökat till
38 procent år 2018. Det visar en oroande utveckling att de som behöver samhällets
stöd kommer allt längre från arbetsmarknaden. Tyresö kommun har sedan dess fått
ordning på socialtjänsten och den nya majoriteten vill mer med arbetsmarknadspolitiken. Förhoppningsvis kan siffrorna vända kommande år.

Konst i Tyresö

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Det är från 1968 och står vid
förskolan Sagan.

Konstverket heter ”Lekande barn”
och konstnären Eric Elfvén.

Källa: Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
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NYHETER
Startar i Tyresö:

Hemtjänst för
sommargäster

Resursskola för elever
med särskildabehov

SERVICE På grund av coronapan
demin har flera kommuner i lan
det beslutat att man inte har för
avsikt att erbjuda hemtjänst för
de personer som har behov och
som flyttar in i sina sommarhus.
Ett beslut som väckt blandade
känslor bland de som är behov av
hemtjänst. Tyresö kommun har
valt att i dagsläge fortsätta som
tidigare år. Det vill säga flyttar
man in i sitt sommarhus får man
hemtjänst som tidigare.

UTBILDNING Hösten 2020
öppnar Tyresö en kommunal
resursskola med behandling.
Målet är att fler elever ska få sin
utbildning tillgodosedd i Tyresö
kommun.

ooo

Tyresö tappar
FRILUFTSLIV I Naturvårdverkets,
Svenskt friluftsliv och Sveriges
Fritids och kulturchefsförening
årliga undersökning ”Sveriges
friluftskommun”, tappar Tyresö
kommun ranking. Tyresö hamnar
på plats 141 av 231 deltagande
kommuner.

En resursskola med behandling
är för elever som av olika anled
ningar har begränsade möjlighe
ter att nå sin fulla potential i den
ordinarie grundskolan. Resurs
skolor arbetar efter samma läro
plan som den ordinarie grund
skolan, men tar större hänsyn till
barns olika förmågor, inlärnings
takt och intressen.
– Vi ser ett ökat behov av skol
platser för barn i behov av stöd
och jag är väldigt glad att vi nu
kan erbjuda platser här i vår kom
mun istället för att barnen ska
behöva åka utanför kommunens
gränser. Barnen slipper långa
taxiresor och ges en lugnare till
varo närmare hemmet, säger Jan
nice Rockstroh, (S) ordförande i
barn- och utbildningsnämnden

Åsa De Mander (L), Jannice Rockstroh (S) och Ajda Asgari (MP).

Annat samarbete
Resursskolan i Tyresö kommer
främst att erbjuda KBT behand
ling till barn och stöd till deras
familjer och är ett samarbete mel
lan barn- och utbildningsförvalt
ningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen.
– Den här skolformen med inte
grerad behandling kan ge stöd till

familjer som en vanlig skola inte
kan erbjuda idag och den ger för
äldrar och skola möjligheter att
samarbeta på ett helt annat sätt.
Tidiga insatser gynnar barnen
och ger dem större chanser för att
lyckas, säger Ajda Asgari, (MP)
ordförande i arbetsmarknadsoch socialnämnden.
Under hösten kommer en min

ooo

V-krav – inrätta
barnombudsman

dre grupp elever att erbjudas plats
på resursskolan som kommer att
tillhöra Sofiebergs skola. Arbetet
med att starta upp en resursskola
med behandling har pågått länge
och har bred politisk förankring.
– Jag är glad över att vi nu
kommer att kunna erbjuda den
här skolformen för några av våra
tyresöelever. Satsningen är ett ini

FOTO: TYRESÖ NYHETER

tiativ som togs redan av Allians
styret under förra mandatperio
den, och som vi nu äntligen ror i
hamn. Att vi öppnar upp en sådan
här skola är ganska unikt, det
finns få kommunala resursskolor
med behandling idag, avslutar Åsa
de Mander, (L) vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
ooo

Tyresö gymnasium förbättrar
resultatet i årets elevenkät
SKOLA Varje år fyller Stockholms gymnasieelever i årskurs
2 i en enkät för att kunna mäta
kvaliteten på länets olika skolor.
I årets enkät förbättrar Tyresö
gymnasium sitt resultat avsevärt, vilket betyder att eleverna
är mer nöjda med utbildningen
och skolan.

Enkäten består av 20 olika områ
den och Tyresö gymnasium får ett
bättre resultat i 12 av dessa och
samma i fyra av områdena.
Fyra av områdena visade resul
tatet en tillbakagång och bara ett
område var sämre i jämförelse
med 2018.

Lärarna över länssnittet
Anmärkningsvärt med enkäten
är områdena som mäter lärarnas
insatser, deras uppföljning och
innehållet på lektionerna där
Tyresö gymnasium överlag ham
nar långt över länssnittet. Även
när det gäller hur bra man kom
mer i kontakt med arbetslivet
och branscherna är Tyresö gym

3

MOTION Från och med i år är
barnkonventionen en del av
svensk lag. Nu vill Vänsterpartiet i
Tyresö inrätta en kommunal barn
ombudsman för att se till att lagen
genomsyrar kommunens verk
samheter. Partiet vill se ett kun
skapslyft och en översyn av regler
och rutiner. Den lokala ombuds
mannen skulle också informera
barn och unga om deras rättig
heter och säkerställa att deras
röster blir hörda. Motionen med
förslaget är ännu inte behandlat
av kommunen.
ooo
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nasium mycket bättre än snittet i
Stockholms län.
– Det är förstås glädjande med
så mycket positiva resultat i årets
enkät, säger Christoffer Holm
ström (S), ordförande i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
Det förvånar mig inte alls att lära
re och personal får goda omdö
men, de är verkligen det som gör
Tyresö gymnasium till en så bra
skola som det faktiskt är.

Är på rätt väg
Även om enkäten visar på bättre
resultat i hur man ser på skolan
överlag så är det fortfarande en
bit kvar till länssnittet, men för
bättringen i jämförelse med tidi
gare år visar att Tyresö gymna
sium är på rätt väg.
– Det är klart att det finns jätte
mycket att fortsätta arbeta med,
det ska man inte sticka under sto
len med, fortsätter han. Men över
lag visar enkäten att vi är på rätt väg
och det är också bra att veta vilka
områden vi måste bli bättre på.
ooo

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ser positivt på utvecklingen för Tyresö gymnasium.
FOTO: TN
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Coronakrisen visar behovet av ett starkare samhälle

D

et är maj månad och vi befinner oss mitt i corona
krisen. I den fas vi är just nu är det knappast läge att
börja utvärdera krisen och det är enligt min mening
inte heller politikernas roll att göra detta. Däremot finns
det redan nu viktiga politiska slutsatser att dra om vårt
samhälle.
Vi vet redan att samhället inte lyckats skydda dem som
behöver det mest, det vill säga de äldre. Däremot vet vi inte
säkert varför, men en orsak skulle kunna vara den höga
andelen timanställd personal i äldreomsorgen. Då timvika
rier är mer beroende av att gå till arbetet varje pass och har
en annan kunskapsnivå än vad fast personal har, så kan det
finnas en koppling. Detta har bland annat fackförbundet
Kommunal pekat på tidigt under pandemin. Att 40 procent
av de anställda i äldreomsorgen är timvikarier är en absurt
hög siffra. Siffran är betydligt lägre i Tyresö, men den måste
ner än mer för att garantera en hög nivå av omsorg i Tyresö.
Bara så kan vi se till att inte göra om de misstag som gjorts
under coronapandemin.
Vi har också sett att vissa förorter i Stockholm drabbats
hårdare än andra delar av Sverige. Det är nog ingen slump
att det är områden där det råder trångboddhet, ojämlikhet
och segregation. Förutom att dessa områden nu drabbats
hårdare av coronan, så är det områden som redan innan
kämpade med en högre grad av kriminalitet, utanförskap
och arbetslöshet. För mig är det uppenbart att utanförska
pet i dessa förorter måste brytas. I grunden är den ökande
ojämlikheten ett avgörande problem i vårt land, då alltför

Post-Corona
måste politiken
tydligt verka
för det starka
samhällets
återkomst.

få invånare i vissa områden har fasta arbeten att gå till,
utan istället tvingas ta jobb till låga löner utan trygghet. I
denna miljö finns färre goda förebilder och vägen till kri
minalitet kan verka attraktiv. Dessutom är de kriminella
gängen mästerliga på att snärja unga killar in på brottets
bana. Samtidigt får vi aldrig acceptera segregation och
utanförskap, utan den kan och måste bekämpas. På kort
sikt måste stat och kommuner garantera ordning och reda i
dessa områden. Det kan handla om att stoppa handeln med

Tillsammans för barnens skull
Ibland blir man så glad! Det är
jätteroligt att hyresgästerna på
Koriandergränd gör så mycket

tillsammans för att barnen ska
trivas i området.
Nöjd hyresgäst

hyreskontrakt och att ta bort EBO-lagen, som är grunden
för trångboddheten. Det handlar naturligtvis också om att
vi behöver fler poliser för att kunna bryta den kriminalitet
som existerar idag.
På lång sikt måste ojämlikheten minska. Det starka sam
hället måste säkerställa att den svenska skolan har både
resurser och ambitionen att ge alla elever en ordentlig
utbildning och en tro på att skolan öppnar dörrar till livs
val. Istället har Stockholm och Sverige ett system, som til�
låter privata skolor att genom diskriminerande kösystem,
välja och vraka mellan elever och därmed välja bort de
resurskrävande barnen. Detta orimliga system förstärker
segregationen.
Post-Corona måste politiken tydligt verka för det starka
samhällets återkomst, eftersom det är det enda sättet att
ge alla svenskar frihet att välja väg i livet. Vi vet vad som
behövs. Det handlar om en reformering av skolan, trygg
het på gator och torg, bekämpande av ekonomiska klyftor,
borttagande av EBO och hårda tag mot handel med svar
ta hyreskontrakt, satsningar på äldreomsorg och trygga
anställningar för de – huvudsakligen kvinnor – som arbetar
där och slutligen rejäla resursförstärkningar till sjukvården.
Coronakrisen visar på behovet av ett starkare samhälle
och det är upp till alla politiker att inse detta behov. Samti
digt är det upp till medborgarna att rösta fram de politiker
som tror på det starka jämlika samhället.
Mathias Tegnér (S)
Riksdagsledamot från Tyresö

Hur ska man gå?
Jag är en mogen ungdom 70+ och
är i riskgruppen för covid-19 och
som är isolerad i hemmet tillsam
mans med min fru sedan lördag
14 mars. Vi har ordnat så att vi får
mat, dryck och mediciner med
hemleveranser som vi beställer
via internet.
Då vi inte har någon hund så
går vi ut med varandra i stavgång,
men först värmer vi upp med SVTs
hemmagympa med Sofia klockan
9,10 varje vardag. Vi spelar in
Sofias program så att vi även kan
gympa på lördagar och söndagar.
Jag har sedan skolåldern på
1950-talet fått lära mig att man
ska gå den motsatta sidan mot

hur fordon framförs det vill säga
från och med högertrafikomlägg
ningen 1967 så gäller det att som
Transportstyrelsen skriver på sin
hemsida: Gå om möjligt längst
till vänster i din färdriktning, när
du använder vägrenen, körbanan
eller en gemensam gång- och
cykelbana. I vår kommun Tyresö
har vi många gemensamma gångoch cykelbanor som jag och min
fru använder på våra dagliga stav
gångspromenader.
I dessa coronavirustider är
rådet från Folkhälsomyndighe
ten att vi ska hålla 1,5–2 meters
avstånd till varandra som fram
förallt gäller oss i riskgruppen.

Dessvärre går 8 av 10 på den fel
aktiga högra sidan vilket är helt
fel.
Låten ”Håll dig till höger Svens
son” med The Telstars var ju en
uppmaning fordonstrafikanter
och inte till oss gående. Att gå
på rätt sida den vänstra är extra
viktigt nu med tanke på coronan
samt att det blir förutom van
liga fler och fler eldrivna cyklar,
sparkcyklar och permobiler som
knappast hörs när de kommer.
Går man på rätt sida, den vänst
ra, så ser man vem som kör på en
och slipper bli påkörd i ryggen.
Håll dig till vänster!
Rolf Karlström

Första doppet
inte taget
FOTO: PRIVAT

En fundering
Igår torsdag lyssnade jag på kom
munfullmäktigedebatten. Det
hände inte så mycket innan beslu
tet om det så kallade välfärdspa
ketet skulle antas av ledamöterna.
Debatten blev konstig eftersom
Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna var uppe och
debatterade mot förslaget, som i
huvudsak handlade om att stärka
olika verksamheter där unga tyre

söbor skulle få mer stöd i olika
former av kommunen. Men dom
hade inget emot att stärka egenfö
retagare av olika slag. Kanske var
det inte så konstigt eftersom dom
under sin tid i majoritet i tjugo år
succesivt tagit bort i princip allt
förebyggande arbete gällande
barn och unga. Men välfärdspake
tet gick som väl är igenom ändå.

Idag den 18 maj badar inte en
kotte i Barnsjön. Förra året vid
den här tiden hade badsäsongen
redan börjat. Hoppas att det snart
blir lite sommar för då kommer
pärlan mellan Bollmora och Troll
bäcken att få många besök.
Badsugen
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Tack för mig 65+
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Ärade redaktör

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!

I dessa coronatider är det särskilt
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
viktigt att de isolerade äldre rör
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
på sig.
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
Vi bor i ett samhälle som omges
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
av vacker natur, I denna natur har
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
det anlagts
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SYRIEN!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Swisha valfri
Swisha
gåva valfri
till
123
gåva
000
till46
123
48000 46
Genom
att
swisha
godkänner
du 48
att bli kontaktad av
underhåll
är vägen Måndalssti
GenomKorset.
att swisha
godkänner
du
bli kontaktad
av duenligt
Genom
attatt
swisha
godkänner
att bli PUL.
kontaktad av
Röda
Dina
personuppgifter
hanteras
Genom att
swisha
godkänner
du
att
bli
kontaktad
av
Swisha
valfri
gåva
till
123
000
46
48
Skicka in ditt alster till:
och vägen
Röda
Korset.
Dina
enligt gen–Gullvivebacken
PUL. hanteras enligt PUL.
Genom att swisha
Genom
godkänner
att swisha
du
attgodkänner
bli kontaktad
dupersonuppgifter
att
av Röda
bli kontaktad
av personuppgifter
Korset.hanteras
Dina
Röda Dina
Korset.personuppgifter
Dina
Röda
personuppgifter
Korset. Dina
hanteras
personuppgifter
enligt PUL.
hanteras enligt PUL.
Röda Korset.
hanteras
enligt
PUL.
från
Täppvägen
utmed
Långsjön–
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Debatt/Insändare,
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
Gammelströmmen–Lillsjön–
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Nyforsvägen.
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
På dessa sträckor sticker jord
Du kan även faxa: 08-742 15 64
stenar och rötter upp och kan

vara svåra att upptäcka i skug
giga partier. En svår olycka kan
inträffa.
Dessa promenadvägar används
året runt och varför vinterunder
hålls inte dessa vägar? Och vida
re, varför är de inte belysta?
Tyresö kommun tänker på mil
jön står det på kommunens bilar.
Varför rensar man inte bort vind
fällen och bäver fällda träd och
anordnar fler sittplatser på vackra
utsiktsplatser?
Med förhoppningar
Karl Gustav Luttu, Trollbäcken
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Ett ”surrande Tyresö”:

Välkomnar nya
hyresgästertill Tyresö
BI Hösten 2019 gick startskottet för att göra Tyresö till Sveriges mest bivänliga kommun. Ett
projekt som initierats av Naturskyddsföreningen där nästan alla
Tyresös skolor deltar och invigningar sker under våren.

?

Tacotaxi

MILJÖ Är reklamen i Tyresö för
hemleverans av latinamerikansk
Vilket är ditt bästa
mat? Nej, det är kommunens
smultronställe
kampanj för
att få tyresöborna att
sortera matavfall.
Varje år slänger
i sommar?
vi cirka 70 kilo matavfall per per
son. Det innehåller mycket energi
som kan omvandlas till bränsle
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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
Alice Forsberg,
Trollbäcken
Australien
5 maj. är skogsstigen
– Min favoritplats

Hanvikens skola, där Linda Hög
lund arbetar, är en av skolorna
som deltar i projektet.
– När jag hörde om biprojektet
nappade jag direkt. Det är ett vik
tigt projekt och ett utmärkt sätt
att låta elever bidra till ett ökat
bibestånd samtidigt som de får
upptäcka och utforska hur växter,
djur och natur samspelar, berättar
Linda.

Önskar ökat bibestånd
Målet med projektet är att öka
bibeståndet och lära sig om varför
bin behövs. Men Linda berättar
om ytterligare mål för Hanvikens
skola där arbetet varit värdefullt i
det främjande arbetet på skolan.
– Elever från olika årskurser
och grupper träffas och samar
betar och lär av varandra. Att ha
ett gemensamt projekt att ta hand
om har skapat en ökad vi-känsla.
Alla får delta utan krav på att pre
stera något och nya relationer har
skapats. Det är fantastiskt att se
elevernas engagemang kring vår
trädgård vi bygger upp för bin och
tanken är att vi ska arbeta med
projektet även kommande år.

som går utmedooo
Långsjön. Där är
så vackert och rogivande, med
både skog, sjö och himmel.

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
inteAndén,
inbjudna
och inte heller
Jenny
Bollmora
välkomna.
– Jag åker gärna och badar, helst
Många elever har varit involverade och bidrar med stort intresse i skapande av Hanvikens skola alldeles egna
bihotell.
FOTO: LINDA HÖGLUND, HANVIKENS SKOLA

Tips för eget bihotell
Två elever som deltagit med stort
intresse är Elin och Lennox. Lenn
ox gillar att plantera och berättar
att han även tycker det är bra att
bina har någonstans att vara om
det regnar.
Vi passade på att fråga Elin om

tips för dig som vill veta hur du
gör ett eget bihotell.
– Du letar upp en planka eller
träbit och snyggar till den. Borra
hål där bina kan sova. Man kan
också ta en låda och göra fack
som hotellrum. I rummen stoppar
man in lite natursaker. Vi har vass,

ooo
till Trinntorp eller
Tyresö Strand.

ihåliga pinnar, kottar och blad.
Välj själv.
TN tackar Elin, Lennox och
Linda för att de berättade om
deras arbete och önskar alla Tyre
sös skolor lycka till med sina invig
ningar kommande veckor!
ooo

Mikael Ingemarsson, Haninge
– Flatenbadet, där har de precis
byggt om och förstås midsommar
vid Tyresö slott.

I januari började eleverna att plantera frön och i april skruvades första pallkragen ihop på Hanvikens skola.
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Lovisa, Bollmora och
Nathalie, Krusboda
– Träna på utegym.

Fler förskollärare i Tyresö

FÖRSKOLA Det är stor brist på
förskollärare i hela Stockholmsregionen, men nu går Tyresö mot
strömmen och anställer allt fler
förskollärare.

Ofta handlar debatten om försko
lan om barngruppernas storlek.
Små grupper kan ge trygghet och
utveckling. Minst lika viktigt är
dock att personalen har utbild
ning för att ge barnen utveckling.
Förskollärare och barnskötare
gör tillsammans vår förskola till
en plats där barn ges en bra peda

5

gogisk verksamhet som förbere
der för skolan.
Eller så ska det i alla fall vara.
Under lång tid har det varit en
akut brist på förskollärare i hela
Stockholmsregionen och Tyresö
har tyvärr inte hört till de bästa.
Medan det i riket går 12 barn per
förskollärare gick det i Tyresö år
2018 20,1 barn på varje förskol
lärare. Resultatet är att våra barn
fått sämre stöd för utveckling.
Men nu verkar något ha hänt.
I de kommunala förskolorna har
antalet förskollärare ökat kraf

tigt. 2019 gick det 17,4 barn per
förskollärare. En bra bit kvar till
riksgenomsnittet, men 13 procent
bättre än året innan. Barn- och
utbildningsnämndens ordförande
Jannice Rockstroh (S) är nöjd:
– Det är bra att vi är färre barn
per utbildad pedagog. Mer tid
med en pedagog ger bättre för
utsättningar för varje barn att
utvecklas efter sin potential. Vi
kommer fortsatt att prioritera fler
utbildade pedagoger i förskolan
och minskade barngrupper.
ooo

Jonas, Öringe
– Albysjön tycker jag är trevlig och
Tyresö strandbad är väldigt bra!

Jannice Rockstroh (S).

FOTO: TN
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Tyresös röst i Riksdagen

Välfärdspaket till
kommunens verksamheter

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Öringe med fru och
två barn. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes &
Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expanderade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i
Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges
riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt verkar också
i EU-nämnden, samt i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett
genuint idrottsintresse och är vice ordförande i Stockholms
ishockeyförbund och ordförande för Hanvikens SK.

K

ommer ni ihåg bubblet i magen? Det jag tänker på
är skolavslutningen på låg- och mellanstadiet. För
min del hamnar vi på Stimmets skolgård i slutet av
80-talet. Vi sjöng Den blomstertid nu kommer och solen
sken på våra ljusa skjortor eller klänningar. Det jag tänker
på är bubblet i magen över att hela sommaren var ett oskri
vet blad av sol, bad och lek. Det gav en känsla av total frihet.
Ibland får jag samma känsla när jag planerar saker som
vuxen, ofta kopplat till sommar och semester. Upplevelsen
av kontroll över den egna tiden, ger mig samma bubblande
i magen, eftersom det är så mycket som vi gör som är styrt
i våra liv. Styrt av agendor, fritidsaktiviteter och arbete, att
det ibland känns som något annat styr ens liv. Kontrasten
till allt det inrutade kan därför upplevas som friheten.
På grund av coronapandemin, så är nog det enda vi vet
om sommaren just nu, att vi inte vet någonting. Möjligen
har smittspridningen börjat gå ned i Stockholmregionen,
även om den nu börjar spridas i andra delar av landet.
Oaktat coronans utveckling, så riskerar pandemin sam
tidigt gå över i en ekonomisk depression. För att värna
jobb och ekonomi har riksdag och regering beslutat om
tre ekonomiska paket för företagen, som inkluderar lik
viditetsstöd, permitteringsstöd, hyresstöd och nu senast
omsättningsstöd. Samtidigt som
dessa stöd ska värna jobben har
”Det enda vi vet om
regeringen också höjt a-kassan
och delvis tagit bort karens
sommaren är att vi
avdraget, för att stödja de som
inte vet någonting.”
drabbas av covid-19.
Trots att de flesta av oss, före
tagare, anställda eller kort och gott medborgare, har för
sökt följa råd och rekommendationer är krisen inte över.
Myndigheter i allmänhet och Folkhälsomyndigheten i
synnerhet, men även riksdag och regering gör allt för att
minska effekterna av pandemin. Trots detta, kan vi inte
helt kontrollera den och dess effekter. Vi måste fortsätta
följa de råd som finns, exempelvis social distansering och
att inte genomföra onödiga resor i landet.
Att sommarplaner nu kommer ställas in är väldigt trå
kigt för alla av oss. För min familjs och min del, så blir
det kanske inget besök i Danmark hos svärföräldrarna
och den planerade resan till Spanien blir inte av. Utan att
kunna spå i framtiden gissar jag, att våra planer för som
maren kommer förändras eller kommer ställas in. Det
måste vi nog räkna med.
Det är naturligtvis trist och tråkigt, men samtidigt ger
det också nya möjligheter. Möjligheten att turista i sin
närmiljö kan vara fantastiskt. Det ger chansen att utfors
ka sina hemtrakter och fylla semestern med nya planer.
För mig har inte riktigt den bubblande känslan kunnat
tränga undan känslan av besvikelse över inställda semes
terplaner. Men ju mer jag tänker på det, ju säkrare blir
jag på att det blir en bra sommar. Och sakta men säkert
kommer känslan av bubbel i magen.
Mathias Tegnér

Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande.
POLITIK Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet beslutar om ett Välfärdspaket. Totalt fördelas 9,5
miljoner kronor för att anställa fältassistenter, förebyggande insatser
inom individ- och familjeomsorgen, inköp av nya datorer till grundskolorna och fler sommarlovsaktiviteter

Pengarna är en del av det extra
tillskott till kommuner och regio
ner som regering och riksdag tog
beslut om i början av året. Syftet
med detta tillskott att säkra kom
munernas ekonomi och förhindra
nedskärningar i välfärdssektorn
under innevarande år.
– I detta välfärdspaket bakar
vi in många bra och nödvändiga
satsningar. Vi anställer fältas
sistenter som kommer att jobba
förebyggande för att förhindra att
barn och unga hamnar snett. Vi
tillför resurser för sommarlovsak
tiviteter för att uppmuntra till en
tryggare fritid och uppmuntra till
liv och rörelse för de barn som
kommer spendera sin sommar
hemma, säger kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S).
– Vi påskyndar också utveck
lingen för bättre tekniktillgäng
lighet i skolan. Alla barn ska ha
jämlika förutsättningar till en
god utbildning utan att hindras
av bristfällig teknik, säger Anita
Mattsson.

Fältassistenter
1,4 miljoner kronor avsätts för
att anställa fältassistenter i kom
munen. Fältassistenternas arbete
kommer att inriktas på ungdomar
som riskerar att hamna snett.
Arbetet kopplar samman social
tjänsten med skolan. Målgrupp
kommer att vara både ungdomar
och deras föräldrar. Syftet är att
tidigt kunna etablera en kontakt
med föräldrarna till ungdomar
som rör sig i miljöer där det till
exempel förekommer missbruk
eller kriminalitet. Målet är att
kunna erbjuda insatser i form
av hjälp och stöd innan problem
uppstår.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen i
Tyresö får ett tillskott på 5,2 mil
joner kronor. Pengarna beräknas
främst att gå till förebyggande
arbete inom socialpsykiatrin.
Bland annat planerar man får en
träffpunkt för personer med psy
kisk funktionsnedsättning. Det

FOTO: TYRESÖ NYHETER

ekonomiska bidraget gör också
att man kan arbeta vidare med
olika former av boendestöd för
personer med psykisk funktions
nedsättning. Syftet är att möjlig
göra ett mer självständigt liv.

Datorer till skolorna
2,5 miljoner används för att köpa
in datorer till grundskolan. I den
nationella digitaliseringsstrategin
för skolan har regeringen satt upp
som mål att tekniken inte ska vara
hinder för en god utbildning.
Sommarlovsaktiviteter
Kultur- och fritidsnämnden får
400 000 kronor extra i anslag för
att kunna genomföra fler sommar
lovsaktiviteter. Tyresö kommun
anger att det känns extra viktigt
i tider då myndigheterna uppma
nar till att avstå resor och stanna
hemma att det finns goda möj
ligheter till en meningsfull fritid
för sommarlovslediga barn- och
unga. Syftet är att kunna erbjuda
aktiviteter som kan bidra till sti
mulans och personlig utveckling
under sommarlovet. Ytterligare
en förhoppning är att aktivite
terna kommer bidra till ett ökat
välbefinnande och uppmuntra till
liv och rörelse.
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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Intensivt arbete för
trygghet i Coronans tid
HÄLSA Det har knappast undgått någon att våra äldre har
drabbats hårt av coronavirusets
framfart. Särskilt hårt drabbade
är äldreboendena. Även i Tyresö
har smittan funnit sin väg in i
de miljöer som borde vara mest
skyddade. Det har varit en jobbig
period men när Tyresö Nyheter
möter den kommunala hemtjänsten är det tydligt att det finns
ett arbetssätt för att stoppa
smittan.

Den kommunala hemtjänsten i
Tyresö var snabbt ute med att
införa så kallade coronateam. Det
innebär att man har specialgrup
per som endast arbetar hos smit
tade äldre eller där misstanke om
smitta finns.

Tillgängligt dygnet runt
Coronateamen finns i idag hela
kommunen och är tillgängligt
dygnets alla timmar. Bilden som
TN möter är mer hoppingivande
än den som möter oss dagligen
i medier. Låg sjukfrånvaro, allt
bättre tillgång på skyddsmaterial
och relativt få smittade vittnar om
goda resultat.
– Det är glädjande att se att vi
idag har en utveckling åt rätt håll
både i hemtjänsten och på Björk
backen. I grunden handlar det
om vår engagerade och profes
sionella personal, säger Susann
Ronström (S) vice ordförande i
äldre- och omsorgsnämnden.
Få har fått avstå hjälp
Hon träffade nyligen Carina Ohls
son och Sandra Frank som ingår
i coronateamet samt Ann-Marie
Persson som jobbar vidare i ordi

Marie Åkerberg och Sandra Frank från coronateamet.

narie hemtjänsten. Mötet skedde
utomhus och avståndet hölls som
det bör.
– Det är bra att det inte verkar
vara många som fått avstå hjälp
eller fått minskade insatser i hem
met. Däremot har en del avsagt
sig hjälp av rädslan av att bli smit
tade och man har varit tvungen att
pausa ledsagningen till personer
som har beslut på det. Men det
hoppas man ska komma igång
igen när restriktionerna släpps,
konstaterar Susann Ronström.
Även myndigheten, det vill säga
biståndshandläggarna, har påver
kats av pandemin. Den enheten

har numera infört beredskap även
på helgerna, för att kunna bereda
hjälp alla dagar i veckan.
Ytterligare en positiv nyhet är
att kommun och region kommit
överens när det gäller så kallade
delegeringar från sjuksköterskor
till hemtjänsten.

Enighet i kommun och region
Under flera år har kommunen och
regionen (fd landstinget) legat i
strid om den ekonomiska ersätt
ningen kring detta. Att detta sam
arbete inte blivit av har inneburit
att personer som har beslut om
hemtjänst och är i behov av hjälp,

FOTO: TYRESÖ NYHETER

till exempel med morgonrutiner,
parallellt fått besök av en sjuk
sköterska som ska ge morgon
medicinen.
– Det har varit mycket oekono
miskt och ett resursslöseri med
de gemensamma skattepengarna,
säger Susann Ronström (S) vice
ordförande i äldre- och omsorgs
nämnden.
Men under rådande corona
pandemi har nu kommunen och
regionen gemensamt beslutat
sig för att lägga de ekonomiska
diskussionerna bakom sig så att
delegering kan ske.
ooo

Annorlunda studenfirande
på Tyresö gymnasium
STUDENT På grund av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har
gymnasieskolorna i länet gemensamt beslutat att inte arrangera
traditionella studentfiranden.
Många studenter runtom i länet
har uttryckt besvikelse över det
och Tyresö gymnasium har beslutat att arrangera ett alternativt
firande för eleverna.

Istället för gemensam avslutning,
utspring och flak så kommer Tyre
sö gymnasium istället att arrang
era picknickar utomhus där varje
klass ses på olika ställen. Skol
ledningen kommer att besöka de
olika platserna och efter firandet
så tas studenterna emot av 1–2
närstående.
– Eleverna är, precis som vi
själva, ledsna över att det inte blir
en traditionell student, säger Lena
Beskow, rektor på Tyresö gymna

sium. Samtidigt har de förståelse
för att det inte kan vara som van
ligt. En del elever är besvikna
medan andra glada över att vi
ändå uppmärksammar dem på
något sätt.
– Förslaget om picknick kom
från eleverna och togs emot väl av
personalen, fortsätter hon. Som
det ser ut nu så kommer också
alla elever i avgångsklasserna
kunna ta examen. Eftersom vi är
ett yrkesgymnasium och sista ter
minen består av mycket praktik
(APL) har de inte eleverna inte
påverkats så mycket.
Enligt uppgift har Tyresö gym
nasium hittat lösningar för de
elever som behöver extra stöd
eller behöver extra praktiska
moment. Den nya typen av dis
tans- och fjärrundervisning har
också fungerat väl.
– Det är glädjande att gym
nasiet på ett så bra sätt löst den

Första maj
på nätet

DIGITALT Arbetarrörelsen högtidsdag Första maj såg annorlunda ut i ljuset av coronakrisen
2020. Socialdemokraterna
firande digitalt med statsminister Stefan Löfven och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson
som talare. Vänsterpartiets
partiledare höll tal i onlinespelet
”World of Warcraft”.

Socialdemokraterna firade under
parollen ”Ett starkare samhälle,
ett tryggare Sverige”. I det natio
nella firandet stod Bo Kaspers
orkester för musiken och spelade
sin låt med den passande textra
den ”Håll ut, vi klarar det”. Det
digitala firandet syntes också i
Tyresö. Kommunstyrelseordfö
rande i Tyresö, Anita Mattsson
deltog i kampanjen ”häng ut något
rött”, genom att hänga ut en röd
sjal utanför sitt hus. I ett face
book-inlägg skriver hon: ”Hänger
ut en röd ’fana’ för att förstärka
känslan och påminna om att sam
hällsbygget aldrig kan stanna.
Corona har så tydligt visat att
solidariteten mellan människor är
stark. Ett starkare samhälle där vi
alla tar ansvar, för oss själva och
för varandra. Det arbetet fortsät
ter varje dag.”
Tyresös lokale riksdagsleda
mot Mathias Tegnér (S) deltog
också i det digitala firandet genom
att skicka en videohälsning med
budskapet om att hålla ihop som
ett land och upprätthålla den soci
ala distanseringen.
ooo

Klättrar i
miljörankning
MILJÖ Under andra veckan i maj
presenterade Aktuell Hållbarhet sin årliga undersökning över
Sveriges bästa miljökommuner.
I årets rankning klättrar Tyresö
rejält från plats 155 i förra årets
rankning till plats 58 i år, vilket
är en förbättring med 97 placeringar.

ska kunna fira studenten även om
det förstås inte kommer kunna
ersätta ett traditionellt firande.
Jag är väldigt stolt över hur gym
nasiet arbetat under coronapan
demin.

Syftet med rankningen är att på
bred front mäta kommunernas
ambition och aktivitet inom mil
jöområdet. Rankningen består av
en nyligen genomförd enkät där
86,6 procent av kommunerna har
svarat (82 procent år 2019) samt
på aktuell data från 11 andra käl
lor. I år ingår också en helt ny del
kopplad till klimatdata.
Tyresö har under året bland
annat anställt en hållbarhetsstra
teg som ska leda arbetet med att
ta fram ett hållbarhetsprogram
för Tyresö kommun. Till detta har
också en vattenstrateg anställts,
cykelplanen uppdaterats och det
har beslutats att Telegrafberget
ska bli naturreservat.
För fjärde året i rad utnämns
Helsingborg till Sveriges bästa
miljökommun.

ooo

ooo

Det blir ett annorlunda studentfirande för rektorn Lena Beskow och
elevernapå Tyresö gymnasium i år.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

svåra situation som uppstått på
grund av Corona, säger Christof
fer Holmström (S), ordförande
gymnasie- och vuxenutbildnings
nämnden. Det känns också bra att
man har hittat en lösning tillsam
mans med eleverna på hur man

7
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sommar!

Brobänkens brygga.

9

10

Bad

26

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

25

24

T

yresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer varm avslutning på våren och en glad
och skön sommar! Sommaren är ännu inte riktigt här men den väntar där runt hörnet. För
hoppningsvis har vi flera månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat
efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra
en cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfba
nan, kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. Vad
vi än väljer är det fantastiska att allt går att göra i Tyresö. Sommar
skrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av Tyresö
Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.
Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. Midsommar
firande sker traditionellt i Slottsparken eller hos Kulturella Folk
dansgillet vid Solsäter, men i år gör man dock bäst att kontrollera
om de blir av med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer. Oavsett vilket är sommaren tiden för välförtjänt avkopp
ling och ledighet. Så också för Tyresö Nyheter som nu gör sommar
uppehåll. I september dyker vi på nytt upp i er brevlåda.
Till dess – ha en skön sommar!

23

23

Bad

Noretbadet.
Missa inte
utsikten uppe
från berget!

Anders Linder
Ansvarig utgivare

22

20
21

1
Bad

1
Badstigen – ett riktigt klipp!

2

Här finns
baden
1. Badstigen 3–6.
Klippor som ung
domarna älskar
2. Enstigen 7–Pers
uddevägen 54 vid
Trångsundet.

Bad
3

3. Fornuddsgränd 12–
Fornuddsvägen 83.
Gravfältet.
4. Näsbyvägen 28b–
28c längst ut på
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan
dessa adresser det finns kommunägd mark
där allemansrätten gäller och där du kan
bada i sommar.

4
© TYRESÖ KOMMUN

4
Näsby udde.

Välkommen i naturen

I Sverige har alla rätt att vara i n
allemansrätten. Allemansrätten
inte finns i många andra länder.
den som en stor frihet. Men vår
ofrihet för andra. Allemansrätten
gott omdöme. Vi får inte skada
vi måste visa hänsyn mot markä
människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfat
Inte störa – inte förstöra.
Källa: Naturvårdsverket
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På tyreso.se hittar du annat
att göra mellan baden!

Här finns baden
14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

1. Gärdsmygvägen 4–8
2. Brobänkens brygga
3. Bofinksvägen 17–19
4. Bofinksvägen 23–25
5. Bofinksvägen 35–37
6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
7. Breviksvägen 67–69
8. Breviksvägen 77–81
9. Breviksvägen 87–88
10. Breviksvägen 101–103
Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

9

Italiensk glass
från Tyresö

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du
kan bada i sommar.

Chris Sundqvist Järn och hennes make Thomas Järn fick idén om Nonna’s
Gelato under en resa till Italien.
FOTO: HELENE WETTERSKOG

11

15
Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.
BADFOTO: GUNNAR FRISELL
12
Bad

13

Bad

19

14
18

naturen. Vi kallar det
n är en förmån som
. Man kan också se
r frihet får inte bli till
n kräver ansvar och
natur och djurliv, och
ägare och mot andra

Bad
17

16
15

GLASS Doften av mörk choklad
är tydlig när vi kliver in igenom
dörren på Vintervägen. Hos
Nonna’s Gelato, Tyresös egen
glassfabrik, är produktionen i full
gång inför den stundande sommaren.

Förpackningarna med förmidda
gens omgång med hasselnötsmak
står klara för transport till butiker
och återförsäljare. Nu är det dags
för den mörka chokladsorbeten
att hällas upp och paketeras av
Natsnet och Thana som håller i
tillverkningen.
Men vi tar det från början. För
snart tio år sedan satt ”Chris”
Sundqvist Järn och hennes make
Thomas Järn nygifta på ett torg
i Toscana, Italien och funderade
över framtiden. Det var då idén
om Nonna’s Gelato föddes.
– Två år senare gick jag på
utbildning i Italien, berättar Chris.
Recepten har vi gjort själva. Man
kan säga att vi har försvenskat
den italienska glassen, mindre
socker och ibland lite salt.
Chris var tidigt bestämd med
att glassen skulle göras hant
verksmässigt och från grunden.
– Vi använder inga smakbaser
utan bara äkta råvaror. Vi köper
pistagenötterna direkt från Sici
lien, hasselnötterna har vi hittat
hos en liten odlare i Piemonte och

vaniljen kommer från Sri Lanka.
Det gör otroligt mycket för sma
ken att till exempel använda äkta
hallonpuré istället för att köpa in
en färdig bas, menar Chris.
När produktionen skulle starta
visade det sig att det inte var helt
enkelt att hitta lokaler som var
godkända för hantering av livs
medel.
– Men i Tyresö fanns det och
vi fick också bra tips och råd från
kommunen vid renovering och
uppstart. Vi trivs väldigt bra här
och sammanhållningen mellan
oss företagare vid Vintervägen
är väldigt bra, här hjälps man åt,
säger Chris.
I Tyresö kan man köpa Nonna´s
Gelato i Delikatessboden och Syr
rans Lanthandel, men den säljs
över hela Stockholmsregionen.
– Och från och med juni kom
mer även Norrbys Trädgårdscafé
i Trollbäcken att erbjuda Nonna´s
Gelato, avslöjar Chris.
Innan vi lämnar tillverkningen
på Vintervägen vill vi naturligtvis
få tips om de olika smakerna.
– Min favorit är pistage. Den är
otroligt god, svarar Thana blixt
snabbt.
För Natsnet är det inte lika lätt.
– Det är väldigt svårt att välja,
men om jag bara får säga en så får
det nog bli vanilj.
ooo

15
15

ttas i orden:

Förpackningarna med hasselnötsglass är klara för leverans.
© TYRESÖ KOMMUN

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Glassen tillverkas hantverks
mässigt.
FOTO: HELENE WETTERSKOG
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Ljuset gör att
våren anas
Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare,
specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. Hon är även St Lukasterapeut.
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö.
Radiomakare vid Tyresöradion.

D

ags igen för en ny krönika. Den förra blev den mest otaj
made man kunde tänka sig. Jag är skyldig er läsare en för
klaring. Från det att jag knackar ner orden på tangenterna
tills du läser det i tidningen är ett glapp på cirka 3 veckor. Min
så kallade deadline följs av redaktionsmöte, sättning, tryckning
och till slut utdelning. Nu hände
det sig att världen just då vändes
”Förra krönikan blev
upp och ner av ett osynligt virus.
den mest otajmade
Så klart att jag nu undrar vad
man kunde tänka sig.” som kommer att hända innan du
får läsa dessa nya rader.
Jag har en kristallkula, från Venedig av alla ställen. Ser man på
den från sidan är det vanligt glas men tittar man uppifrån finns
hela världens alla färger för den som kan tyda. Så jag försöker
med kristallkulans hjälp skriva något vettigt om läget i slutet på
maj. Måste jag fortfarande vara i social distansering? Ja troligen.
Har gympan, kören och trädgårdsaktiviteterna dragits igång? Nej,
inte i grupp men kanske har vi vågat oss på en sång i duschen,
en ensam promenad och ogräsrensning. Nej, jag visade inte träd
gården som var planerat. Men det blev många tulpaner och bina
hälsar att de inte bryr sig virusar.
Ni har inte hört mig i radio annat än den vanliga hörnan som
min vän Leif och jag hållit igång. Ordentligt med handsprit och
rejält avstånd i studion. Tur att det finns fler radiomakare. I höst
kommer jag göra flera program, idéer finns det fortfarande.
Ibland känns tillvaron som en filminspelning, inte levande på
riktigt utan ett overkligt liv som någon annan hittat på åt mig. Jag
gympar med Sofia på tv, följde den stora älgvandringen och blev
rädd när älgen plurrade eller simmade för långt och hade svårt att
ta sig upp igen. Jag är en riskgruppsperson som handlar mellan
klockan 7–8. Vem hade kunnat tro det?
Hårklippningen blev ett problem men nu vet jag hur man kunde
lösa det via kontakter och mycken god vilja. Jag har inte besökt
vare sig byggmarknad eller trädgårdsbutik. Det blir en vana att
avstå allt som inte är absolut nödvändigt men ändå. Hammocken
måste få ett nytt tak.
Häromdagen såg jag ett nytt ord ”längtanstålamod”. Först
begrep jag ingenting. Jag funderade om det var en felöversättning
såsom Google ibland gör av engelska uttryck. Sen jag smakat
länge på längtanstålamodet bestämde jag att det är nog precis
så det är både idag och sanno
”Hoppas att du kunnat likt om tre veckor. Inte bara en
massa tålamod som det latinska
beväpna dig med
patient betyder, utan förstärkt
med en okuvlig längtan efter
längtanstålamod.”
annat du vet sådant där socialt
som barn, kramar, samtal, fikastunder, gemensamma promena
der och att allt ska bli som vanligt igen.
Jag vet att du längtar också och hoppas att du kunnat beväpna
dig med längtanstålamod. Låt bara besvikelsen pysa ut ibland
och håll ut. Det kommer att gå över och även om det aldrig blir
som vanligt så kommer en fungerande vardag kanske redan när
det är dags för nästa krönika.
Förresten finns det massor med film, radio och inte minst Tyre
sös egen radiokanal. Jag fortsätter skriva manus för tyresöradiosommarprogram. Vi hörs i etern. Glad sommar önskar dr Lena.

Tyresö utvecklar sitt arbete
mot våld i nära relationer
TRYGGHET I Tillsammans för
Tyresös budget för 2020 ligger
ett uppdrag om att utveckla
arbetet mot våld i nära relationer. Nu tar detta arbete allt mer
konkret form. På det senaste
mötet i Arbetsmarknads- och
socialnämnden antogs nya riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation.

Arbetsmetoderna utvecklas på en
rad områden. En av de viktigaste
förändringarna är att barnkon
ventionen nu har blivit svensk
lag, och detta ska prägla ärenden
med barn inblandade. Att barnets
bästa är i fokus, blir tydligare.
Att samordna insatser mellan
olika myndigheter och organi
sationer är avgörande för att nå
goda resultat i arbetet mot våld i
nära relationer. De nya riktlinjer
na förtydligar hur samordningen
ska ske, och hur detta kan ske
på ett sätt som inte riskerar den
sekretess som gäller i den här
typen av ärenden.
Ajda Asgari (MP), ordförande
i arbetsmarknads- och social
nämnden, kommenterar beslutet:
– Vi tre partier i Tillsammans
för Tyresö är helt överens om att
arbetet mot våld i nära relatio
ner måste stärkas. Det var ett av
våra viktigaste mål i budgeten för
2020. Nu tar vi fram nya metoder
både för att upptäcka och före
bygga, samt för effektiva insatser
när våldet är ett faktum. Det är
mycket positivt att regeringen nu
stärker de ideella organisationer
na, som t.ex. kvinnojourerna, och
vi ser fram emot att jobba ännu
närmare dem i detta arbete.
Christoffer Holmström (S),
vice ordförande i arbetsmark
nads- och socialnämnden, fort
sätter:

Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP) och Tony Thorén (L).

– Nu när samhället testas blir
utsatthet på flera sätt ännu tyd
ligare, inte minst när det gäller
våld i nära relationer. Det är där
för extra viktigt att vi bättre kan
lära oss vem som är utsatt och
hur vi möter det, så att samhället
kan finnas där när man som mest
behöver det.
Tony Thorén (L), gruppledare
i arbetsmarknads- och social
nämnden, avslutar:
– Våld i nära relationer är ett
stort samhällsproblem som vi
inte kan blunda för och aldrig
heller acceptera. Det förekom
mer dessvärre i hela samhället,
och det är oftast kvinnor som är
svårast utsatta. Att barn ibland

FOTO: TN

blir vittne till våld hemma gör det
hela ännu allvarligare. Det är nu
väldigt positivt att vi har antagit
de nya riktlinjerna för att stärka
upp arbetet runt det här området.
Tidigare meddelade också
regeringen nya åtgärder som
berör våld i nära relationer.
Jämställdhetsmyndigheten ska
skyndsamt ta fram ett arbetssätt
för att sprida information om
våldsutsatta och hur man ska
arbeta för att ta kontakt med de
drabbade. Socialstyrelsen kom
mer att fördela 100 miljoner till
föreningar som arbetar med att
hjälpa våldsutsatta kvinnor, barn
och hbtq-personer.
ooo

Nya boenden för
funktionshindrade
BOENDE Det efterlängtade boendet på Stjärnvägen för personer med
funktionshinder, ett så kallat LSS-boende, står snart klart för inflyttning. Boendet kommer att kunna erbjuda sex personer ett nytt och
modernt boende. Inflyttning beräknas ske under juni månad under förutsättning att avslutningsarbetet med huset blir klart som planerat.

ooo

Tyresö Nyheter har varit på plats
och lyckats fota lite av de all
männa ytorna. Under tidig höst
kommer även boendet på Apelvä
gen beräknas stå klart för inflytt
ning och även där kunna erbjuda
sex personer ett nytt och fräscht
boende.

Fler boenden planeras
Under de kommande åren kom
mer behovet av fler LSS-boenden
att uppstå och därför planeras nu
för sådana exempelvis på Persud
de, i Skälsätra, på Bansjövägen
och vid Granängstorget.
– Det handlar om att ha en god
beredskap för att bygga tillräck
ligt med bostäder, säger äldre- och
omsorgsnämndens förste vice
ordförande Susann Ronström (S).
– Det är en självklarhet att
även de som har ett omfattande
tillsyns- och omvårdnadsbehov
ska kunna känna trygghet i ett bra
boende.

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
Nya boendet för funktionshindrade snart inflyttningsklart.

FOTO: TN

ooo
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Hyresrabatt för Hundraåringen som
näringslivet
klev ut på terrassen
STÖD Corona-pandemin innebär att många företag har minskade
inkomster och befinner sig i ett ansträngt läge. Med anledning av
detta inför Tyresö kommun en möjlighet för vissa branscher att ansöka om hyresrabatt för perioden 1 april till och med 30 juni.

Hyresrabatten innefattar de före
tag som är hyresgäster hos kom
munen och bedriver verksamhet
inom de branscher som reger
ingen har beslutat stödåtgärder
för. De hyresgäster som bedöms
bli aktuella kan ges hyresrabatter
med 50 procent för den aktuella
perioden.
Anita Mattsson (S), kommun
styrelsens ordförande, uttalar sig
om beslutet:
– Vi vet att många företag har
minskade inkomster just nu.
Denna hyresrabatt, tillsammans
med våra tidigare åtgärder, kom
mer att underlätta för våra företa
gare. Vi kommer fortsätta att följa
hur situationen utvecklar sig och
föra en aktiv dialog med näringsli
vet i kommunen för att förstå hur
vi på bästa sätt kan stödja dem från
kommunens sida, och vid behov
fatta nya beslut. Det är viktigt för
oss alla att det lokala näringsli
vet finns kvar även efter Coronapandemin. De bidrar med service,
trygghet och arbetstillfällen.
I mars lanserade kommunen
med en bred politisk överens
kommelse en rad åtgärder för

att stödja det lokala näringslivet.
Dessa åtgärder innefattar bland
annat:
■■ Inga avgifter för uteserveringar
och torghandel.
■■ Förlängt anstånd med fakturor.
■■ Snabbare betalning till leveran
tör från kommunen.
■■ Förlängd tidsfrist för tillstånd
och kontroll.
■■ Uppskjutna tillsynsbesök.
■■ Konferenser och möten som
kommunen har bokat för att
ha i företags lokaler i kommu
nen avbokas inte utan skjuts
framåt.
■■ Företag i utsatta branscher
som hyr lokaler av kommunens
bostadsbolag, Tyresö Bostäder,
får 50 procent rabatt på hyran i
tre månader.
■■ NyföretagarCentrum, ett sam
arbete mellan Tyresö, Nacka
och Värmdö, har startat en
kostnadsfri jourhjälp till små
företagare.
Mer information om åtgärderna
hittar du på Tyresö kommuns
hemsida.
ooo

KALAS Söndagen den 10 maj
kunde Tyresö fira en pigg och
alert 100-åring. Gunnar Persson
har levt ett rikt liv och var bland
annat med om att skapa det
moderna Bollmora.

Gunnar tar emot vid Trollängens
serviceboende i Trollbäcken där
han numera bor. Han har gått ut
på terrassen utanför sin lägen
het och vi håller oss på ”Coronaavstånd”.
– Det var likadant när min
familj var här och uppvaktade.
De fick också stå utanför, berät
tar Gunnar. Och så ringde bland
annat förre statsministern Ingvar
Carlsson och gratulerade. Han är
ju också tyresöbo.
Gunnar är van att hålla kontakt
via telefon och dator.
– Jag följer mina vänner via
Facebook, berättar Gunnar.
Det är onekligen en otrolig
utveckling som Gunnar fått vara
med om under sitt hundraåriga
liv. År 1924, när Gunnar bara var 4
år, avled hans pappa. Under en tid
bodde familjen på Karolinahem
met vid Tyresö slott och därefter
en period i Västmanland där hans
mamma och styvfar var statare.
Livet var inte lätt. Kalla trånga
bostäder och på vägen till skolan

en tjur som han var rädd för. Det
var inte heller lätt att få studiero
med många syskon. Då ordnade
Gunnar en studiekammare i ved
boden. En planka på sågbocken
fick duga som arbetsbord.
Så blev han vuxen och byggde
hus i Tyresö där både han och
hans då gamla föräldrar bodde.
Det blev ett nytt hus i Tyresö när
han träffade blivande hustrun
Inga.
Gunnars politiska engagemang
ledde till att han blev socialdemo
kratisk ordförande i kommunens
byggnadsnämnd. Han spelade en
viktig roll och drev på utbyggna
den av Bollmora. Det var under
1960-talet när kommunen byggde
som mest.
– Det är utan tvivel det jag
minns bäst från min tid i kom
munpolitiken, säger Gunnar, när
vi byggde upp Bollmora. Nya,
moderna bostäder och ett centr
um.
Gunnar tillhörde den grupp av
socialdemokrater som var med
om att bygga upp vårt välfärds
samhälle under flera årtionden
efter kriget.
Han är själv lite förundrad över
att han nu fyller 100 år.
– Det känns nästan lite otroligt
att jag blivit så gammal. Jag har

Gunnar Persson fyllde 100 år den
10 maj.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

alltid varit en friluftsmänniska
men jag har till exempel inte trä
nat något särskilt genom åren,
det har jag börjat med nu här på
boendet.
ooo

Konstnärskolonin i Tyresö
Viggo Johansen …
… föddes 1851 i Köpenhamn
och dog i december 1935. Denna
danske målare tillhörde också
Skagenmålarna. Till Skagen kom
han 1875 där han också träffade
sin blivande hustru.
Viggo Johansen var från 1897
ledamot av svenska konstakade
mien. Han är representerad vid
bland annat Göteborgs konst
museum och Nationalmuseum i
Stockholm.
Prins Eugen skrev till Viggo

Johansen och han fru Martha
julen 1905:
”… måtte du få göra lika många
goda saker framledes som hittills.
Kanske kommer du att få din rik
tiga guldålder nu! Studiet av den
svenska naturen kanske kommer
att ge dig nya impulser när du väl
får sammansmälta vår mera hög
tidliga, dekorativa natur med den
danska innerligheten och ’blöd
hed’.”
Brev till och från prins Eugen

ger en bild över hur kolonins med
lemmar arbetade och umgicks.
Inför prinsens födelsedag 1907
skänkte Viggo Johansen en serie
akvareller med titeln Les délices
de Tyresö, Tyresös ljuvligheter.
Dessa akvareller komplette
rar bilden över hur vardagen i
konstnärskolonin kunde te sig.
Varje akvarell har försetts med
en påskrift som förklarar de ofta
skämtsamma motiven.

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.

ooo

När prins Eugen Tyresö i augusti
1891 besökte Tyresö för första 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 Lagergren, 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 konstnärsvänner som också hämtade
många motiv till sina konstverk
här.

Lanskapsskiss med insjö.
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Konstsatsning i
Teaterpalatset + Fontana = Sant
Norra Tyresö centrum

Modell av del av skulpturgrupp av Matti Kallioinen som ska placeras på
entrétorget vid Tyresövallen.
KONST Nu görs den största offentliga konstsatsningen i Tyresös historia. Redan 2012, när den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum började planeras, slogs det fast att konsten skulle få spela en viktig roll.

Konst kan tillföra mänskliga, sinn
liga och poetiska värden i en stads
miljö. Den ökar attraktionskraften
och skapar mervärden till en plats.
Konsten kan också väcka frå
gor och skapa mötesplatser i det
offentliga rummet. Detta är några
av skälen bakom satsningen.
En gedigen process, där ett
urval av konstnärer har utvärde
rats, har lett fram till skisser och
modeller för två konstuppdrag
som nu fått godkänt.

Entrétorg
Det ena uppdraget handlar om
entrétorget till idrottsområdet
vid Tyresövallen. Här kommer
den Stockholmsbaserade konst
nären Matti Kallionen uppföra sitt
bidrag ”Forsens öron”. Det är en
skulpturgrupp bestående av tre
skulpturer gjorda av återvunnen
rå aluminium som anses lämp
ligt ur miljösynpunkt men också
eftersom det är vädertåligt och
inte kräver så mycket underhåll.
Det vinnande bidraget beskrivs
bland annat så här:
”Skulpturerna har en taktil
och levande yta som ger en sinn
lig och kroppslig upplevelse.
Gestaltningen lockar till nyfi
kenhet och rörelse samt inbjuder
till att upptäckas med kroppens
olika sinnen. Skulpturernas lek
fulla uttryck uppmuntrar till
flera sorters interaktion och ska
par mötesplatser på olika sätt för
olika åldersgrupper.”

Markgaller
Det andra uppdraget avser möns
ter till så kallade markgaller.
Bakom det vinnande bidraget för
mönstrets konstnärliga utform
ning står Tyresökonstnären Ebba
Strid Udikas. Motivet består av
vågformationer, ett kvarnhjul
samt en textstrof. Gallren tillver
kas i gjutjärn. De kommer att pla
ceras runt ett antal av de nya träd
som ska planteras på olika platser
i Norra Tyresö centrum.
Utdrag ur motiveringen till
valet av motiv:
”Mönstret anknyter väl till
temat genom skildrandet av de
stiliserade vågformationerna
och den poetiska texten. Försla
get bidrar även till platsens iden
titet genom att väva in Tyresös
industrihistoria i motivet. Det
grafiska kvarnhjulet ger även
associationer till Tyresös kom
munvapen.”
Invigning är planerad till hösten
2021 då konstverken beräknas
vara på plats.
oo o

Mönster (skissmaterial) till markgaller av Ebba Strid Udikas (Tyresökonstnär) som kommer att placeras på olika platser i Norra Tyresö centrum.

Fontanas lastkaj är den bästa utomhusscenen i Tyresö. På bilden fr. v. På lastkajen: Amanda Almqvist, Alma
Cemalovic, Amanda Vesela, Carl Uddén, Junia Ernberg, Alicia Tebrand, Katya Campbell och Signe Banek.
På asfalten: Stella Löwstett, Agnes Agnewald Schaub och Helena Karlsson.
FOTO: BERN ALBERTSSON
TEATER Till vardags driver Helena Karlsson en teatergrupp i Step Ins
lokaler på Radiovägen, men när Coronan slog till blev det svårt både
med avstånd och att vara inomhus.

På ett finurligt och mycket inno
vativt sätt vände hon sig då till
livsmedelsföretaget Fontana för
att få hjälp.
– Jag tycker att man ska försö
ka hjälpa varandra i den här utma
ningen som vi faktiskt står inför,
så jag kontaktade Fontana för
jag såg en möjlighet att vi skulle
kunna fortsätta hålla våra teater
kurser utomhus. Så nu håller vi
till där och använder deras jät
tehäftiga lastkaj, berättar Helena
för TN.
Helena poängterar att teater
gruppen inte är fokuserat på
enbart skådespeleri utan också
att lära eleverna att ge och ta
plats, något som säkert många
borde träna på.
Så lastkajen på Fontana för
vandlas alltså till en scen på sön
dagarna?
– Ja vi kör Katitzi, Mio min Mio
och Fucking Åmål.
Har ni även scendekor på last
kajen?
– Nej vi har inte haft någon möj
lighet att göra dekor än så det får
vara i fantasins värld. Däremot så
är det ett ytterligare steg, att man
gör en produktion och låter publi
ken sitta i bilarna. Det skulle bli
ganska häftigt. Som om det var en
utomhusbio, fast vi spelar teater.

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

Hur föddes den här idén egent
ligen?
– Jag vet hur mycket barnen behö
ver uttrycka sig kreativt, så först
provade vi att vara i min trädgård,
men det var inte den bästa scenen.
Sedan åkte jag förbi Fontana och
tänkte att ”wow det där är den
bästa scenen, eller till och med
flera scener” så då kontaktade jag
Fontana och frågade om vi kunde
vara där på söndagar.
Corina Papadopoulou är kom
munikationschef på Fontana, och
var den som Helena kontaktade.
– Vi har ju en stiftelse till stöd
för entreprenörer som vill genom
föra en idé, där det kan vara svårt
att få banklån eller liknande. På
så sätt lärde vi känna Helena, för
hon är en av våra stipendiater.
När hon ringde och frågade om
hon kunde låna lastkajen så tyck
te vi att det var självklart.
Var det så att det fanns lite mer
utrymme nu under coronatider
na, så att det fanns utrymme för
teatern att ta plats?
– Nej vi har leveranser veckan
runt och ibland kan de dyka upp
där på helgerna, men oftast kom
mer de på söndagskvällar och
väntar till vi öppnar på måndag.
Det känns så otroligt härligt att ha
glädje och magi på lastkajen och
inte bara truckar och lastbilar.

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

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Helena är så gullig och tackar oss
för att hon får vara där. Jag tycker
att det är vi som ska tacka henne
för att hon tillför någonting annat
där på lastkajen på helgerna.
Fontana och Annas Pepparkakor
är väl lite av juvelerna i kronan
av företagen i Tyresö. Hur klarar
ni er under coronan? Äter folk
någon fetaost i dessa tider?
– Jag kan väl säga som så att folk
äter otroligt mycket ravioli, som vi
också säljer. Väldigt stora ökning
ar som vi inte hade förväntat oss,
men visst äter man också fetaost,
halloumi och oliver. Än så länge
ska vi säga, för vi vet att många
företag är drabbade. Vi är väldigt
tacksamma för att vi fortfarande
kan leverera, och att vi fortfaran
de kan ta hit produkter från Grek
land, Italien och Spanien, men det
är inget som vi tar för givet. Vi är
väldigt tacksamma och ödmjuka
för att vi kunnat fortsätta, men vi
märker ju en nedgång i leveran
serna till restauranger förstås.
Huruvida samarbetet kommer att
fortgå även när samhället har åter
gått till det normala, vet vi i dags
läget ingenting om, men kanske är
det ett guldägg som kläckts i vårt
gamla industriområde. Möjlighe
ten att andra aktörer från närings
liv och kulturliv ska finna varandra
och utveckla samarbeten kanske
rent av ökar nu när Fontana och
Teaterpalatset gått i bräschen.
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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SPORT/FRITID
Niklas Wennergren redovisar:

Vad har hänt i ditt fotbollslag?
TFF Herr

TFF Dam

Tyresö United

Serie: Division 2 Södra Svealand
Tränare: Jeppe Mauritzon NY (Piteå)
Nyförvärv: Gabriel Fromell-Norberg f (BKV Norrtälje), Isak

Serie: Division 1 Södra Svealand
Tränare: Victoria Sandell
Assisterande: Kicki Bengtsson, Peter Thörnqvist, Stefan

Serie: Division 5 Södra
Tränare: Estefan A Gamboa
Nyförvärv: Roan DaSilva (Uruguay-

Holmberg mv (egen produkt 16 år), Hampus Eriksson mf
(egen produkt), Ismail Okur mf (Värmdö IF), Ruben Lind
ström mf (egen produkt), Julius Armalis fw (Huddinge IF)
Spelarförluster: Heza Agai (FoC Farsta), Josef Rakez (FoC
Farsta)
Claes Brikell om läget i truppen: Vi har ju fått behålla i princip
samtliga spelare samt att vi lyckats bredda truppen lite. I
år får vi också se Musa Dibba göra seriepremiär för TFF,
han var ju avstängd hela förra säsongen så det ska bli kul
att se. Julius (Armalis) är ju en storvuxen spelare som ska
bli intressant att se. Ismail Okur är en offensiv och teknisk
spelare som kommer från Värmdö. Sedan har vi lyft upp
några lovande juniorer. Isak var ju med redan förra året
som tredje målvakt. Ruben är född nollett och en rivig sak.
Hampus är en fysisk spelare, som oftast spelar ytterback.
Vi har också en ny tränare från Piteå. Jeppe har en lång
och gedigen bakgrund i akademiklubbarna runt om i Stock
holm. Han har varit på utflykt till Piteå ett par år, men kom
tillbaka i vintras.

Asp (mv)

anska FF), Sebastian Léon mf (Tyresö FF),
Jimmy Barthelsson mv (comeback) Martin Levin mv
(Hanvikens SK) Rickard Jansson (HTFF), Andreas Söder
stedt (Hanvikens SK)
Spelarförluster: Håkan Eriksson mv (slutar)
Estefan Gamboa om läget i truppen: Det är ju tråkigt att Håkan
valt att sluta. Vi har ju varit det lag som släppt in minst
mål både i sjuan och sexan och han har betytt oerhört
mycket för laget. Sebastian Léon kommer säkerligen att
bli en sevärdhet i Division 5. Den tyngsta eller värvningen
är ändå Rickard Jansson. Jansson har erfarenhet från både
Allsvenskan och Superettan och kommer naturligtvis bli en
ledargestalt i laget.

Nyförvärv: Karolina Sundberg mv (Mälarhöjdens IK) Evelina

Ihl mf (Älvsjkö AIK), Leila Baiche, mf (Älvsjö AIK), Klara
Grahn (Piteå IF), Olivia Nyberg Carlsson fw (Älsvsjö AIK),
Filippa Pettersson f (Djurgården), Alma Stridh.
Spelarförluster: Frida Thörnqvist (Hammarby IF), Maria
Pohl (Älvsjö AIK), Felicia Bång Larsson college USA, Julia
Alltini college USA, Isabelle Bergentoft och Milla Stovjcev
ski (studier), Anastasia Azhell (Haninge.)
Victoria Sandell om läget i truppen: Då det gäller Frida
(Thörnqvist) så är det fantastiskt att vi producerar spelare
till eliten, men det som kanske är allra roligast är rotations
träningen med juniorlaget där vi har så mycket som tio spe
lare i rotation. Karolina (Sundberg) mötte vi i cupen då hon
stod i Mälarhöjden. Vi vann ju med 7–1 men hon var helt
fantastisk. Vi hade henne på provträning i höstas och föll
för henne, men hon har haft otur med skador tyvärr. Klara
Grahn är en otroligt smart forward som kommer från Piteå,
hon var inte startspelare men det märks att hon varit i den
träningsmiljön.

HSK Herr

HSK Dam

Bollmora Inter

Serie: Division 3 Södra Svealand
Tränare: Sören ”Snuffe” Åkeby
Nyförvärv: Alex Fischer, Amadou Junior Tandia (Spårvä

Serie: Division 3B
Tränare: Jamshid Masori
Nyförvärv: Anna Zätterström (Årsta FF), Gabriella Balsvik

Serie: Division 6E
Tränare: Keno Bueno, Sammy Bueno

gen), Daniel Merup-Gävner, Edvin Hall mv (IFK Aspudden/
Tellus), Jesper Cederschiöld, Leo Örlund, Sami Rohmdani,
Timmy Karlsson, Ture Larsson, William Medew, Youssef
Zlaolouh (Djurgårdens IF)
Spelarförluster: Gustav Möller (Hammarby IF), Lamin Saneh
(IFK Stocksund), Pontus Hesselheim (FC Stockholm),
Oskar Mellanmyr (Västerhaninge IF), Andreas Söderstedt
(Tyresö United)
Snuffe om läget i truppen: Vi har tränat på under våren. Killar
na fick ett par veckor ledigt men killarna är så himla ambitiö
sa så de vill ju köra på. Vi har ju fått in en del nya spelare. De
flesta som lämnat var spelare som slogs om en plats i start
elvan. De tyckte väl att de inte fick tillräckligt med speltid
och det får man acceptera. I Lamin Sanneh har vi ju tappat
tio mål, och det är väl han som väger tyngst. Det kommer bli
lite chansartat i årets serie då det bara är elva matcher, och
det finns inte plats för någon blunder innan man är borta.
För vår del hade det nog varit bättre med 22 matcher.

(Årsta FF), Emma Helander (Årsta FF), Nora Lindberg El
Mkiss omf (Vendelsö IK), Engla Olin mv (Vendelsö IK),
Emma Brannefalk mf (Tyresö FF J), Julie Rönn mv (Enske
de IK J), Gabriella Balsvik fw (Årsta FF)
Spelarförluster: Ida Löfströmer, Ida Näslund, Linn Rönnehäll
och Oliva Åkerlund
Jamshid Masori om läget i truppen: Försäsongen har varit lite
blandat. Vi har kryssat mot Älta från (Div 1), Uddamålsför
lust i Victoria Cup mot Segeltorp från (Div 2) men också
åkt på storförluster mot Lindhagen (Div 2) och BP (F17
Akademi.) Vår målsättning är att etablera oss som ett spe
lande och underhållande lag i Division 3. Förhoppningsvis
med ett mer utvecklat spel i sista tredjedelen, något vi arbe
tat på. Årets spelupplägg blir ju annorlunda med ytterst få
matcher och det är trist då vi vill tävla, men folkhälsan går
före allt, och det viktigast är att vi tar hand om de riskgrup
per som finns i samhället.

och nya spelande tränare Ulises Salvo
Nyförvärv: Ulises Salvo (spelande tränare) f/mf (Tungelsta
IF), Erik Edmark, Fw (Tyresö FF J) Ivan Orellana, mf (San
tiago Wanderers), Alejandro Ortiz, f (Södertälje FK), Daniel
Larsson f/mf (GT76) Christoffer Larsson, f (GT76), Alexis
Trincado, mf/fw (klubblös), Saleh Mouradi, mf (Tungelsta
IF)
Spelarförluster: Inga.
Sammy Bueno om läget i truppen: Försäsongen har ju varit
rekordlång det här året men vi har 3 vinster och 1 förlust
hittills. Målsättningen är att vinna serien och gå upp i divi
sion 5. Vi kommer fortsätta att vara laget som spelar den
fina fotbollen. Tekniskt och offensivt med mycket bollin
nehav. Det är självklart tråkigt att inte kunna spela matcher
och spela seriematcher när de skulle ha startats, speciellt
nu när vi känner att vi har något väldigt spännande på gång.
Men samtidigt måste man respektera rekommendationer
na och tänka på att alla måste ta hand om sig.

Odlingslådor på Wättinge bland
växter, bin och människor

Även Tyresö Bostäder
satsarpå stadsodling

NATUR Det är något blåsigt men solen skiner och kaffet står redo när
Tyresö Nyheter kommer till Wättinge gårdsväg. Här är förberedelserna
i full gång inför årets odlingssäsong. Det är omkring 6–7 personer som
anslutit till Tyresö kommuns uppstartsmöte för stadsodling. Totalt finns
det 33 odlingslådor och intresset är stort. I dagsläget står flera på kö.

ODLING Tyresö Bostäder arbetar
aktivt tillsammans med Tyresö
kommun med hållbarhet och som
ett led i detta arbete lanseras nu
stadsodling.

Birgit Andersson och Barbro The
lin delar på en av odlingslådorna.
Barbro gör sin andra säsong men
för Birgit är det premiär. I lådan
planeras det för spenat, rädisor,
potatis, rödbetor och blommor.
– Förut hade jag hus och tomt
men nu bor jag i lägenhet med
en balkong. Då är det skönt att
komma hit. Här kan jag påta och
hålla på. Det blir någon gång i
veckan man här är här, lite bero
ende på när på säsongen det är,
berättar Birgit.

– Vi ser ett ökat intresse för
odling, som kan höja livskvalite
ten genom att bidra till ett mer
trivsamt och socialt samhälle
med nya mötesplatser för männ
iskor. Detta är helt i linje med
vårt arbete för hållbar utveckling
och vi är glada över att nu kunna
erbjuda våra hyresgäster möjlig
heten att odla, säger Maria Öberg,
vd på Tyresö Bostäder.
Fördelarna med stadsodling är
många. Forskning visar att odling
har en positiv koppling till män
niskans hälsa. Den bidrar till ett
bättre klimat, en ökad biologisk
mångfald och ett kretsloppstänk.
Att trenden kring odling är stor

Sköter egen låda
Odlarna håller själva med verk
tyg och omsorg om sin egen låda.

Kommunen ser till att det finns
jord, vatten och kompost.
Det är totalt 11 nya odlare och
22 gamla. Att låna en låda av kom
munen kostar inget och odlarna
skriver kontrakt per säsong. De
som har odlat tidigare får erbju
dande om att fortsätta inför en ny
säsong och nya odlare tas in via
en kö.

Trivsamt och mysigt
Vid en annan låda träffar vi Anne
Lundberg som kommer att så ruc
cola och potatis
– Jag har tidigare bott i hus och
min balkong är inte så stor. Jag
ville ha ett ställe att gå till och här

Vännerna Birgit Andersson och
Barbro Thelin delar på en av
odlingslådorna på Wättinge.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

trivs jag. Det är också mysigt med
bina.
ooo

kan också bero på coronakrisen
och att alltfler kommer att semes
tra på hemmaplan i sommar.
– Först ut är Centralområdet i
Trollbäcken där vi hittat en plats
som lämpar sig väl för odling.
Sedan kommer vi utvärdera initia
tivet och se över hur stort intres
set är. Om förutsättningar finns
så kommer vi att utöka odlingen
även till andra bostadsområden,
säger Maria Öberg.
Bland de som visat intresse
kommer odlingslådorna, som
finns i två olika storlekar, att lot
tas ut och det finns också möjlig
het att vara på väntelista. Det kos
tar ingenting att vara med, men
som odlare skriver man under ett
avtal där hyresgästen förbinder
sig till att ta hand om odlingen
under hela säsongen, från vår till
höst.
ooo
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

MÅNDAGSDISCEN
25/5, kl 17.30–20.00, Tyresö
discgolfbana vid Alby friluftsgård.
Välkommen ner till Alby friluftsgård
på kostnadsfri anordnad discgolf.
Rekommenderas att du kastar
några gånger innan du är med på
aktiviteten. Arr: Tyresö discgolf
Avgift: Gratis, anmälan på http://
wp.tyresodiscgolf.se/mandagsdiscen/
SAGOSTUND
29/5 kl 10.00–10.30, Biblioteket
i Tyresö centrum. Fredagsmys med
högläsning på biblioteket. Kom och
lyssna på en saga eller två, passar
i åldrarna 3–6 år. Arr: Tyresö kommun. Avgift: Gratis.
KONSTSPANING
13/6 kl. 11.00–12.00, Stadsparken, Tyresö centrum. Följ med på en
annorlunda visning av den offentliga
konsten i Stadsparken. För hela
familjen. En lekfull konstanalys med
Erica Löfgren, skådespelare, teaterpedagog och regissör. Rekommenderad ålder från 4 år. Arr: Tyresö
kommun. Avgift gratis, men begränsat antar deltagare, föranmälan:
https://tyreso.se/biljetter.
JOLLESKOLA
v. 25, 26, 27, 32 och 33. 9.30–
15.30, Tyresö Strands båtklubb vid
Strandbadet. Seglarskola för nybörjare mellan 8–13 år. Man använder
optimistjollar och 2-kronor. Ha kul,
segla och hitta på en massa roliga
aktiviteter. Krav på att deltagare ska
kunna simma 200 meter.
Arr: Tyresö Strands Båtklubb.
Avgift: 2 500 kr/deltagare
Anmälan: www.tsbk.se.

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/

Tips på bra vandringar!

Hunduppfödning –
en vetenskap

Tyresö kommuns naturguide Martina Kiibus
tipsar om bra ställen att vandra till med guide
eller på egen hand. Ann Sandin-Lindgren och
Niklas Wennergren har tack vare kommunens
fina webbsida ”Tyresö har öppet” hittat en
massa saker man kan göra utomhus om man
inte bara vill vandra.

FOTO: CARL-OLOF STRAND

Eva Solstrand,
hundkiropraktor

Klimatmål och
Hemestertävlig

Yvonne Weijmar är uppfödare av Portugisiska
vattenhundar. Hur tänker en uppfödare när
valpköparen kommer? Vilka krav har man på
sig som uppfödare? Är det svårt att skiljas från
sina valpar? Vilka egenskaper vill man avla
efter? Lelle Wiborgh ställde frågorna en blåsig
dag i april.

Hundmassör med
känsliga fingrar

I detta program träffar vi Eva Solstrand som
berättar om vad hennes företag Sport Dog
Academy har att erbjuda hundägare. Rehabi
litering, utbildning och friskvård är honnörs
orden. Lelle Wiborgh ställde frågorna och fick
reda på massor om hur man håller sin hund
frisk och god form.

Tyresös hållbarhetsstrateg Felix Ockborn för
klarar Tyresös klimatmål och berättar att Tyre
sö har nått sina klimatmål för 2020. Nu sätter
man målen till 2030 och utlyser en Hemes
tertävling med fina priser. Hemester innebär
semester i närområdet. Programmakare Gun
nel Agrell Lundgren.

Bilbyggarna
– familjen Hot Rod

Corona och båtliv i
Tyresö

Sandbergs har ett gediget rykte som bilbygga
re i Hot Rod kretsar, nyblivna hedersmedlem
mar i SSRA, en organisation för Hot Rodens
vänner. Lelle Wiborgh fick ett samtal som ald
rig riktigt ville ta slut.

Hur blev denna vår för båtägarna i Tyresö?
Catarina och Ann intervjuar klubbmedlem
mar i Trollbäckens Båtsällskap. Bosse Lind
gren och Björn Andersson spekulerar i serien
Båtsudd över om pandemin kommer att göra
att fler ger sig ut på sjön. Kommer efterfrågan
på gamla båtar att öka? Kommer friluftslivet
på land och på sjön att få en renässans?

Carina Nilsson har ett brinnande intresse för
alla sorters djur, stora som små. Hon är syn
skadad men har andra egenskaper som är
minst lika bra i hennes jobb. Händerna är hen
nes ögon och hon når mycket goda resultat.
Här finns också Katri Kingstedt med. Hon är
en av Carinas kunder och berättar för Lelle
Wiborgh om den stora förbättringen som Cari
na har åstadkommit för hennes hund

Departementsrådet
berättar

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.
Du betalar en symbolisk medlemsavgift på 300 kronoreller
mer om du vill.
För medlemmarna ordnas olika
träffar med radio som tema.
Avgiften sätts in på postgiro
491 57 21-7. Glöm inte skriva
namn och adress.

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

DIN LÅSLEVERANTÖR

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

I sitt första jobb på Skogshögskolan räknade
hon årsringar på träd, på Televerket korrek
turläste hon telefonkatalogen, sedan blev det
regeringskansliet. Gun Tombrock, som kallar
sig för en riktig byråkrat berättar för Gunnel
Agrell Lundgren hur det var att praktiskt taget
sitta på första parkett när hennes tidigare che
fer Olof Palme och Anna Lind mördades.

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 4”
och skicka
senast den 25
augusti 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Grändalen i Tyresö.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Grattis Barbro!
Förra bildgåtan föreställde
Tyresö Slott vilket Barbro
Nordlöf på Sandvägen
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 17 maj 2020.
Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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1:a: Barbro Nordlöf på Sandvägen.
2–5: Gun Nordahl, Bollmoravägen.
Christin Jansson, Lyckogången.
Majlis Anderstedt, Renlavsgången.
Lars Ericsson, Borevägen.
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Grattis till vinnarna
i kryss nr 3, 2020
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
25 augusti 2020 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4, 2020”.
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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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Rätta lösningen på kryss nr 3, 2020.
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KYRKAN

En viktig del av Tyresös historia
KYRKA År 1633–1640 läggs grunden till det som idag är Tyresö kommun och Tyresö församling. Det är en expansiv tid och Gabriel Gustafsson Oxenstierna, friherre, riksdrots och slottsherre på Tyresö slott
genomför den organisation som vi lever med än idag.

Gabriel Gustafsson Oxenstierna,
född 1587 i nuvarande Tallin,
ärver Tyresö gård av sin mor
Barbro Axeldotter Bielke 1624
men redan 1620 påbörjar han
bygget av slottet som blir klart
1633. Byggverksamheten och de
industriella anläggningarna vid
Tyresöfallen; pappersbruk, kvarn
och stångjärnshammare gör att
befolkningen ökar kraftigt.
Tyresö var då en del av Öster
haninge socken och församling.
Vägen till Österhaninge kyrka var
lång och besvärlig för många går
dar som sällan eller aldrig kom till
gudstjänst. Gabriel Gustafsson
Oxenstierna såg behovet av en
kyrka och en kyrkogård för lokal
befolkningen och ville dessutom
ha en gravkammare för sin familj.

Gabriel Gustafsson Oxenstierna,
1587–1640, grundare av Tyresö
kommun och Tyresö församling.

FOTO: ERIK CORNELIUS /
NATIONALMUSEUM

Egen socken och församling
Gabriel Gustafsson Oxenstierna
genomför en organisationsför
ändring och Tyresö blir egen
socken 1633 genom att 23 gårdar
avskiljs från Österhaninge och tre
från Brännkyrka. Tyresö blir ett
pastorat tillsammans med Dalarö.
Tyresö får sin första kyrkoher
de Petrus Brunnius 1633. Under
första året förrättas två vigslar,
fyra begravningar och nitton

barndop. Två år senare upplåter
Gabriel Gustafsson Oxenstierna
Frälsegården Alby med tillhö
rande egendom ”till en bestående
prästgård”. Alby kommer att vara
prästboställe fram till 1939.
I slutet av 1640 avlider Gab
riel Gustafsson Oxenstierna och
begravs i Tyresö kyrka den 9 mars
1641. Biskopen i Strängnäs Jacob
Zebracynthius förrättar jordfäst
ningen och inviger samtidigt kyr
kan. Bland de cirka 2 000 gästerna
finns den då 14-åriga drottning
Kristina.

Kyrkans gravkammare
Tyresö kyrka uppfördes mellan
1638 och 1640 och är av tegel,
varav 290 000 kom från tegelbru
ket i Tyresö. Kyrkobyggnaden är
intakt så när som på tornet. I juni
1740 slog åskan ner, tornspiran
och taket började brinna. Kyrkan
täcktes av ett provisoriskt bräd
tak och tornet fick sitt nuvarande
utseende.
Under högkoret finns det grav
valv som Gabriel Gustafsson
Oxenstierna lät bygga till sig och
sin familj. Här vilar slottsherren
själv, hans första hustru Märta
Bielke, äldste sonen Gustav Gab
rielsson Oxenstierna och hans
hustru Maria Sofia de la Gardie
samt deras dotter Gustava Julia
na Oxenstierna, på fotändan en
liten barnkista, och hennes make
Kristoffer Gyllenstierna begravd

1707. Ingången till gravkammaren
täcks av ett stenblock som väger
nära 1 000 kilogram.

Minnessten
En minnessten av polerad sand
sten placerad över den södra
ingången beskriver den tid och
de människor som lät uppföra
kyrkan. Här står skrivet på latin:
Åt Gud, den Allgode och Högste,
samt Tyresö församling, vilken,
då det var långt till gudstjänsten
i Haninge, ofta fick försaka denna
och begrava de döda i bergens
otillgängliga gömslen, där de sön
derslets av vilda djur, blev denna
kyrka Herrens år 1639 grundad av

Gabriel Gustafsson Oxenstierna
och följande år helt fullbordad
och berikad med arvegods, upp
förd med egna medel av denne,
som var friherre till Kimito, herre
till Tyresö och Sturefors. Hen
nes Kungl. Maj:ts och Sveriges
rikes förmyndare och styresman,
riksråd, riksdrots, president i kol
legiet för rättskipning i Svea rike
och lagman över Västergötland
och Dal, jämte hans innerligt äls
kade maka Brita De La Gardie,
född friherredotter till Ekholmen,
friherrinna till Kimito och fru till
Tyresö, Sätuna och Lemsjöholm.
Hans Ferster var byggmästare.
ooo

Tyresö kyrka är ett representativt exempel på stormaktstidens byggnadskonst i Östersjöområdet.
FOTO: SVENSKA KYRKAN
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