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Fler klassrum nu
n Det satsas på skolan i Tyresö. Det är bra för det behövs både 
mindre barngrupper fler pedagoger och, i en växande välmående 
kommun, också fler klassrum. När det gäller klassrum vill Social-
demokraterna bygga skyndsamt för ökad trygghet medan Mode-
raterna vill starta en utredning. Ledare, sid 2

Kommunen har ett ansvar
n Bostadsbristen är ett faktum och ett enormt problem. Speciellt 
för de unga. Idag begränsas allt fler unga av att marknaden är 
begränsad och bostadspriserna för höga. Det är ett ansvar för lan-
dets kommuner att möjliggöra för de unga att flytta hemifrån till 
studier och jobb. Debatt, sid 4

”Vi hoppas även 
på givande samtal 
och diskussioner 
där elevernas tan-
kar får ta plats.”
Elin Posch, sid 11

Sexor flyttar hem
n Snart startar bygget av 
paviljonger på Fårdala skola. 
Skolan är först ut i Tyresös 
skolupprustning och inves-
teringen gör att sexorna 
kan flytta tillbaka till hös-
ten. Sid 3

Sämst i landet
n Region Stockholm är sämst 
i landet på att vaccinera äldre 
mot corona. Nu växer kriti-
ken och Socialdemokraterna 
kräver en granskning av hur 
Moderaterna hanterat vacci-
nationerna. Sid 5

Bra koll på inköpen
n När LO-distriktet i 
Stockholms län granskat 
upphandlingar i alla 26 kom-
muner i länet hamnar Tyresö 
överst. Sid 6

Överskott
n Det blev ett historiskt stort 
överskott för Tyresö kommun 
2020. Nästan 194 miljoner 
kronor blev resultatet. Det 
möjliggör fortsatta satsningar 
på välfärden och en skatte-
sänkning. Sid 8

Bo vid golfbanan
n I en första etapp kommer 
170 nya bostäder att byg-
gas vid golfbanan norr om 
Tyresö vägen. Sid 9

I topp som 
idrottskommun 
n Tyresö hamnar på sjätte 
plats i landet i Centrum för 
idrottsforsknings undersök-
ning om barn och ungas 
idrottande. Sid 13Driv äldreboendet kommunalt

n Trollängens äldreboende har dri-
vits av privata aktörer sedan dess 
start i början av år 2000. Den sista 
augusti upphör nuvarande avtal.

Det innebär att en ny upphandling 
ska ske, alternativt att kommunen 

tar över driften i egen regi. Kom-
munens kommunala pensionärsråd 
(KPR) består av representanter från 
PRO, SPF och Finska föreningen i 
Tyresö.

– Alla är helt eniga om att kommu-

nen ska ta över driften, säger repre-
sentanterna från KPR.

Även den politiska majoriteten i 
äldre och omsorgsnämnden anser att 
driften av Trollängen ska återgå till 
kommunal regi. Sid 7

– Vi har bara ett kommunalt drivet äldreboende i kommunen. Vi borde ta chansen med Trollängen, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Håll koll  
på de senaste 
rekommendationerna .
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Noterat
Tyresö är en kommun som satsar för att 

göra skolan bättre. Med Socialdemokra-
terna vid rodret i satsas nu för en attraktiv 

och modern skola, där alla barn ges samma möj-
ligheter och chanser. Det har gjorts nödvändiga 
satsningar på mindre barngrupper, fler pedago-
ger och adekvat undervisningsmateria.

Minst lika viktigt är lokaler och möjligheten 
för den som är förälder att se en sammanhäng-
ande utbildningskedja för sina barn och när de 
är små, gärna i närheten av där man bor. Social-
demokraterna i Tyresö satsar på skolan för att 
göra det tryggt för både elever, föräldrar och 
personal. Ett tydligt exempel är beslutet att 
bygga fyra nya klassrum i paviljonger på Får-
dala skola.

Skolan har länge haft lokalbrist vilket gjort 
att årskurs 6 flyttats till Nyboda skola. Med de 
nya klassrummen kommer även plats för tal- 
och språkklasser att skapas. Investeringen gör 
att skolan redan från hösten kommer att ha för-
skoleklasser till årskurs 6 i två paralleller. Att 
skolan hamnat i denna situation beror på tidi-
gare brister i planeringen.

Moderaterna som haft ansvaret för skolorna 
under 20 år, 1999 fram till 2018 har inte levere-

rat. Det borde ha funnits planer för det växande 
behovet men små lokala skolor har inte varit i 
Moderaternas fokus. Vid sidan av Fårdala skola 
är ju Sofiebergsskolan ett annat exempel på just 
detta.

Trots att bristen på klassrum på Fårdala 
skola länge varit kända och det nu fanns 
ett konkret förslag om att bygga fler 
klassrum så valde Moderaterna, Center-
partiet och Kristdemokraterna att rösta 
emot. Istället vill man ha en utredning 
för att lösa skolans lokalbehov på ett 
permanent sätt.

Men barnens behov är här och nu. Det är väl sol-
klart att en utredning inte löser problemet med 
lokalbristen. Läget är akut och ska eleverna, 
föräldrarna och personalen få någon ro behövs 
åtgärder. Om man tycker det är okey med oro 
går man på Moderaternas utredningslinje. 

Om inte satsar man på Socialdemokrater-
nas trygghet med konkreta förslag om fyra nya 
klassrum och en fortsatt plan för framtidens 
skolbehov.

ooo

När skolan har behov av lokaler för att klara sitt uppdrag måste poli-
tiken vara alert och agera. Det är precis vad Socialdemokraterna 
gör när Fårdala skola får nya klassrum. Låter självklart och borde 
inte vara något att diskutera. Men tyvärr vill Moderaterna fortsätta 
sitta på händerna och föreslår istället en utredning. Så kan vi inte 
ha det.

I Tyresö finns tre pensionärsorganisationer, SPF, PRO och 
Finska föreningen. Tillsammans representerar de över 
3 000 medlemmar. En självklart viktig grupp att lyssna till 
när det gäller frågor som berör omsorgen om de äldre tyre-
söborna. Av de skälet finns alla föreningar representerade 
i det kommunala pensionärsrådet. Men lyssnar politiken? 
Några kanske men definitivt inte alla. När frågan om drif-
ten av äldreboendet Trollängen behandlades i kommunsty-
relsen drev främst Moderaterna igenom att det ska ske en 
upphandling av en privat aktör. Ett beslut som går stick 
i stäv med vad pensionärsorganisationerna tycker det vill 
säga att driften ska vara kommunal. Det borde vara själv-
klart att vända örat mot dem som har mest behov av en 
kommunal service när beslut ska fattas. Men inte för Mode-
raterna som hellre gör en marknadsplats av de kommunala 
verksamheterna än att lyssna till de som betalar.

ooo
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Näckros heter väggskulpturen  
på Strandskolans fasad.  
Verket av konstnären  
Humlan Lange är från 1999.

Kommunfakta: Insatser för trygghet behövs
Trygga, trivsamma Tyresö var en slogan som kanske togs för given. När otryggheten 
ökat i vårt samhälle är Tyresö inget undantag. I SCBs medborgarundersökning har 
betygen sedan 2016 pekat nedåt. Men för första gången investeras nu på riktigt i 
trygghet – med exempelvis kameror i utsatta miljöer. Det är också välkommen att de 
sparkrav som tidigare under moderatstyret fanns på social tjänstens förebyggande 
arbete nu är ändrat till tydliga satsningar med fler fältassistenter, trygghetsarbetet på 
Granängsringen och mer öppet på fritidsgårdar – för att bara nämna några exempel.

Trygghetsindex, SCB medborgarundersökning, Tyresö kommun

Källa: Medborgarundersökningen SCB
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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Sara Granestrand

070-439 71 95
Östra

Mikael Fallmo
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Ulla Johansson
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Krusboda/Får dala:
 Björn Persson 
 073-247 29 35
Jerry Svensson

08-712 50 21

Årskurs sex får flytta tillbaka:

Upprustning och investering 
på Fårdala skola
SKOLA Tyresö Nyheter har 
tidigare skrivit om kommunens 
beslut att låta Fårdalas sexor 
flytta tillbaka till Fårdala igen. På 
grund av platsbrist har de fått gå 
i lokaler i en närliggande skola. I 
februari var frågan uppe på nytt 
då kommunfullmäktige beslutade 
om investering av en paviljong 
för att möjliggöra sexornas flytt 
tillbaka. Paviljongen beräknas 
stå klar höstterminen 2021.

Beslutet om paviljong på Fårdala 
skola är en del i en långsiktig plan 
för upprustning av alla kommu-
nens skolor och hur kommunens 
långsiktigt kan öka antalet skol-
platser för att följa befolkningsut-
vecklingen. Det är första gången 
en sådan plan görs. Utredningen 
har visat att flertalet skolor har 
stora behov av investeringar vad 
gäller såväl innemiljö som utom-
husmiljö. Först ut är Fårdala 
skola.

– Att sätta en paviljong vid 
Fårdala innebär att elever i åk 
,6 som idag går på annan skola i 
närheten, nu kommer rymmas 
på Fårdala. Det innebär en vinst 
för såväl elever som personal och 
är en lösning som elever, lärare, 
rektor samt förvaltning framfört 
som den bästa lösningen om vi 

ska arbeta för att bli Sveriges 
bästa skolkommun, säger Jannice 
Rockstroh (S), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

Hon vill samtidigt vara tydlig 
med att lösningen med paviljong 
endast är tillfällig. På sikt ska hela 
skolan upprustas.

– Vi behöver kunna göra flera 
saker samtidigt. Vi behöver ha 

en långsiktig plan för alla kom-
munens områden och se till att 
vi har skolplatser för alla de barn 
som växer upp i Tyresö. Samtidigt 
måste vi ibland ta till kortsiktiga 
lösningar för att skapa en hållbar 
organisation, eller i väntan på 
renovering, som nu på Fårdala.

Exakt placering av paviljongen 
är ännu inte klar. Berörda elever 

har fått vara med och tycka till 
och då nämnt ökad trygghet som 
en faktor om åk 6 gavs möjlig-
het att flytta tillbaka. Lärare och 
fritids har angett att de ser goda 
möjlighet att fortfarande kunna 
ha en bra rastverksamhet trots 
att skolgårdsyta kommer att tas i 
anspråk.

ooo

Samverkan ger 
resultat
TRYGGHET Nyligen släpptes rap-
porten Öppna jämförelser Trygg-
het och säkerhet 2020, en natio-
nell jämförelse som visar på hur 
kommuner i landet ligger till vad 
gäller personskador, bränder, 
brott och känslan av oro och 
otrygghet bland invånare. Tyresö 
kommun har gått från förra mät-
ningens 105:e plats till årets 85:e 
placering.

ooo

Rekord i antal 
feriejobb för unga
ARBETE Till sommaren erbjuder 
Tyresö kommun 240 kommunala 
feriejobbsplatser under som-
marlovet för ungdomar mellan 
16–17 år. Antalet platser är fler än 
någonsin.

Ungdomarna kan välja mel-
lan en rad olika områden, till 
exempel vaktmästeri, dagkollo, 
äldreboende, kontor, park- och 
trädgårdsskötsel. Ansökan görs 
via kommunens hemsida senast 
21 mars.

ooo

Kommunen positiv 
till tvärförbindelse 
Södertörn
TRAFIK Tyresö kommun har getts 
möjlighet att yttra sig gällande 
tvärförbindelse Södertörn. Kom-
munen ställer sig positiva och 
framför bland annat att det är vik-
tigt att tvärförbindelsen genom-
förs för att öka förbindelsen till 
Flemingsberg och bidra till en 
sammanhållen region. 

ooo

I höst får årskurs sex återigen gå i Fårdala skola. Beslutet välkomnas av elever och lärare. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Långsiktig plan för förskole-
platser i Östra Tyresö
FÖRSKOLA Kommunstyrelsen 
väntas framöver att ta beslut 
om ny förskola på Breviksvägen 
i Östra Tyresö. Planen är just 
nu ute på samråd. Den tilltänka 
förskolan är anpassad för att 
kunna rymma kommunens kon-
ceptförskola som är en förskola 
som tagits fram baserad på 
modern forskning om barngrup-
pers storlek och pedagogik. Den 
planerade förskolan är en del i en 
långsiktig lösning för att säker 
ställa behovet av förskoleplatser 
i Östra Tyresö.

– Äntligen gör vi nu långsiktiga 
planeringar för att se till att barn 
i Tyresö ges en förskoleplats. 
Under moderaternas tidigare 
styre har man löst platsbrist med 
tillfälliga lokaler och paviljonger. 
Kortsiktigt kan det ibland vara 
nödvändigt att göra så, men jag 
tror att vi måste kunna ha två tan-
kar i huvudet samtidigt och dels 
lösa platsbehovet på kort sikt 
men även, som nu, planera för en 
långsiktig lösning som är hållbar 
över tid. Och det gör vi nu, med 
den nya förskolan på Breviks-
vägen, säger Jannice Rockstroh 
(S), ordförande i barn och utbild-
ningsnämnden

Idag finns cirka 50 förskoleplat-
ser i tillfälliga lösningar i kom-
mundelen, majoriteten av dessa 
i lokaler i Tyresö skola och i en 
paviljong uppställd på slottsvil-
lans förskola.

Totalt räknar kommunen med 
ett kommande platsbehov på 

upp emot 130–150 nya platser 
fram till 2030. Den nya förskolan 
på Breviksvägen väntas stå klar, 
om detaljplan antas, preliminärt 
under 2024. Jannice berättar 
att den nya förskolan förväntas 
kunna täcka kommande platsbe-
hov.

– Det känns spännande att vi 
kan planera för ännu en koncept-
förskola med fokus på små barn-
grupper. Barnen i Östra Tyresö 
behöver förskoleplatser som är 
långsiktigt hållbara och som möj-
liggör små barngrupper.

ooo

Exempelbild på kommunens konceptförskola. BILD: TENGBOM ARKITEKTER
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Idag är bostadsbristen ett problem och ett hinder, spe-
ciellt för oss unga. Vi unga i kommunen måste ha chan-
sen att flytta hemifrån! Det är alla landets kommuners 

ansvar att möjliggöra för oss unga att kunna flytta hemi-
från, nu är det dags att kommunen på riktigt gör detta till 
verklighet, för alla dem unga i kommunen. I KTHs utred-
ning från 2019 berättar Anna Granath Hansson:

”För 20 år sedan ägde nästan hälften av gruppen 
25–34-åringar sina bostäder. Nu är siffran nere på en 
fjärdedel.” (1)

För mig som ung så är detta väldigt oroande. Alla ska 
kunna flytta hemifrån för att plugga, jobba och leva ett fritt 
liv. Det är inte konstigt att vi flyttar för att jobben finns på 
annan ort eller för att man vill ha den utbildning som passar 
en bäst. Men idag så begränsas allt fler unga av att mark-
naden är begränsad och priserna för höga. Så här ska det 
inte behöva vara!

Bostadsbristen är inte bara ett faktum utan också ett 
enormt problem! Det begränsar ungas chanser till bra jobb 
och en värdig utbildning. Enligt SVT Västerbotten och en 
enkät som gjordes på Umeå Universitet kom det fram att 
bostadsbristen även ledde till en negativ påverkan på den 
psykiska hälsan. (2) Detta problem finns även i Tyresö då 
väntetiden på hyresrätter är 12 år! Det är oacceptabelt! Vi 
måste helt enkelt bygga fler hyresrätter.

Bostaden är nyckeln till framtiden för oss unga och en 
möjlighet för kommunen och närliggande områden att 

växa. Jag kan inte göra annat än att hålla med Hyresrätts-
föreningen i deras beskrivning som lyder:

”För många är hyresrätten ett boendealternativ som 
ger både trygghet, flexibilitet och ökar valfriheten i boen-
det. Dessutom är hyresrätter viktiga för att unga med 
låga inkomster, studerande eller andra som har svårt att 

komma in på bostadsmarknaden också ska kunna få ett 
eget hem.” (3)

Det är bra att regeringen 2019 visade att man tog detta 
på allvar och bla skrev ”Investeringsstödet för hyresrätter 
och studentbostäder kommer att återinföras så att förut-
sättningar ges för att bygga tiotusentals nya hyresrätter 
med lägre hyror än övrig nyproduktion.” Det är dags att 
ta tag i problemet och bygga bort bostadsbristen för oss 
unga. Pandemin har också visat oss de negativa följderna 
av trångboddhet, det är ännu en anledning att bygga mer 
och att bygga nytt så att fler kan flytta hemifrån! Nu är det 
upp till kommunen att göra sin del.

Det handlar i grund och botten om rätten och nyckeln till 
frihet och en framtid. Möjligheten och friheten att kunna 
flytta hemifrån. Vi måste bygga hyresrätter för ungas fram-
tid och för att ta oss ut ur pandemin på bästa sätt. Det leder 
till större tillväxt och kan innebära en nystart för kommu-
nen och för dem i behov av en bostad.
Andreas Mattisson
Ordförande SSU Tyresö

Källor:
1. https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/bostadsbristen-hur-ser-
den-ut-och-vad-hander-nu-1.884682
2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/bostadsbrist-
drabbar-psykisk-halsa
3. https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/vara-viktigaste-
mal/vad-vi-jobbar-for/bostadsbrist-och-byggande/

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

Bygg fler hyresrätter!

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

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64

Det handlar i grund och 
botten om rätten och 
nyckeln till frihet  
och en framtid.

Trots ett och annat bakslag har det varit vår i Tyresö sedan  
den 19 februari enligt SMHI:s definition. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ungdomsbostäder i Tyresö

Vårtecken

Gör om – gör rätt

Hur blir framtiden för Trollängens äldreboende?
Jag följer debatten om nya bostä-
der i Tyresö med bestörtning. Det 
verkar som att flera partier inte 
tycker att ungdomar är värda en 
första bostad. Att par som skiljer 
sig måste fortsätta bo tillsam-
mans. Att äldre inte ska kunna 
välja att flytta ifrån sin stora villa 
till en lägenhet.

Moderaterna och Liberalerna 
säger nej till allt bostadsbyg-
gande, Kristdemokraterna vill 

bara bygga stora vräkiga villor till 
överklassen, Centerpartiet står 
inte upp för översiktsplanen de 
själva tagit fram.

Har de alla missat att bostads-
bristen är enorm både i Stock-
holm och Tyresö? Att vi behöver 
fler bostäder, både hyresrätter 
och bostadsrätter. Hur kan de 
borgerliga partierna vara så verk-
lighetsfrånvända?
Mvh Fler bostäder till tyresöborna

Ni politiker måste sätta stopp för 
att fler äldreboenden i Tyresö ska 
drivas av riskkapitalister. Se till 
att kommunen tar över Trolläng-
en i egen regi när avtalet löper ut.

Jag vet vad jag talar om. Mina 
föräldrar har bott på Björkback-
en men bor nu på ett av Vardagas 
boenden i Tyresö.

Omvårdnaden de fick på Björk-
backen var bra och trygg med 
erfaren personal. På Vardaga är 
de 10 dementa på en avdelning 
där det jobbar två undersköter-
skor/vårdbiträden och en halv-
tids chef. Dessa två ska förutom 
sköta omvårdnaden (väcka, 
lägga, hygien och så vidare) av 
10 svårt sjuka äldre också sköta 
all matlagning hela dagen och all 
städning! Det säger sig självt att 

de inte hinner med. Föräldrarna 
saknar personal att tala med. ”Det 
är nya hela tiden och de har ald-
rig tid”. Pappas tofflor försvann, 
då fick han gå med ytterskorna 
inne hela vintern så fötterna blev 
förstörda utan att någon reagerar. 
När mamma ska till sjukhus så 
bokar de inte en sjuktransport, 
utan ber oss anhöriga att ta ledigt 
från jobbet för att köra. Så sparar 
de pengar!

Personalen gör så gott de kan 
givetvis, men har alldeles för dåli-
ga förutsättningar. Personalom-
sättningen är stor.

Se till nu när ni har chansen att 
stoppa dessa riskkapitalister från 
att ta ytterligare andelar i Tyresö. 
Våra äldre förtjänar bättre!
Mappe & Maggan

Följer med förvåning och oro den 
diskussion som pågår omkring 
framtiden för Trollängens äldre-
boende.

Alla är väl överens om att de 
pengar som vi skattebetalare 
avstår ifrån i form av kommunal-
skatt också bör användas i kom-
munens verksamhet, till exempel 
äldreomsorg. De flesta håller nog 
också med om att de överskott 
som kan uppstå ska användas i 
kommunen och inte skickas iväg 
till något riskkapitalföretag utom-
lands. Det är vad som händer om 
verksamheten vid Trollängen går 
med vinst.

Alla är väl överens om att det 
är en fördel om det finns en bland-
ning av kommunalt och privat 

ägande och drift. Då har vi som 
skattebetalare bättre garantier 
för att pengarna används på rätt 
sätt och att insynen blir bättre. 
Det behöver inte vara fel att från 
tid till annan byta utförare för att 
nå en bättre balans.

Alla är väl överens om att vi 
ska ge de äldre valmöjligheter 
när de söker sig till ett äldrebo-
ende. Om Trollängen blir kvar i 
privat drift kommer Tyresö kom-
mun nästa år att endast kunna 
erbjuda de platser som skapas i 
det moderniserade Björkbacken. 
Resten blir privata platser. Val-
möjligheterna krymper ihop till 
nära nog en monopolsituation. 
Endast en av tio platser finns då 
i kommunal drift.

Alla är väl överens om att de 
som arbetar inom äldreomsorgen 
bör erbjudas fasta heltidstjänster. 
Det är tryggare för både anställda 
och de som bor i äldreboendena. 
Kommunen kan bestämma hur de 
målen ska kunna nås. I den priva-
ta verksamheten är det svårare, 
vilket all erfarenhet visar.

Men alla är inte överens om 
detta. Den tillfälliga(?) borgerliga 
majoriteten i kommunstyrelsen 
har röstat för att Trollängen ska 
vara kvar i privat drift även efter 

den 1 september i år då nuvaran-
de avtal upphör. Det kan man inte 
tolka på annat sätt än att man inte 
ställer upp bakom en eller flera av 
ovanstående påståenden. Bakom 
ställningstagandet måste det fin-
nas andra motiv. Innebär det att 
M, C, KD, L och SD

 ■ accepterar att de skattepengar 
vi betalar också ska kunna 
skickas ut ur kommunen som 
vinstmedel?

 ■ anser att en blandning av ägan-
de och drift bör ersättas av en 
monopolliknande situation?

 ■ menar att valfriheten för de 
äldre i Tyresö från och med 
2022 ska bestå av tio procent 
kommunala platser och 90 pro-
cent privata?

 ■ anser att osäkra anställnings-
förhållanden ska fortsätta att 
gälla i Tyresö?

Det kan ju också finnas andra 
motiv. Är det helt enkelt så att den 
borgerliga majoritet som sam-
lades kring denna fråga enbart 
syftade till att skadskjuta den 
framgångsrika ledning som kom-
munen haft sedan förra valet? I så 
fall är det principlösheten som är 
ledstjärnan kryddad med nylibe-
ral ideologi.
Bo Toresson

Fynda hos 
hela Sveriges 
second hand!

Här är vår värld.
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Trollängens äldreboende. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Maria Svensson, Hanviken
– Jag är inte säker. Splittrad. Jag 
tycker det är bra med eget företa-
gande med sjukvården bör drivas 
offentligt.

Rober Westman, Brevik
– Både och skulle jag säga. Det 
finns fördelar med båda.

Jonathan och Sarah Flank, 
Bollmora
– Osäker men tror privat. Kommu-
nalt verkar inte skötas så bra.

Stefan Törmä, Granängsringen
– Kommunalt, jag är emot priva-
tisering. Det blir sämre med den 
politiken. Det blir överlag sämre 
för personalen och mindre perso-
naltäthet.

Per-Gunnar Hellgren, Gösen 
(centrum)
– Kommunalt. Större insyn i verk-
samheten.

?Tycker du att 
äldre boenden ska 
drivas privat eller 

av kommunen ? 
Varför ?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Aida Hadžialić (S). 
 FOTO: ANNA MOLANDER

Oppositionen har redovisat sina alternativ:

Sänkt skatt men stängda bibliotek 
och mindre till äldreomsorgen
EKONOMI Det blev ett annorlun-
da budgetfullmäktige i Tyresö. I 
pandemins tid kortades debatten 
ned rejält och mötet var helt digi-
talt. I slutet på dagen röstades 
Tillsammans för Tyresös (S, L 
och MP) förslag igenom. Tyresö 
Nyheter har skrivit om det tidi-
gare och det innebär satsningar 
på 100 miljoner till välfärden och 
sänkt skatt med 20 öre.

Mer i skuggan hamnar lätt opposi-
tionens budgetalternativ. Vad vill 
egentligen Moderaterna, Sveri-
gedemokraterna, Vänsterpartiet, 
Centern och Kristdemokraterna? 
För första gången på många år 
redovisade Moderaterna, Center-
partiet och Kristdemokraterna 
inte ett gemensamt budgetalter-
nativ.

Moderaterna vill fortsatt profi-
lera sig som skattesänkarpartiet i 
Tyresö-politiken med förslag om 
en sänkt skatt på 45 öre. Kristde-
mokraterna föreslog 35 öre, Sve-
rigedemokraterna 30 öre medan 
Vänsterpartiet ville ha en oför-
ändrad skatt.

Ville sänka budgeten
För att finansiera skattesänkning-
en ville Moderaterna sänka bud-
geten för framförallt socialtjäns-
ten och äldreomsorgen medan 
Sverigedemokraterna främst 
föreslog besparingar på främst 
kultur och fritid samt på insatser 
mot arbetslöshet.

Men besparingar till trots 
tvingas också flera partier sänka 
de överskottsmål som behövs 
för att betala av på investeringar 
och pensionsskulden. Att oppo-
sitionsrådet Anki Svensson (M) 

nu minskar detta mål kan väcka 
dåliga minnen till liv eftersom 
partiet lämnade efter sig ett kraf-
tigt underskott år 2018.

V behåller överskottsmålet
Det oppositionsparti som behål-
ler överskottsmålet och därmed 
inte finansierar satsningar med 
sämre kommunal ekonomi är 
Vänsterpartiet som valde att 
bland annat satsa på skolan och 
vuxenutbildningen.

Men budgeten är inte bara för-
delning av pengar – det är också 
tillfället då partierna föreslår upp-

drag som de vill att kommunen 
ska jobba för under kommande 
år. Här sticker två förslag ut bland 
andra.

Två förslag sticker ut
Det ena är Moderaternas förslag 
att halvera bostadsbyggandet 
i Tyresö från målet om 300 nya 
bostäder per år till 150 nya bostä-
der. Det andra är Sverigedemo-
kraternas påståenden att lärare i 
kommunen ägnar sig åt politisk 
påverkan och att de vill se ett pro-
gram för att tillrättavisa kommu-
nens lärare. Samtidigt föreslår de 

att biblioteken i Strand och Troll-
bäcken ska läggas ner.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande är nöjd 
med kommunfullmäktiges beslut 
att anta styrets satsningar på 
skola och äldreomsorg men säger 
samtidigt:

– Det är bra att oppositionens 
alternativ nu finns på bordet. Det 
visar att en högermajoritet skul-
le sänka skatten ytterligare på 
bekostnad av ordning och reda i 
ekonomin, äldreomsorgens kvali-
tet och bostadsbyggandet.

ooo

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Region Stockholm sämst 
i landet på vaccinering

Nu kräver Socialdemokraterna en 
granskning av hur det blågröna 
styret hanterat vaccinationerna.

Den första fasen av vaccine-
ringen skulle ursprungligen rik-
tas till äldre på särskilda boenden 
och äldre i hemtjänst samt de som 
bor tillsammans med de som har 
hemtjänst. Därefter har även per-
sonal inom vård och omsorg som 
arbetar nära dessa äldre tillkom-
mit i den första gruppen.

En bit in i mars är det uppen-
bart att Region Stockholm lyckats 
sämre än andra regioner i landet 
med att vaccinera de äldre med 
störst behov. Exempelvis är det 
i gruppen med hemtjänst enligt 
den senaste statistiken 47 procent 
som blivit vaccinerad med första 

dosen medan det bara är tre pro-
cent som är färdigvaccinerade. 
Motsvarande siffra för färdigvac-
cinerade i hemtjänsten är i övriga 
landet drygt 30 procent.

Region Stockholms blågröna 
politiska ledning hävdade initi-
alt att det var ett medvetet val 
att vaccinera personalen före de 
äldre. Samtidigt visar statistiken 
att inte heller när det gäller per-
sonalen lyckas regionen särskilt 
bra. Här ligger Stockholm precis 
under snittet för de flesta yrkes-
grupper.

Finansregionrådet Irene Sve-
nonius (M) har tidigare försökt slå 
ifrån sig ansvaret genom att påstå 
att regionen inte kunnat vaccine-
ra de äldre eftersom man inte fått 
tillräckligt med doser från läke-
medelsbolagen. Samtidigt visar 
statistiken från Folkhälsomyn-
digheten att regionen fram till nu 
fått 290 000 doser samtidigt som 
de äldre i prioriteringsgrupp 1 

uppgår till cirka 70 000 personer.
Misslyckandet med vaccina-

tioner fick i förra veckan social-
demokraterna Aida Hadžialić och 
Karin Wanngård att kräva dels att 
de äldre åter måste prioriteras 
och dels att regionens misslyck-
ande med vaccinationer måste 
utvärderas av en oberoende kom-
mission.

– Region Stockholm är Sveri-
ges rikaste region. Det innebär 
att vi borde gått in i pandemin 
med Sveriges bästa beredskap 
och sjukvård. Pandemin har istäl-
let blixtbelyst hur Moderaterna 
under 15 år misslyckats både 
med sjukvården och ledarskapet 
i regionen. Region Stockholm 
behöver en ny riktning där sju 
khusen rustas upp och fler vård-
centraler öppnar i hela länet för 
att vård efter behov ska garante-
ras, säger oppositionsregionrådet 
Aida Hadžialić.

ooo

CORONA Kritiken växer mot att Region Stockholm är sämst i landet 
på att vaccinera äldre i prioriteringsgrupp ett mot coronapandemin. 
I Tyresö har drygt 2 000 invånare nu fått en första vaccinationsdos. 
Hade det varit lika stor andel som i hela riket hade istället drygt 
3 000 tyresöbor fått en dos.
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Jämfört med moderna skolor känns Forellskolan som 
en historisk kvarleva från förra årtusendet. Ljudni-
vån var hög och utseendet gjorde att man kände sig 

liten. Med sin tegelfasad, öppna våningsplan och stengolv 
var den dock en spännande fysisk plats, som jag kände 
nostalgi inför då skolan revs 2013. 

När jag själv var i tonåren och spenderade mina dagar 
på Forellskolan och senare Tyresö gymnasium, ökade 
personrånen kraftigt. 90-talet var på många sätt en kon-
fliktfylld tid, som liknar vår samtid idag. Det som skil-
jer, tycker jag, är att det fanns en tydligare krisinsikt då. 
Under 00-talet sjönk personrånen för att nu nå nya oro-
ande höjder. Utvecklingen är dessutom kraftigt negativ. 
2013 anmäldes 1 002 rån mot ungdomar under 18 år. 2019 
var siffran 2 489. I undersökningar från Brå (Brottsfö-
rebyggande rådet) uppger över 5 procent eller var 20:e 
pojke mellan 16–19 år att de har blivit utsatta under året. 

Jag är säker på att om lika många vuxna blivit rånade, 
så hade vi inte varit passiva. På Brå arbetar man med att 
kartlägga och förebygga ungdomsrånen. Samtidigt behö-
ver hela samhället gör allt för att bryta utvecklingen. Det 
gör mig faktiskt lite irriterad att det är så många som är 
beredda att erbjuda sina egensnickrade lösningar på Face-
book, samtidigt som det är så få som vill vara med och natt-
vandra så att Tyresö nattvandrare håller på att läggas ned.

Som riksdagsledamot ställde jag frågan till inrikes-
minister: Vad gör regeringen för att hantera de ökande 
ungdomsrånen? Det var naturligtvis glädjande att höra att 
regeringen tar frågan på allvar, satsar stort på fler poliser, 
samt ökar resurserna till Sveriges kommuner. Samtidigt 
är jag övertygad om att ska vi få bukt med ungdomsrånen 
måste hela samhället hjälpas åt. 

Vi behöver fler närpoliser, fler utryckande poliser. Det 
behövs förebyggande insatser som socialsekreterare, 
fältassistenter och mer resurspersonal i skolan. Samhäl-
let behöver bli bättre på att informera föräldrarna om vad 
deras barn gör, för att de ska ha en rimlig chans att ta sitt 
föräldraansvar. Jag tror vi behöver fler trygghetskameror 
och fler som nattvandrar. Vi behöver fler föräldrar som 
engagerar sig i idrottsrörelsen, som vi vet ofta håller unga 
borta från dåliga miljöer. Det behövs kort sagt fler som 

bryr sig i verkligenheten och 
färre som förfasar sig på Face-
book. 

Varken yrkeskriminella eller 
ungdomsgäng ska få ta vår kom-

mun eller vårt land som gisslan. Det handlar i grunden om 
en ganska liten grupp människor, som skapar stor otrygg-
het och oro. Därför är det viktigt att det finns en enighet 
bland oss medborgare. 

Jag tror faktiskt att vi behöver lite mer av det hårda arbe-
te som jag uppfattade fanns i och omkring Forellskolan på 
90-talet för att få ungdomar på vift att komma på rätt kurs 
igen. Vi behöver lite mer Forellskolan. Ja, inte den vackra 
men dysfunktionella byggnaden, utan engagemanget.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö, vilket han 
varit sedan 2014. Han är född i slutet av 70-talet och är upp-
vuxen 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 expan-
derade 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.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

”Vi behöver fler 
engagerade föräldrar.”

Tyresö har bäst koll 
på upphandlingar
UPPHANDLING LO-distriktet i 
Stockholms län har granskat 
länets 26 kommuner när det gäl-
ler upphandling. Frågan de stäl-
ler är vilken kommun som är bäst 
på att ställa krav för att hindra 
fusk, garantera bra verksamhet 
och bra villkor för de anställda?

Svaret i år är Tyresö kommun. 
Förra året var kommunen på 
plats 17 men nu är det alltså för-
staplaceringen som gäller. Lands-
organisationen i Sverige (LO) har 
kontrollerat en rad faktorer om 
hur länets kommuner sköter sina 
upphandlingar.

Hur är man säker på att de 
affärer man gör affärer med följer 
lagar och regler? Hur kontrollerar 
man att de betalar skatter och 
följer miljölagstiftning? Hur han-
terar man anbud som är konstigt 
låga och hur ser man till att kom-
munal verksamhet inte används 
av organiserad brottslighet? Och 
inte minst hur ser man till att de 
anställda har bra arbetsvillkor i 
nivå med gällande kollektivavtal?

Får det man betalt för
I grunden ligger förstås också frå-
gan om hur kommunerna garan-
terar att det är bra verksamhet 
som drivs och att kommunen och 
deras medborgare får det man 
betalt för.

Och det är i denna samman-

ställning som Tyresö nu alltså 
kommer först.

Medvetet arbete
Det gläder kommunstyrelsens 
ordförande Anita Mattsson (S) 
som konstaterar att det är stor 
skillnad mot tidigare och att det är 
resultatet av ett medvetet arbete.

– Vi vet att bra upphandlingar 
är bra för ekonomin, stärker 
arbetsvillkoren och skapar bättre 
förutsättningar för sund konkur-
rens, säger Mattsson. Det är gläd-
jande att vårt arbete med att för-
bättra upphandlingarna nu visar 
resultat. Vi är givetvis inte nöjda 
utan kommer fortsätta samverka 
med facken för att utveckla upp-
handlingsarbetet ytterligare.

LO-facket har anledning att 

glädjas dubbelt. Tvåa på listan 
över kommuner som sköter sig 
är nämligen Haninge kommun. 
Även om resultaten är bra kom-
mer LO-facken fortsätta granska 
alla kommuner

Samarbete och dialog
– En fungerande upphandlings-
verksamhet minskar skattefusket 
och förbättrar arbetsvillkor, kon-
kurrens och kvalitet, säger Fernan-
do Pereira, ordförande LO-facken 
Haninge–Tyresö–Nynäshamn. Det 
är därför vi från LO-facket ser med 
stor glädje den framgången som 
Tyresö kommun har gjort i den här 
frågan, detta är ett resultat av den 
tvärfackliga samarbete och dialo-
gen med politiken.

ooo

Fernando Pereira, ordförande LO-facken Haninge–Tyresö–Nynäshamn och 
Anita Mattsson (S) gläds åt Tyresö kommuns goda upphandlingar. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Förskolan vattenhjulet växer fram
FÖRSKOLA Har du undrat över 
vad som gömt sig under det 
stora vita tältet i Fårdala? Vid 
Akvarievägen bygger Tyresö 
kommun sin första konceptför-
skola – totalt 180 platser med 
fokus på små barngrupper och 
en modern pedagogik.

– Det är en förskola som ska stå 
i framkant. Utformningen stöttar 
ett modernt pedagogiskt tänkan-
de och utmanar den traditionella 
indelningen i avdelningar, säger 
Ulrika Månsson, skolchef för-
skola i Tyresö kommun, i en kom-
mentar på kommunens hemsida.

– Vi valde namnet Vattenhju-
let för den historiska kopplingen 
men också för att det för tankarna 
till energi, hållbarhet, skapande 
och lek.

– Det tycker vi passar väl ihop 
med vår nya förskola.

Förskolan Vattenhjulet beräk-
nas öppna hösten 2021.

ooo

Den första konceptförskolan i Tyresö.. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Bo Toresson (PRO), Taimi Björklund (Finska föreningen) och Ewa Kardell 
(SPF) representerar 3 000 pensionärer i Tyresö och de ser helst att kom-
munen tar över Trollängens äldreboende. FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Vi kommer fortsätta driva en politik där vi lyssnar på de äldres önskan 
och med fokus på bra villkor och trygga anställningsförhållanden i äldre-
omsorgen, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Christina Tallberg, ordförande för 
PRO betonar vikten av att kunna 
välja mellan olika utförare. 
 FOTO: ANNELI NYGÅRDS

Politisk konflikt om framtiden 
för Trollängens äldreboende
OMSORG En konflikt om Trol-
längens äldreboende har blossat 
upp mellan de politiska partierna 
i Tyresö. När kommunstyrelsen 
skulle ta beslut om äldreboendet 
ska drivas av kommunen eller en 
privat aktör ville Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet och Vänster-
partiet att kommunen skulle ta 
över driften. Moderaterna, Krist-
demokraterna, Centerpartiet och 
Liberalerna röstade emot och 
ville istället att driften upphand-
las enligt LOU. Nu ska frågan 
vidare till kommunfullmäktige 
den 25 mars för avgörande.

Trollängens vård och omsorgs-
boende, bestående av 87 boende-
platser, har sedan starten i början 
av 2000-talet drivits i privat regi. 
De första åren av dåvarande Care-
ma och därefter Förenade Care. 
Kommunen har tidigare kunnat 
förlänga avtalet med den nuvaran-
de utföraren men då detta redan 
skett två gånger är det inte möjligt 
utan att en ny upphandling kom-
mer tillstånd. Alternativet är att 
kommunen tar över driften i egen 
regi vilket också var det förslag 
till beslut som Socialdemokrater-
na hade velat få igenom på kom-
munstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ordförande Anita Mattsson (S) är 
besviken:

– Vi hade hoppats att åtminsto-
ne något av de borgliga partierna 
skulle ha förmågan att lyssna till 
de äldres vilja och pragmatiskt 
agera utifrån vad som är bäst för 
de som bor och arbetar i Tyresö. 
Ett beslut att driva Trollängen i 

kommunal drift hade ökat val-
friheten för våra äldre. Det hade 
också gett oss möjlighet att åter-
investera de överskott som görs 
tillbaka in i verksamheten, till de 
äldre och till boendenas personal. 
Istället för privata vinster hade vi 
kunnat behålla kommuninvånar-
nas skattemedel hos de gamla och 
hos personalen.

Också Kommunala pensionärs-
rådet, KPR, som fungerar som en 
rådgivande instans till kommunen 
med representanter från PRO, 

SPF samt Finska föreningen, har 
framfört att de helst ser att kom-
munen tar över Trollängens äldre-
boende. 

Kommunal drift för valfrihet
Tillsammans representerar de 
cirka 3 000 pensionärer i Tyresö. 
De har bland annat framfört beho-
vet av ökad valfrihet för kom-
munens äldre. Idag är det bara 
Björkbackens äldreboende som 
drivs av kommunen. Övriga drivs 
privat, tre av dessa av Vardaga.

– Socialdemokraterna kom-
mer fortsätta driva en politik där 
vi lyssnar på de äldres önskan 
och med fokus på bra villkor och 
trygga anställningsförhållanden i 
äldreomsorgen. Som anhörig ska 
man känna sig trygg med att den 
vård som ges håller hög kvalitet 
och att kommunens skattemedel 
investeras i bra verksamhet för de 
äldre. Beslutet i kommunstyrelsen 
är tyvärr inte ett steg i den rikt-
ningen, säger Anita Mattsson (S).

ooo

Privat eller kommunal drift av Trollängen är konfliktytan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Krusboda kan få 
avfallsinsamling
MILJÖ I ett av kommunens största 
bostadsområden, Krusboda, sak-
nas idag i vissa delar matavfalls-
insamling. Det vill kommunen 
ändra på och vill därför i samver-
kan med ansvariga samfälligheter 
utreda möjligheterna för att ge 
alla boende i Krusboda möjlig-
het till matavfallsinsamling. Syf-
tet med uppdraget är att minska 
Tyresös miljöpåverkan. I Krusbo-
da finns 798 radhus, 328 atrium-
hus, 57 friliggande villor och 203 
hyreslägenheter.

ooo

Hyresförhandlingar 
strandade
HYRA Tyresö bostäder anger att 
hyresförhandlingarna för 2021 
är ännu ej klara mellan bolaget 
och Hyresgästföreningen. Därav 
kommer tvisten att hänskjutas 
till Hyresmarknadskommittén, 
som är ett medlingsorgan mellan 
Hyresgästföreningen och Sveri-
ges Allmännytta.

ooo

Budget och 
skatte sats för 
senareläggs
EKONOMI Till följd av covid-19 
har kommunstyrelsen beslutat 
att skjuta fram beslut om budget 
inklusive skattesats till oktober. 
Kommunen behandlar normalt 
budget för kommande år i juni 
men bedömer att det rådande 
läget innebär en ekonomisk osä-
kerhet som motiverar att beslut 
tas senare på året. Kommunens 
politiker hoppas också att ett 
beslut senare på året ska möjlig-
göra att kommunfullmäktige kan 
öppna upp för åhörare. 

ooo

Dags att söka 
kultur stipendium
KULTUR Är du kulturellt verksam 
i Tyresö kan du senast 31 mars 
söka Tyresö kommuns kultursti-
pendium. Syftet med stipendiet 
är att stimulera och främja kom-
munens kulturella liv.

ooo

Utökat stöd till 
företagare i Tyresö
STÖD Senarelagd avgift för livs-
medelskontroll, slopad avgift för 
torghandel och uteservering och 
fortsatt dialog kring anstånd av 
lokalhyra till företag som hyr i 
kommunägda fastigheter är några 
av de stödåtgärder som Kommun-
styrelsen beslutade om den 9 mars 
till kommunens företagare.

ooo

Ökade bostads-
priser i Tyresö
BOSTAD Under de 3 senaste 
månaderna har bostadspriserna i 
Tyresö ökat med 1,4 procent. De 
senaste 12 månaderna har pri-
serna ökat med 5,3 procent. För 
villor är prisökningen större. De 
senaste 3 månaderna har priser-
na ökat med 4,4 procent och de 
senaste 12 månaderna har priser-
na ökat med 16,6 procent enligt 
Svensk mäklarstatistik.

ooo

Kommunal drift viktig för valfriheten

– Det som är viktigt är att den 
enskilde ska kunna välja själv. Då 
måste det också finnas en valfri-
het. Vill man ha ett kommunalt 
drivet äldreboende måste det fin-
nas det alternativet, säger Christi-
na Tallberg, ordförande för PRO.

Hon fortsätter med att betona 
vikten av att kommunerna bygger 
upp en egen kompetens i äldre-
omsorgsfrågor.

Bygger kompetens
Om en kommun driver äldrebo-
ende i egen regi innebär det också 
att man behåller och bygger upp 
en kompetens i äldreomsorgsfrå-
gorna. Då kan man bättre själv 
följa verksamheten och ställa 
krav i upphandling

PRO säger att de inte har något 
emot privata utförare men att val-
frihet inte bara får vara tomma 

ord. Christina Tallberg menar 
också att PRO har många med-
lemmar som ser ett värde med 
äldreboenden i kommunal regi 
och att det ger en trygghet.

Kommunen ansvarar
– Ytterst är det kommunerna 
som är ansvariga oavsett vilket 
utförare man har. Det viktiga är 
att man måste kunna få välja och 
då ser jag att det för Trollängen 
skulle vara bra om det kunde dri-
vas kommunalt, säger Christina 
Tallberg.

ooo

REAKTION Kommunstyrelsens beslut att upphandla driften av Trol-
längens äldreboende har väckt mycket reaktioner. Beslutet har disku-
terats flitigt i sociala medier. Nu reagerar också PRO på uppgifterna 
om det osäkra läget.
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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

Du vet nog att rasen Labrador retriever ligger högt på topp-
listan över populära hundar. Detta märkliga år, när kan-
ske även du har blivit hundägare, tänkte jag att ägna en 

krönika åt pälsklingen. Vår grånos är en envis gammal tant som 
blir 12 år i sommar. Nuförtiden är det hon som går ut med mig 3–4 
gånger per dag. Vi går långsamt, hon med nosen i backen efter-

som denna ras karaktäriseras av 
att motionera och äta samtidigt. 
Systematiskt rensar hon omgiv-
ningen från harpluttar, bullar, 
gamla äppelskrott och fågeltalg. 
Ni anar inte hur mycket ätbart 
man kan hitta längs Tyresös 
promenadstråk. Det svider i tas-

sarna av saltet på gångbanorna och krosset som kommunen san-
dar med är vasst så helst vill hon gå i mjuk terräng.

Mina allra första hundar var älskade leksaksvarianter, hårda 
med riktigt päls ganska olika dagens gosedjur. De finns kvar 
på gamla foton från tidigt 50-tal. När jag fyllde 60 år drog vi till 
Nordnorge med Hurtigrutten, jo jag var på Nordkapp i dimma 
och duggregn på högtidsdagen. Turen till klippan gick med buss 
från Honningsvåg, ett samhälle där båten lägger till. Vid piren 
stod en staty och jag vacklade till. Det var ju Bamse, min leksaks-
hund med sin skotska mössa och typiska pose. I butiken intill 
fanns ett särskilt Bamserum och nu rullades historien om en 
av världens mest berömda hundar upp. Han var visserligen inte 
labrador, även om min leksakskopia var svart, utan Sankt Bern-
hardshund, en skeppshund som följde med sin ägare till marin-
basen i Montrose i Skottland sommaren 1940. Har du de senaste 
veckorna följt tv-serien om kronprinsessan Märtha? Där finns 
historien om hur norska fartyg i eskader tog sig till Skottland och 
deltog i motståndskampen. Bamses minsvepare hette Thorodd 
och Bamse var registrerad besättningsman med egen hjälm. Han 
höll ordning på inte bara sin egen besättning utan hela marinba-
sen. Det finns många historier om honom. Bamse tog själv bus-
sen med eget busskort till den lokala puben där han hjälpte sina 
kamrater i marinen hem till basen. När han dog 1944 fick han en 
militärbegravning med 800 personer som följde hans kista. Han 
blev symbol för motståndsrörelsen och varje påsk och jul skicka-
des kort på honom ut till norrmän i hela världen. Givetvis har 
han även fått medalj. På det fantastiska nätet kan man läsa mer 
om honom både på hemsidor från Honningsvåg och Montrose 

och varför inte på en blogg som 
heter Stenogram. Han har för-
stås också en egen hemsida på 
Facebook. Till mig kom han via 
min norska farmor som förmod-
ligen längtade precis så mycket 

efter sina barnbarn som jag gör i dessa pandemitider. Så när min 
grånos lägger sig trött vid mina fötter berättar jag för henne om 
Bamse som fick betyda så mycket för så många. Sen tittar vi på 
labradårar och allt de ställer till med via en Facebookgrupp för 
labradorägare. Hon ger mig en blick som betyder: Var är maten? 
Jag svälter snart ihjäl.

Det blir till att sträcka ut handen för att klia henne på magen 
och känna lukt och värme från en bästa vän.

ooo

TN-doktorn:
Om livet med en 
labradåre

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

”Ni anar inte hur 
mycket ätbart man 
kan hitta längs Tyresös 
promenadstråk.”

”Han har förstås  
också en egen  
hemsida på Facebook.”

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

ÖPPET MÖTE 
MED ARDALAN!
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister,
 pratar om pensioner och trygghetssystem
Digitalt på Zoom, 16/3, kl. 19.00

maila tyreso@socialdemokraterna.se för 
möteslänk. 
VÄLKOMNA!

Historiskt stora överskott 
för Tyresö kommun
EKONOMI Tyresö kommun läm-
nar 2020 bakom sig med histo-
riskt stora överskott. Resultatet 
för 2020 innebär ett överskott 
på 193,9 miljoner kronor. Jäm-
fört med 2019, då kommunen 
redovisade ett överskott på 99 
miljoner kronor, innebär resulta-
tet en förbättring på 94,9 miljo-
ner kronor.

Det goda resultatet är ett resultat 
av effektiviseringar i kommunen, 
att skatteintäkterna inte mins-
kade i den omfattning som de 
första beräkningarna visade samt 
att kommunen erhållit generösa 
statsbidrag.

– Tack vare våra skickliga med-
arbetes effektiviseringsarbete ser 

vi att kostnaden minskar i flera av 
kommunens verksamheter. Det 
är också tack vare regeringens 
stödåtgärder som har gjort att vi 
har både minskat en del kostna-
der samt kunnat upprätthålla ett 
bra skatteunderlag, säger Anita 
Mattsson (S), kommunstyrelsens 
ordförande.

Ökade nettoinvesteringar
Kommunens nettoinvesteringar 
ökade med 77,1 miljoner kronor 
jämfört med 2019. Siffran påver-
kas av flera stora investeringspro-
jekt.

– Investeringarna i våra egna 
lokaler, som skolor och försko-
lor, har länge varit nedprioriterat. 
Därför har vi under mandatperio-

den ökat dessa investeringar och 
nu kan vi ytterligare växla upp det 
arbetet, säger Anita Mattsson (S).

Möjligt att satsa 2021
I budgeten för 2021 väntar väl-
färdssatsningar på omkring 100 
miljoner och en skattesänkning 
på 20 öre. 

– Tack vara vår goda ekono-
miska utvecklingen har vi möj-
lighet att satsa över 100 miljoner 
kronor till välfärden under 2021 
samtidigt som vi kan genomföra 
en skattesänkning på 20 öre. Att 
kunna stärka välfärden efter ett år 
då den utsatts för stora prövning-
ar är vi mycket glada för, säger 
Anita Mattsson (S).

ooo

Tyresö har skrivit under Parisdeklarationen
AVTAL För fem år sedan under-
tecknade världens länder 
Parisavtalet, med målet om att 
begränsa den globala uppvärm-
ningen till max 1,5 grader.

Nu har världens städer och kom-
muner följt upp detta med en 
Parisdeklaration, för att gemen-
samt jobba med att bidra till Paris-
avtalets mål. Deklarationen omfat-

tar en lång rad punkter på hur man 
ska ställa om för att nå 1,5-graders-
målet, och nå en klimatneutral 
verksamhet så fort som möjligt, 
men allra senast till 2050.

Bland annat ska klimatåtgär-
der göras till en central fråga i allt 
beslutsfattande, rapportering av 
åtgärder och genomförande göras 
årligen, samt arbetet intensifieras 
med att påverka den nationella 

nivån att vidta mer ambitiösa 
åtgärder.

Anita Mattsson (S), kommun-
styrelsens ordförande, om Tyre-
sös deltagande:

– Tyresö ska vara en del av de 
goda krafter som aktivt arbetar 
för att omställningen till ett håll-
bart samhälle ska vara prioriterat 
på den politiska dagordningen.

ooo

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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    Din Lokala Pool & Spa Butik
                   Tyresö

Spabad för omgående leverans !

Varmt välkommen till oss ! 

Antennvägen 4

pooly.se

Vard 11 – 18            Lör 10 - 14

08 409 409 02

Poolservice

Beslut om nya bostäder 
vid Bäverbäcken

Illustration över den östra bebyggelsen sett från infarten från Bäverbäcks-
vägen till den nya gatuslingan kan gestaltas. 
 BILD: TOBIN, HERMANSSON HILLER LUNDBERG ARKITEKTER OCH NOVAMARK

Illustration av möjlig gårdsutform-
ning medgestaltad och bearbetad 
utformning med ambitiösa och 
harmoniska materialval och form-
element.
 BILD: TOBIN PROPERTIES & HERMANSSON 
 HILLER LUNDBERG ARKITEKTER

BOSTAD På kommunstyrelsens 
möte den 9 mars beslutade 
man om ny detaljplan för Bäver-
bäcken.

I den beslutade detaljplanen, som 
är den första av flera etapper, möj-
liggörs uppförandet av cirka 170 
nya lägenheter i flerbostadshus 
samt nya golflokaler med tillhö-
rande serviceanläggningar.

Bäverbäcken är en del av Tyre-
sö kommuns utvecklingsprocess 
som syftar till att skapa en mer 
levande blandstad med bostäder, 
arbetsplatser, lokaler och publika 
stadsrum. Bäverbäcken kommer 
bli ett nytt bostadsområde med 
nära anslutning till Norra Tyresö 
centrum och dess servicemöjlig-
heter.

Planområdet föreslås bebyg-

gas med 8 nya flerbostadshus runt 
Bäverbäcken. Området ska gestal-
tas på ett varierat men enhetligt 
sätt, bebyggelsen föreslås vara 
mellan fyra till sju våningar.

Beslutet ska nu behandlas vida-
re i kommunfullmäktige.

ooo

NYHETER

C3L växer  
explosionsartat
SKOLA C3L, kommunen egna 
vuxenutbildning växte explo-
sionsartat under 2020, de fri-
stående kurserna ökade med 42 
procent och yrkesutbildningarna 
ökade med hela 128 procent 
under föregående år. Vilket gör 
att fler elever än någonsin går på 
skolan.

– Det beror antagligen på flera 
olika saker, förklarar Christof-
fer Holmström (S), ordförande i 
gymnasie- och vuxenutbildning-
en. Dels har vi sett en nationell 
ökning av yrkesutbildning under 
några år, dels har coronapande-
min och den ökade arbetslöshe-
ten satt större tryck på vuxenut-
bildningarna.

– Men det handlar förstås också 
om kvaliteten på utbildningarna, 
fortsätter han. C3L håller en 
väldigt hög nivå inom samtliga 
utbildningar, både nationellt men 
framförallt inom regionen. Det 
gör att C3L kan ta ett stort ansvar 
för kompetensförsörjningen men 
också ha en viktig roll i arbetet för 
att motverka arbetslösheten.

Vuxenutbildningen har de 
senaste åren fått större utrymme 
både i den nationella politiken, 
med flera stora satsningar från 
regeringen, men också i debatten 
kring arbetslösheten. Där vuxen-
utbildningen har pekats ut som 
en viktig del i att ställa om och ge 

arbetslösa större möjligheter till 
anställning.

– Vuxenutbildningen ger stora 
möjligheter men har också ett 
stort ansvar för att sänka arbets-
lösheten, fortsätter Holmström. 

Speciellt nu när arbetslösheten 
ökar i och med coronapandemin 
så är det väldigt glädjande att 
Vuxenutbildningen i Tyresö fung-
erar så bra.

ooo

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningen. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

C3L har blivit inkörsporten för många vuxna som vill lära mer. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

C3L ledande 
på SFX

UTBILDNING Vuxenutbildningen i Tyresö, C3L, har fått beviljat från 
Stor Sthlm att bedriva utbildningen SFV, Svenska för vårdanställda. 
Det innebär att C3L nu har tre så kallade SFX-utbildningar och där-
med har flest i hela regionen.

SFX är en utbildning för utbilda-
de som behöver lära sig svenska 
samtidigt som man läser orien-
teringskurser för att förstå det 
svenska systemet inom sitt yrke. 
Man genomgår också en så kallad 
validering för att se att ens yrkes-
kunskaper motsvarar de kraven 
som Sverige ställer.

Det senaste tillskottet till 
Tyresö är SFV, som alltså ger 
nyanlända möjligheten att läsa 
svenska samtidigt som man för-
bereds för att bli anställningsbar 
inom vården. För att kunna gå en 
SFX-utbildning krävs det att man 
kommit en bit i sina språkstudier 
men behöver komplettera med 
yrkessvenska.

Christoffer Holmström (S), 
ordförande i gymnasie- och vux-
enutbildningsnämnden, är positiv 
till att C3L nu växer.

– Eftersom SFX-utbildningarna 
beslutas på regional nivå är detta 
ett kvitto på att C3L håller väldigt 
hög nivå, säger han. Både för våra 
språkutbildningar men också för 
kvaliteten på yrkesutbildning-
arna. SFV är ett jättebra verktyg 
både för att integrera nyanlända 
men också för att säkra kompe-
tensförsörjningen inom viktiga 
yrken.

Sedan tidigare har C3L SFB, 
svenska för bussförare, och SFX-
IT, svenska för programmerare.

ooo
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I dialog med Andrei Rublev
Utställningen pågår i Bollmoradalens kyrka som har öppet måndag–
fredag  kl. 9–16 (tisdagar kl. 9–19), och avslutas 10 april med digital 
konsert  kl. 16: www.tyresoforsamling.se
Enligt gällande restriktioner får maximalt trettiotvå personer vistas i 
kyrkorummet  i Bollmoradalens kyrka samtidigt.

Kyrkokonserter av annat slag

Konst och musik i 
Bollmoradalens  kyrka
Allt började när Erik Jeor hittade 
en bok med Rublevs ikoner på ett 
antikvariat.

– De träffade mig hårt och det 
gör de fortfarande. Jag har fun-
derat på vad det är som gör att 
de har sådan dragningskraft, och 
kommit fram till att det är för att 
de har både djupet och passionen. 
De visar hur en kärleksrelation 
ter sig, från födelse till död. Att 
sakna någon, att mista någon, att 
bibehålla någon, att vårda något, 
att förälska sig igen.

Utställningen – som kan besö-
kas fysiskt – avslutas den 10 
april med en konsertinspelning i 
kyrkan: Aquae profundum – Vatt-
nets djup, som kan ses online. 
Den nyfikne undrar kanske om 

utställningen och konserten 
hänger ihop? Erik Jeor berättar 
att inspirationen till både utställ-
ningen och skivan kom ungefär 
samtidigt. För tjugo år sedan kom 
han först i kontakt med Rublevs 
ikoner, och det var även då han 
började tonsätta kyrkofädernas 
urgamla böner. Bönerna, som 
mestadels är från 200–300-talet, 
är skrivna av Augustinus, Orige-
nes och Gregor från Nazians, men 
även senare av vår egen Gunnel 
Vallquist. Medverkar i konserten 
gör: Andreaz Heden – piano och 
keyboard, Josefin Runsteen – 
sång, violin, slagverk, Erik Jeor 
– sång, Nils Berg – klarinett och 
flöjt.
Ursula Rundin

KONST För närvarande pågår utställningen I dialog med Andrei Rublev 
av Erik Jeor i Bollmoradalens kyrka. Utställningen pågår till april och 
avslutas med en konsert.

Konstnären Erik Jeor ställer ut i Bollmoradalens kyrka. FOTO: BJÖRN LARSSON

Tre mjukgrundsetsningar ur serien ”I dialog med Andrei Rublev” av Erik Jeor.

The Beatles, Förr, nu och sen! med Krister Jonsson, Linda Pettersson och Lars Ericsson. FOTO: GRANDER MEDIA AB

Tyresö församling satsar på live-
sända konserter i coronatider. 
Sändningarna äger rum på Tyresö 
församlings hemsida, www.tyre-
soforsamling.se, på söndagar 
och konserterna startar klockan 
16.00. Tyresöföretaget Grander 
Media AB står för sändningarna 
som startade i januari med Janne 
Schaffer, My Music Story.

Övriga konserter:

28 februari – Tina Ahlin, Musika-
liska friheter

14 mars – The Beatles, Förr, nu 
och sen!

25 april – Tommy Nilsson

23 maj – Maria Blom Band, Dolly 
Parton
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Våra bostadsområden från ovan
Det moderna Tyresö började 
byggas i början av 1960-talet 
Då hade kommunen bara cirka 
6 000 invånare. De flesta bodde 
i villorna i Trollbäcken. Tio år 
senare var invånarantalet över 
27 000 och staden i skogen, 
som Bollmora kallades, hade 
vuxit fram med sina många 
bostadsområden. Med denna 
artikelserie presenteras ett 
antal av dessa.

Granängsringen
Som en borg reser sig Gran-
ängsringen på Njupkärrsber-
get. Området byggdes av Svens-
ka Bostäder och stod klart 
1968–1969. Ursprungligen hade 
området 844 bostäder. Tyresö 
Bostäder köpte området 1985 
och en omfattande upprustning 
genomfördes. Vissa av husen 
byggdas också till med så kall-
lade ungdomsbostäder. Med 
nyputsade fasader och tillbygg-
nader blev det en helt ny miljö. 
Upprustningen pågick under 
åren 1986 till 1991.

I Svenska Bostäders Bofakta 
för Granängsringen 1976 fram-
går att hyrorna för tvåorna på 
71 kvadratmeter var 761 kronor 
och femmorna på 117 kvadrat-
meter 1 172 kronor per månad.

Inflyttningsår: 1968–1969
Upplåtelseform: Hyresrätt
Antal bostäder: 952
Antal hus: 5
Våningar: 8–9

Som en del av projektet visas Glada Hudik-teaterns film ”Catwalk” som handlar om Emma Örtlund som har en 
funktionsnedsättning och drömmer om att bli fotomodell. Tillsammans med Glada Hudik-teatern påbörjar de en 
resa som slutar med modevisning på modeveckan i New York. FOTO: PRESSBILD SF STUDIOS

Barn föds inte med fördomar
PROJEKT Under nästa läsår deltar Tyresö kommun i Glada Hudik-
teaterns projekt Barn föds inte med fördomar. Projektet finansieras 
av ICA-stiftelsen och syftar till att låta grundskoleelever få möta 
människors  olikheter och lära sig att uppskatta dem.

Elin Posch är lärare på Strand-
skolan och samordnare för Tyre-
sös grundskolors likabehand-
lingsarbete. Hon kan berätta mer.

Vad är din roll i detta?
– Jag arbetar på Strandskolan 
som lärare men har även ett 
kommungemensamt uppdrag 
som samordnare för likabehand-
lingsarbetet för Tyresö kommuns 
grundskolor.

– Jag fick ett tips från en lärare 
i kommunen om projektet Barn 

föds inte med fördomar och tog 
kontakt med Glada Hudik-tea-
terns grundare Pär Johansson 
som presenterade projektet för 
oss.

Vilka skolor/klasser ingår?
– Vi gör det här som en kommun-
gemensam satsning så alla grund-
skolor är med. Projektet funkar 
att göra i alla årskurser.

Varför går Tyresö kommun in i 
det här?
– Att arbeta med skolans värde-
grundsuppdrag är ett av skolans 
viktigaste uppdrag och är ett 
ständigt pågående arbete i vår 
vardag. Projektet Barn föds inte 
med fördomar är ett konkret sätt 
att visa eleverna att alla är lika 
mycket värda oavsett funktions-
variation och bakgrund.

Vad hoppas ni att samarbetet 
leder till?
– Större förståelse och acceptans 
inför allas olikheter. Motverka 
fördomar. Utveckla elevernas 
medkänsla och empati. Vi hoppas 
även på givande samtal och dis-
kussioner där elevernas tankar 
får ta plats.

oooElin Posch. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Kör, sång, instrumentundervisning och musikteori/musikhistoria står på schemat för eleverna i Tyresös musikklasser. FOTO: TYRESÖ MUSIKKLASSER, NYBODA SKOLA

ÖPPET MÖTE OM KEMIKALIEFRI 
FÖRSKOLA! 

Den 13/4, Med LOTTA HÖCKERT OCH ÅSA WESTLUND
Maila tyreso@socialdemokraterna.se för mer info och möteslänk

”Det allra roligaste är konserterna vi gör”
KULTUR/NÖJE

Vad kännetecknar just Tyresö 
musikklasser?
– Vår bredd, rent musikaliskt. 
Körundervisningen upptar drygt 
hälften av musikundervisningen, 
som en röd tråd genom alla åren. 
Där får de utveckla hela sitt röst-
register och sjunga både klassisk 
körrepertoar, men även moder-
nare musik, allt i flera olika stäm-
mor. Förutom kör och sång har 
eleverna instrumentundervisning 
och musikteori/musikhistoria. I 
åk 4 har de även dans, samt i åk 
8 och 9 möjlighet till ännu mer 
bredd: Stor Musikal då vi hyr in 

professionell regissör och kore-
ograf och numera även något vi 
kallar ”elevens val i musik” en 
gång i veckan, där de får välja 
mellan till exempel dans, instru-
ment, vokalensemble, individuell 
sångteknik eller låtskrivande.

Hur mycket musik är det i klas-
serna jämfört med en ”vanlig” 
klass utan profil?
– I musikklass har eleverna musik 
4 gånger per vecka, cirka 200–210 
minuter sammanlagt. Två av dessa 
är körsång och hålls i kultursko-
lans kör- och orkestersal. Som 

jämförelse har en vanlig klass bara 
musik cirka 40 minuter per vecka.

Vad är roligast med att vara 
lärare i en profilklass?
– Det är roligt att man kan jobba 
på en mycket högre nivå och att 
kunna träffa eleverna flera gånger 
per vecka.

– Det är också kul att få ge elev-
erna både kör- och instrumental-
undervisning. Jag själv har dock 
till största delen körundervisning 
och det allra roligaste – tycker 
även eleverna – är konserterna 
vi gör. Jag känner mig ibland lika 
mycket som en projektledare, än 
som en lärare.

– Det är ett väldigt kul och 
inspirerande jobb där det allra 
bästa är att se eleverna nöjda och 
att de utvecklas.

ooo

MUSIK Tyresö Musikklasser bildades 1985 och har sedan dess spri-
dit glädje med sin konsertverksamhet. Under åren har verksamheten 
utvecklats med större bredd. Idag har musikklasserna cirka 120 
elever i årskurs 4–9 och är en del av Nyboda skola. Men vad innebär 
egentligen musikklass? Tyresö Nyheter träffade Anna-Karin Jernberg 
som är lärare för att lära oss mer.

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns 
bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika 
aktiviteter. Friluftsområdet ligger mitt i ett naturreservat med värdefull 
natur och kulturhistoriska marker. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hämta frisk luft i Alby

12  MARS 2021
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Ökad trygghet i 
Tyresö
TRYGGHET I rapporten Öppna 
jämförelser för Trygghet och 
säkerhet som görs av SKR (Sveri-
ges Kommuner och Regioner) och 
MSB (Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap) förbättrar 
Tyresö sitt resultat från 105:e till 
årets 85:e placering. Effekterna är 
inte påverkade av covid-19 då rap-
porten bygger på uppgifter fram 
till 2019. Resultatet sägs, enligt 
kommunens brottsförebyggande 
strateg Isa Strandberg, bero på en 
ökad samverkan mellan kommu-
nens verksamheter.

ooo

Inklädda 
papperskorgar 
MILJÖ Under våren kommer Tyre-
sö kommun att klä in ett antal av 
kommunens offentliga pappers-
korgar med ett sorts klistermärke. 
Detta göra för att öka synligheten, 
minska nedskräpningen och där-
med öka hållbarheten samt mer 
trivsel med mindre nedskräpning. 

ooo

Ekonomisk tapp 
för slottsägare
SLOTT Stiftelsen Nordiska museet 
som äger Tyresö slott minskade 
sina intäkter med 24 miljoner kro-
nor under 2020. Nu begär stiftel-
sen extra bidrag från regeringen 
på 75 miljoner kronor. Detta rap-
porterar lokaltidningen Mitti om.

ooo

Tyresö i topp som idrotts-
kommun för barn och unga
IDROTT Centrum för idrottsforsk-
ning har gjort en undersökning 
om barns och ungas idrottande. 
Tyresö placerar sig på en stolt 
sjätteplats efter Solna, Dande-
ryd, Täby, Lomma och Vellinge.

Undersökningen har tittat på sta-
tistik från Riksidrottsförbundet 
och visar att barn och ungdomars 
föreningsidrottande skiljer sig 
mycket åt mellan olika kommu-
ner. Genom att jämföra aktivitets-
nivå och antalet deltagartillfällen 
per capita har det varit möjligt 
att få fram siffror på hur livaktig 
idrotten är i olika delar av landet.

Bra samspel
Enligt Thomas Sundblad (L), ord-
förande i kultur och fritidsnämn-
den, beror den fina placeringen på 
ett bra samspel mellan politiken 
och förvaltningen som skapar 
bra förutsättningar för föreningar 
som i sin tur skapar bra verksam-
het för barn och unga i Tyresö.

Långsiktigt arbete
– Det är ett långsiktigt arbete att 
planera, bygga och möjliggöra 
för idrott och fysisk aktivitet. 
Liberalerna har jobbat långsik-
tigt de senaste 22 åren för detta i 

Tyresö kommun, därför att vi vet 
att fysisk aktivitet och idrottande 
för barn och unga är så viktigt för 

både kropp och själ. Det här är ett 
kvitto på att Tyresö gör mycket 
rätt, säger Thomas Sundblad, (L) 

ordförande i kultur- och fritids-
nämnden

ooo

Tyresö i topp när Centrum för idrottsforskning jämför barn och ungas idrottande. FOTO: LIBERALERNA TYRESÖ
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

DIGITALT FILOSOFICAFÈ  
– TEMA TID
18/3 kl 18.00–20.00, digitalt via 
Zoom. Ett filosoficafé är ett sätt att 
skapa utrymme för filosofiska sam-
tal i vardagen. En mötesplats för 
att undersöka frågeställningar och 
begrepp. Tema tid: Vad är tid? Hur 
kan vi påverka tiden med vår upple-
velse eller förståelse av den? Hör 
tid ihop med rörelse? Med mera. 
Samtalsledare är Agneta Joseph-
son. Arr: Tyresö kommun, Svenska 
sällskapet för filosofisk praxis och 
ABF Södertörn. GRATIS, anmäl till 
carlo.nyhammar@tyreso.se.

ITALIENSKA FÖR NYBÖRJARE
11/4 kl 17.30–19.00, Sikvägen 
14. Parla l`italiano? Välkommen att 
lära dig italienska från grunden i 
denna kurs på nybörjarnivå. Kursen 
sker i grupp genom studiecirkel, vi 
träffas vid 8 tillfällen med start 11 
april. Anpassat upplägg p.g.a. coro-
naviruset. Arr: ABF Södertörn. Mer 
info och anmälan: info.sodertorn@
abf.se.

DIGITALT FILOSOFICAFÈ  
– VERK – VERKA
22/4 kl 18.00–20.00, digitalt via 
Zoom. Ett filosoficafé är ett sätt 
att skapa utrymme för filosofiska 
samtal i vardagen. En mötesplats 
för att undersöka frågeställningar 
och begrepp. Tema tid: När vi talar 
om målningar, kallar vi dem ofta 
för konstverk, vi talar också om 
litterära verk. Hör verk och verka 
samman? På vilket sätt? Med mera. 
Samtalsledare är Agneta Joseph-
son. Arr: Tyresö kommun, Svenska 
sällskapet för filosofisk praxis och 
ABF Södertörn. GRATIS, anmäl till 
carlo.nyhammar@tyreso.se.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Vinterbadarna vid 
Barnsjön

Vid Barnsjön är det flera Tyresöbor som badar 
året runt. Ritva, Solveig, Gurli och Barbro är 
ett gäng ”tanter” som även vinterbadar och de 
berättar för Ann Sandin-Lindgren om denna 
härliga gemenskap. Kenneth från Tyresö kom-
mun kom också förbi och informerade om hur 
man sköter badplatserna i kommunen.

Att bli med hund

Under det senaste pandemiåret har alltfler 
skaffat husdjur bland annat hund. I denna 
nya serie ”Att bli med hund” får vi följa Björn 
Andersson och Catarina Johansson Nyman på 
deras resa mot ett liv med hund. I första pro-
grammet diskuteras förväntningar, farhågor 
och utmaningar kring hundägandet och i det 
andra programmet mötet med valpen.

Möt en 
trädgårdsarkitekt

I serien Odla med TTS (Tyresö TrädgårdsSäll-
skap) intervjuar Lena Hjelmérus trädgårds-
arkitekten Helena Gustafsson. Hur blir man 
trädgårdsarkitekt och vad gör en sådan? Hur 
planerar man sin trädgård efter sina behov och 
önskningar. Köper man en trädgård med hus 
eller hus med trädgård. Vad menas med en lätt-
skött trädgård? Och vad var det för pris Helena 
fick ta emot av kungen?

Frågetecken med 
adoptioner

Tyresökillen Sebastian Nyberg som i ett tidi-
gare program berättade om lyckan att hitta sin 
biologiska mamma i Chile är idag mer funder-
sam om adoptioner verkligen är så bra. Att inte 
helt känna sig hemma och få så många tankar 
om sitt ursprung är frågor som han idag fun-
derar på. Handeln med barn måste utredas! 
Programledare: Ann Sandin-Lindgren.

Vandring vid Dyviks 
ängar

Olika delar av Tyresö upptäcks på vandringar 
runtom i vår vackra kommun. Denna gång 
besöker vi Dyviks ängar och vandrar längs Äll-
mora träsk bort till Ällmorabadet. En tur med 
omväxlande natur i det vackra vårvädret. Med 
på turen är Ann Sandin-Lindgren, Bo Lind-
gren, Björn Andersson och Catarina Johans-
son Nyman.

Att bli chef över 
fritiden i Tyresö

Redan 1973 blev Hans Strandell anställd i fri-
tidsförvaltningen i Tyresö kommun. Han flyt-
tade med sin familj till ett ständigt växande 
Bollmora. Han berättar för Ann Sandin-Lind-
gren hur det var att bli kultur- och fritidschef 
i en kommun med massor med aktiva fören-
ingar med stora behov.

Konsten att hålla  
sig frisk

Oro och social isolering är inte bra för hälsan, 
däremot att gå ut på promenad, iaktta naturen, 
äta lagom och kanske skriva ner sin livsberät-
telse.

Dr Lena Hjelmérus och Leif Bratt diskute-
rar livsstil och hur man aktiverar oxycytocin 
hormonet i detta nummer av det medicinska 
magasinet Dr Lenas hörna.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Vad hände med 
Sandelius?

Hasse Sandelius berättar för Ann Sandin-Lind-
gren om sin uppväxt i Bollmora på 60-talet och 
om hur hans föräldrar och familj byggde upp 
den kända restaurangen och konditoriet San-
delius i Tyresö centrum. Varför tvingades de 
lägga ner? Om ungdomstiden på Forellskolan 
och Tyresö IF. Om Bollmora Centrum förr och 
annat som hans minns.
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Kryss nr 2  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
6 april 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2021”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2021
1:a: Kaija Wendin, Klanbärsvägen.
2–5: Agneta Lindvall, Sidvallsvägen.
Anita Burman, Bollmoravägen.
Lars Ericsson, Borevägen.
Severt Johansson, Sikvägen.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 2” 
och skicka senast 
den 6 april 2021 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Anette!
Förra bild gåtan föreställde 
Tyresö pingstkyrka vil-
ket Anette Bengtsson på 
Granit vägen lyckades  lista 
ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
har glädjen att få presentera aktuella tyresöbilder 
tagna av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 14 mars 2021.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

SUP GÖRS PÅ 
KENNEL

LAX ELLER 
LAKAN

GARDNER KUNDE FÅGEL
I FINT NAMN

KALLADES 
EUGENTON FRÅGA 2

”KALLA 
HAVENS 
HAJAR”

TIDNING DEL AV 
EKERÖ

POLEN
SVÄRS

RUMETT AV TYRESÖS GAMLA TORP. FRÅN TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV.
FRÅGA 1: VAD HETER TORPET? FRÅGA 2: VAD FINNS PÅ PLATSEN IDAG? I CENTRUM

KAN MAN 
BEGÄRA

TYP AV 
TRAKTOR PUBLIC 

SERVICE-
FÖRETAG

UTMÄRKT!
TAR  

FORT  
SLUT

BI UTAN  
LÖGN SKYNDAT

GENOM 
OMBUD

GÅR PÅ 
DAGIS

ÄR VARA 
TILL GUDINNA

MÄSTER-
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SÅPA  
MED  
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VINYL-
SKIVA

SIST I 
BREVET

NORNA ANGÅ MAN-
HATTAN

PÅ  
KÖLAPP

KAMP-
SPORT

FINNS 
MÅNGA 

IDAG

FINSKT AB NISSAN
VERK PAUS MINNES-

LAPP
VINKADE 

AV TÅGENSLOG UT 
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BOR PÅ 
DIAMANT-
GÅNGEN

”GARAGE”  
I VATTNET B HÅLLS VID 
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IFALL

SEGEL
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FRÅGA 1 EARL  
GREY

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
HAR 15 
LEDA-

MÖTER
Rätta lösningen på kryss nr 1, 2021.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Hästhagsbadet på Fornudden. FOTO: KENTH ERIKSSON
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BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com

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

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

TYRESÖ RUNT

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

Vi utför service på 
alla bilar – även USA 
och transportbilar
Checka in på  
vårt däckhotell
– säker och bekväm 
förvaring av dina hjul
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Lördagsöppet
25 april 10–14

Nyöppning av Stockholms pilgrimscentrum

Den stora efterfrågan på försam-
lingshemmets lokaler för dopkaf-
fe, ceremonier med mera ledde 
tidigare till krockar med kyrkans 
egna behov. Därför beslöt man sig 
för att göra lokalerna mer ända-
målsenliga för att kunna fortsätta 
välkomna de som vill nyttja loka-
lerna, men ändå få plats själva. 
Caféet, som normalt sett drivs av 
TYDA (Tyresö dagliga verksam-
het), flyttade helt enkelt under 
renoveringsperioden in till Prins-
villan (Lilla Tyresö), där det nor-
malt sett bedrivs vandrarhems-
verksamhet. När vandrarhemmet 
olyckligtvis gick i konkurs under 
2020 på grund av pandemin, 
fick Tyresö församling frågan av 

Nordiska muséet om de ville hyra 
lokalerna, och på den vägen är 
det. Möjligheten att hyra vandrar-
hemmet matchar fint de många 
förfrågningarna om övernattning 
som pilgrimscentret får.

2009 startades projektet att 
skapa ett pilgrimscentrum i 
Tyresö. 2010 öppnades pilgrims-
centret, i liten skala först. 2012 
övergick det till att kallas Stock-
holms pilgrimscentrum och ett 
samarbete med Stockholms stift 
inleddes.

De senaste åren har pilgrims-
centret kommit att samarbeta 
mycket med olika enheter inom 
Tyresö kommun, vilket har varit 
till gagn för alla inblandade.

Sofia koordinerar
När Tyresö Nyheter hälsar på 
under öppningsdagen är det Sofia 
Olsson, som har titeln pilgrimsko-
ordinator, som tar emot och visar 
runt i lokalerna. När vi blir nyfik-
na på vad titeln innebär förklarar 
Sofia lite av vad hon jobbar med:

– Jag koordinerar pilgrims-
verksamheten i Stockholms stift, 
ordnar ledarutbildningar, leder 
samtal och samordnar volontär-
verksamheten bland annat.

Pilgrimsvandringar i appen
Sofia framhåller att de olika leder-
na finns att följa digitalt via appen 
Naturkartan och texthäften till 
vandringarna finns att hämta i 
Tyresö kyrka och på pilgrimscen-
trum. Under pandemin har antalet 
digitala aktiviteter byggts ut, till 
exempel finns digitala bibelsamtal 
och digitala retreater – de senare 
pågår 2–3 timmar. Det finns även 
en film på hemsidan som visar när 
Sofia går munkvandringen.

Satsat på enkelhet
I det välkomnande caféet har 
man satsat på enkelhet så att vem 
som helst ska kunna ta med sig 
ett häfte och gå ut på den vand-
ring man valt ut. Caféet är öppet 
måndag–torsdag, klockan 10–15. 
Förhoppningen är att pandemin 
ska sjunka undan i sommar så att 
man kan ha en riktig återinvigning 
– kanske utomhus!
Ursula Rundin

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö har öppnat igen efter renovering. 
 FOTO: URSULA RUNDINSofia Olsson tänder ljus i det lilla kapellet. FOTO: URSULA RUNDIN

KYRKA Måndagen den första mars öppnade Stockholms Pilgrims-
centrum och Tyresö församlingshem, beläget vid Tyresö kyrka, igen 
efter att ha varit stängt från början av september för renovering.
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