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Glädjande satsning
n Genom att höjda både skolpengen och förskolepengen visar 
styret i Tyresö att barnen står högt upp på agendan. Men det hade 
inte varit möjligt om inte den förra mandatperiodens hårda bud-
getdisciplin funnits. Då skedde också stora satsningar men alltid 
med fokus på en balanserad budget. Ledare, sid 2

Regeringen sviker kommunerna
n Regeringen tar inte sitt ansvar och ger stöd till kommunen och 
regioner nu när el-och matpriserna skenar och inflationen är sky-
hög. Det anstränger kommunernas ekonomier, inte minst genom 
ökade pensionskostnader. I stället väljer regeringen att prioritera 
skattesänkningar för de som tjänar mest. Debatt, sid 4

”Egentligen 
handlar det bara 
om en platt orga-
nisation och bra 
logistik.”

Hans Lindbohm, sid 7

Höjd skolpeng
n Både skolor och förskolor 
får mer pengar under 2023 
genom att skolpengen höjs. 
– Vi sätter de unga högt på 
dagordningen säger barn- 
och utbildningsnämndens 
ordförande Klara Watmani 
(S). Sid 3

Bostadsnöjdhet
n I en undersökning som 
kommunen gjort om hur man 
vill bo, nu och i framtiden, 
uppger en majoritet att man 
inte vill flytta. Sid 7

Djurskolan
n Ett besök på Djurskolan 
vid Uddby gård blev vinsten 
i tävlingen Gå och cykla till 
skolan. Tävlingen anordnas 
av Trafikkalendern som 
länge försett skolorna med 
läromedel i trafikundervis-
ning.  Sid 8–9

Låg polisnärvaro
n Polisen prioriterar inte 
Tyresö och närvaron är sämre 
än förr. Det menar kommun-
styrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S). Sid 10

Välbesökt festival
n Det var en nästintill fullsatt 
aula på Tyresö gymnasium 
som fick se när Maria Dree-
murr the Hedgehog utsågs till 
årets vinnare av Funkisfesti-
valen. Sid 12

Skräll i ishallen
n THH gav besökande 
serietvåan Hudiksvall 
rejält motstånd och kunde 
i förlängningen sätta seger-
målet. Sid 13

Ny barnavdelning
n Tyresö bibliotek har fått en ny 
barnavdelning med mer färg, ljud-
dämpande mattor och ett tydligt 
fokus på tillgänglighet. Tyresö 
Nyheter träffade Josefin Broström, 
ansvarig projektledare och Petra 
Rolfsdotter Ericsson, biblioteks-
chef som berättade om arbetet 

bakom att skapa en plats som det 
märks att den är till för barnen.

Bokhyllorna har blivit lägre så 
barnen har lättare att nå och fått 
en blå-grön färg. En annan stor för-
ändring är att gångarna breddats 
för att barnvagnar och rullstolar 
lättare ska komma fram. Reaktio-

nerna från barn och föräldrar har 
bara varit positiva.

– Vi har otroligt mycket aktivi-
teter för barn. Torsdagsklubben, 
sångstunder för de yngsta, bokcirk-
lar, skrivarverkstad och mycket lov-
aktiviteter. Det är jättekul! berät-
tar Petra. Sid 5

Josefin Broström, ansvarig projektledare och Petra Rolfsdotter Ericsson, bibliotekschef på Tyresö bibliotek. FOTO: TYRESÖ NYHETER

 
 

 
 

Ukraina, Afrikas horn, Turkiet, Syrien, Pakistan  
– krig, svält och naturkatastrofer slår  
sönder miljoner människors tillvaro varje dag.  
Act Svenska kyrkan samarbetar med partner 
runtom i världen som finns på plats både  
före, under och efter katastrofen.

KATASTROFINSATSER
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NoteratI veckan kom ett viktigt och glädjande 
besked till alla barn och deras föräldrar i 
Tyresös skolor. Det nya styret i kommu-

nen, Socialdemokraterna, Liberalerna och Mil-
jöpartiet höjer förskolepengen med 6,1 procent 
och grundskolepengen med 4,7 procent. Klara 
Watmani, barn- och utbildningsnämndens soci-
aldemokratiska ordförande, säger att denna 
satsning görs i ett tufft ekonomiskt läge och är 
ett tydligt besked att styret sätter Tyresös barn 
och unga högt på agendan. Målet är fortsatt att 
Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun.

Vi som bor i Tyresö får vara glada över att 
Socialdemokraternas Anita Mattsson hållit 
hårt i pengarna och sparat i ladorna. När hon 
tog över 2018 var det ett ansträngt ekonomiskt 
läge. Kommunen hade ingen långsiktig ekono-
misk strategi. Moderaterna räddade bokslut 
efter bokslut med tillfälliga engångsintäkter 
från markförsäljningar. Det är definitivt ingen 
långsiktig lösning för att täcka upp de löpande 
kostnaderna för till exempel äldreomsorgen 
eller skolan. Dessa intäkter borde i självklart ha 
avsatts för framtida investeringar. Med undan-
tag för 2017 så klarades inte överskottsmålet på 
2 procent under många av de år som Modera-

terna höll i den kommunala börsen. Och det var 
under goda ekonomiska tider.

Ett helt annat ekonomiskt läge jämfört 
med idag alltså. Långt före pandemi, 
krig i Ukraina, höga energipriser och hög 
inflation.

Dessutom vet alla att skolan under flera år 
under det moderata styret, inte fick en riktig 
uppräkning av skolpengen utan i stället tvinga-
des skolorna spara.

Det annorlunda idag. Socialdemokraternas, 
Liberalernas och Miljöpartiets satsningar på 
skolan har givit resultat. En hög andel av för-
äldrarna inom förskolan är nöjda och skolresul-
taten i Tyresös grundskolor var under läsåret 
2021/2022 det bästa på sex år. Nu måste det goda 
arbetet fortsätta med en hög personaltäthet och 
behöriga lärare i skolorna. Skollokalerna måste 
fortsatt rustas och skolgårdar utvecklas. Det är 
att investera i framtiden. För varje elev som når 
kunskapsmålen och lämnar skolan med full-
ständiga betyg är det bästa resultatet på våra 
gemensamt investerade skattekronor.

ooo

Ordning och reda i ekonomin har skapat förutsättningar för riktiga satsningar 
inom skola och förskola. Detta kan ske trots ett tufft ekonomiskt läge. Styret 
i Tyresö med Socialdemokraterna i spetsen har lyckats väl under förra man-
datperioden. Verksamheterna har fått ökade resurser samtidigt som kom-
munens bokslut visar på rejäla överskott. Det skapar trygghet också när det 
blir sämre tider.

Det går inte en vecka utan att regeringspartierna nu gör 
Sverigedemokraternas politik till sin egen. I Tyresö ville 
Moderaterna göra sig än mer beroende av SD. De ville 
skapa ett styre som hade krävt Sverigedemokraternas 
aktiva stöd i varje omröstning i fullmäktige.

En del av överenskommelsen var att skapa nya arvo-
derade uppdrag för SD. En fjärde fullmäktigeordförande 
skulle införas för att SD skulle få plats. Varför det skulle 
krävas en fjärde framgick aldrig. Enligt välunderrättade 
källor var SD dessutom utlovad en ny heltidsarvoderad 
tjänst som oppositionsråd. Det enda kravet för tjänsten var 
att oppositionsrådet skulle stödja styret. En modell som 
man brukar se i forna öststater.

Desto mer underhållande blir det då att se Moderaterna 
nu attackera det nuvarande styret för väldigt begränsade 
förändringar av hur politiker arvoderas.

Om man inte vill se fler heltidspolitiker i Tyresö ska man 
faktiskt tvärtom vara väldigt glad att det inte är Modera-
terna som styr kommunen.

ooo
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Konst i Tyresö

Konstverket med tyresömotiv finns 
på barnavdelningen i biblioteket i 
Tyresö centrum.

Konstnär: Anders Åberg.

Kommunfakta: Allt renare luft i Tyresö
Under 2000-talet har luften i Tyresö blivit allt renare. Utsläppen av kväveoxider är 
bara en tredjedel av vad de var år 2000 och mängden partiklar har under samma 
period halverats. Luftföroreningar är en stor källa till ohälsa och årligen beräknas 
7 000 personer dö i förtid varje år i Sverige på grund av exponering av partiklar och 
kväveoxid.  De minskade utsläppen beror i stort på minskade utsläpp från trafiken. 
Det har rått en bred enighet om en politik som styr mot renare motorer och elek-
trifiering, vilket alltså nu har inneburit renare luft för tyresöborna. Vad som händer 
framöver är mer osäkert. Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har 
skiftat fokus så att det nu blir billigare med fossila utsläpp och dyrare med elek-
trifiering. Redan signaleras om starkt fall för köp av elbilar. Vägen framåt borde 
inte köras med allt äldre fossildrivna bilar – det ger oss alla sämre luft att andas i 
Tyresö. 

Källa: NN

Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox), totalt, kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2,5 mikrom) kg/inv
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Lions Tyresö 
stödjer Ukraina
STÖD Varje år säljer Lions Tyresö 
julgranar i Krusboda och i Troll-
bäcken. Julgransköparna bidrar 
därmed till den hjälpverksamhet 
som Lions bedriver inom kommu-
nen, inom Sverige och i andra län-
der. Av intäkterna från julgrans-
försäljningen 2021 och 2022 har 
en stor del, nästan 100 000 kronor, 
gått till krigets offer i Ukraina.

ooo

Få hjälp med läxor 
och studier på 
biblioteket
SKOLA Behöver du hjälp med att 
plugga? Kom till biblioteket och 
få läxhjälp på tisdagar. Alla åld-
rar välkomna. Tid: 17.00–18.45. 
Läxhjälpen arrangeras av Tyresö 
kommun i samarbete med Rädda 
Barnen.

ooo

Sök sommarjobb!
ARBETE Ansökan för feriejobb i 
Tyresö kommun är nu öppen. Är 
man född 2006 eller 2007 och bor 
i Tyresö så kan fram till den 12 
mars söka feriejobb inom en lång 
rad olika verksamheter.

ooo

Välj skola
SKOLA Det är dags att välja skola 
för barn som ska börja försko-
leklass eller årskurs 7 läsåret 
2023/2024. Skolvalet är öppet 
fram till 21 mars. På Tyresö kom-
muns hemsida finns information 
om valet.

ooo
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Höjd skolpeng 2023
SKOLA Tyresös förskolor och 
skolor får mer pengar 2023. 
Förskolepengen höjs med 6,1 
procent och grundskolepengen 
med 4,7 procent. Socialdemokra-
terna, Liberalerna och Miljöpar-
tiet som behöll makten i Tyresö 
efter valet i höstas meddelar att 
skolan fortsatt kommer att vara 
en prioriterad fråga.

– Målet är tydligt – i Tyresö ska 
samtliga förskolor och skolor 
vara trygga verksamheter som 
håller hög kvalitet i sin undervis-
ning, säger barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Klara Wat-
mani (S).

– Att vi nu höjer skolpengen 
för 2023 ger våra förskolor och 
skolor bättre förutsättningar att 
erbjuda varje elev möjligheten att 
nå sin fulla potential. Att vi i ett 

tufft ekonomiskt läge ökar resur-
ser till skola och förskola är en 
tydligt besked att vi sätter Tyre-
sös unga högt på agendan.

Och den tydliga fokuseringen 
på förskola och skola ser ut att ge 
resultat. Andelen elever i årkurs 
nio som når kunskapskraven i alla 
ämnen ökar och meritvärdet är nu 
det högsta på sex år – ett kvitto 
på att styrets politik gör skillnad 
enligt Klara Watmani.

– Vi är stolta över det jobb som 
lärare, pedagoger, fritidshems-
personal och elever åstadkommit. 
Med varje barns rätt till en kvalita-
tiv utbildning behöver vi fortsatt 
ha en hög målsättning för barn 
och elevers lärande. Fler elever 
ska uppnå skolans kunskapsmål 
och likvärdigheten mellan Tyre-
sös förskolor och skolor ska öka.

ooo

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S). FOTO: TN

Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, med den medalj Tyresö kommun fick för 
att vara bäst på hållbara resor.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö kommun bäst 
på hållbara resor
TRANSPORT Tyresö kommuns 
anställda har på 7 år minskat 
utsläppen från tjänsteresor och 
resor till och från arbete med 
40 procent. Med det resultatet 
hamnar kommunen på första 
plats bland de som gjort samma 
mätning. Men ambitionen är att 
bli ännu bättre. 

2012 var Tyresö kommun bland 
de första att göra en resvaneun-
dersökning bland de anställda, 
med en särskild metod som kallas 
CERO och som har utvecklats vid 
KTH. Efter det gjorde kommunen 
en uppföljning 2015 och nu 2022 
efter pandemin. Totalt har 41 kom-
muner, 7 regioner och över 50 före-
tag genomfört undersökningen.

– Det här resultatet ska alla 
medarbetare vara väldigt stolta 
över för det är verkligen ett kom-
mungemensamt arbete som lig-
ger bakom, säger Felix Ockborn, 
hållbarhetsstrateg på Tyresö kom-

mun. Det visar på att omställning 
till hållbart resande är möjlig och 
att vi som kommun kan leda vägen.

Det som främst gjort att utsläp-
pen har minskat så drastiskt är att 
medarbetare reser mindre med 
bil till jobbet, arbetar hemifrån i 
större utsträckning, antalet flyg-
resor har dragits ner till nära noll, 
andelen elbilar och laddhybrider 
har ökat och tjänsteresor genom-
förs i större utsträckning med 
kommunens egna bilar.

Undersökningen visar också 
att hälften av medarbetarna som 
reser med bil till jobbet har min-
dre än 10 kilometer resväg. Kom-
munen tror därför att man kan 
förbättra sig ännu mer genom 
att öka pendling med cykel och 
elcykel, samtidigt som de som 
behöver ta bilen till jobbet försät-
ter ställa om till fossilfria fordon. 
Även om de nu är bäst så siktar de 
på att bli ännu bättre.

ooo

Tyresö har ökat 
mest i landet
STATISTIK Tyresö är den kommun i landet som procentuellt växt mest. 
Siffrorna kommer från SCB som analyserat befolkningstillväxten i lan-
dets kommuner från 1950-talet och framåt. I Tyresö har befolkningen 
blivit femton gånger större mellan 1951 och 2021.

– Med tanke på att det cirka 
3 000 som bodde i Tyresö för 
70 år sedan känns det bra att vi 
gjort den resan. Stockholm är 
en snabbt växande region och 
Tyresö har tagit sitt ansvar för det 
under väldigt lång tid, nu behöver 
regionens alla kommuner dela 
på ansvaret, kommenterar kom-
munstyrelsens ordförande Anita 
Mattsson (S).

Under den 70 år långa perioden 
som SCB tittat har mycket hänt i 
Tyresö kommun. Samtidigt som 
viktiga naturvärden behållits har 
det också byggts bostäder – något 
som inte minst märkts på befolk-
ningen. Tyresö har länge varit en 
av de yngsta kommunerna i Sve-

rige och en kommun dit många 
barnfamiljer flyttade. 

– Det var modiga politiker som 
tog rätt sorts beslut. Kommunen 
köpte upp mark och byggde bostä-
der, man byggde om fritidshus till 
permanentbostäder och sedan 
har Lex Bollmora, som gjorde det 
möjligt för andra kommuner att 
bygga bostäder i Tyresö, spelat 
stor roll, avslutar Mattsson.

Med en växande kommun 
behöver nya skolor byggas och 
gamla skolor rustas. Samtidigt 
ökar behovet av äldreboenden 
när de som flyttade hit som unga 
på 70-talet blivit äldre. Utveck-
lingen av Tyresö fortsätter.

ooo
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Dagens ros … 
– vill jag ge till Tyresö Närradio 
och Tyresö Nyheter! I orter utan-
för storstadsområdena finns ofta 
inte bara en utan flera tidningar 
som bevakar vad som händer 
på orten. I kommunerna runtom 
Stockholm, som ofta har betyd-
ligt fler invånare än en mellanstor 
stad, finns oftast varken tidning 
eller radio. Men i Tyresö har vi en 
fantastisk radiokanal, Tyresö När-
radio, som ger fördjupningar om 
både kända personer och aktuella 
händelser. Och en lokaltidning, 
Tyresö Nyheter, som bevakat 
nyheter i över 50 år. Fantastiskt! 
Tack till alla er eldsjälar som ger 
oss tyresöbor intressant informa-
tion och nyheter om vad som hän-
der i vår kommun.
Lokal mediekonsument

En trevligare 
vardag
Under alla hjärtans dag såg jag 
fina hjärtan som lyste upp den 
trista tisdagen i februari i exem-
pelvis rondellerna. Tack för det, 
det uppskattas av oss som bor i 
kommunen!
❤-vän 

Bra skottat!
Trots skakigt väder har de stora 
promenadstråken varit både plo-
gade och sopade vilket gjort det 
enkelt att ta ut barnvagnen.

Tack till er som gjort vintern 
framkomlig!
Småbarnsmamman

Det är svåra tider nu, för tyresöbor och för företaga-
re. Inflation med skenande matpriser, höga elpriser 
och fortsatt höga priser på drivmedel tömmer folks 

plånböcker och företag har svårt att gå runt.
Dessa prishöjningar drabbar givetvis också kommunen. 

Lägg därtill att den skenande inflationen leder till kraftigt 
höjda pensionskostnader som gör att Sveriges kommuner 
och regioner går på knäna. Även en kommun som Tyresö, 
som under senaste mandatperioden haft en välskött eko-
nomi och i grunden är väl rustade står nu inför stora utma-
ningar, på grund av faktorer som det finns lite eller ingen 
rådighet över.

Arbetslösheten riskerar att skjuta i höjden, barn och 
unga riskerar att hamna i fattigdom, föräldrar har svårt att 
sätta mat på bordet och företagare sliter för att inte riskera 
konkurs. Det är den verklighet många av tyresöborna har 
idag. Samtidigt som regeringen drar ner på arbetsmark-
nadsinsatser, drar ner på vuxenutbildning och även på kul-
tur och fritidsverksamheter.

Det största sveket är att regeringen prioriterar stora 
skattesänkningar för höginkomsttagare före vår gemen-
samma välfärd. Istället för att kompensera äldreomsorgen, 
skolan och andra kommunala verksamheter i den svåra 
situation vi befinner oss i, väljer regeringen att lägga resur-

serna på inflationsdrivande skattesänkningar för de som 
tjänar mest.

I kristider, när ekonomin går trögt, har vi vant oss vid att 
regeringen tar sitt ansvar. Under coronapandemin under 
den socialdemokratiskt ledda regeringen så kompense-
rade regeringen ordentligt. För varje krona kommunen 
tappade kompenserades vi med tre kronor. Det gjorde att 
kommunerna tryggt kunde fortsätta att fokusera på att 
leverera välfärd istället för att ägna sig åt nedskärningar. 

Regeringen såg till att det fanns tillräckligt med resurser 
för att driva en bra skola och en värdig äldreomsorg.

Tyvärr ser vi hur den sittande regeringen är helt hand-
lingsförlamade och lämnar kommunerna, dess invånare 
och företagare i sticket. De beslut som tas försvårar snara-
re för företagare. Vissa branscher ser en ökad takt av kon-
kurser och menar att det är regeringens politik som ytterli-
gare försämrar situationen. De beslut som tas handlar mer 
om att skjuta över ansvar till kommunerna istället för att 
kompensera för den svåra situation vi alla befinner oss i.

Tack vare att vi under den förra mandatperioden tog ett 
ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi i Tyresö så står 
vi ändå starkare än de flesta andra kommuner. Vi behöver 
inte höja skatten eller göra omfattande nedskärningar i 
verksamheterna. Vi kan räkna upp skolpengen ordentligt, 
bland de högsta uppräkningarna i Sverige. Vi kan se till 
att vuxenutbildningen och socialtjänsten fortsätter att ha 
en hög kvalitet och utvecklas och vi avsätter resurser för 
arbetsmarknadsinsatser. Det är bra, men det kommer att 
bli tufft. Regeringen behöver inse att de har ett ansvar, de 
måste börja agera och se till att välfärden inte blir lidande 
under krisen.
Anita Mattsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

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

Regeringen sviker Tyresö

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

Regeringen behöver  
inse att de har ett  
ansvar, de måste  
börja agera.
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Hör upp klimat förnekare!

Hjärtliga Tyresö! Isfritt bad

Jag minns vintrarna när jag var 
ung. Då åkte vi skidor från Boll-
mora till Alby friluftsgård och 
drack varm choklad och åt lever-
pastejmackor. Numera får man 
vara glad om det blir en skidtur 
överhuvudtaget. Klimatföränd-

ringen märks även här i Tyresö. 
Vi får hitta annat att ägna oss åt 
vintertid. Men den som inte inser 
att det är en oroande utveckling 
av klimatet måste ta av sig folie-
hatten.
Margareta

Tack Tyresö kommun för att det 
gjordes fint till alla hjärtans dag. 
Flera offentliga platser, till exem-
pel rondeller och busstorget i 

centrum smyckades ut för att 
sprida kärlek kring alla hjärtans 
dag.
Kärlekskrank

 FOTO: PRIVAT

Follbrinksströmmen i februariljus. FOTO: PRIVAT
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BARN Tyresö bibliotek har fått en 
ny barnavdelning med mer färg, 
ljuddämpande mattor och ett 
tydligt fokus på tillgänglighet. En 
inbjudande plats för familjer och 
barn. Josefin Broström, ansvarig 
projektledare och Petra Rolfsdot-
ter Ericsson, bibliotekschef är 
nöjda.

Det är ingen liten sak att packa 
ner en hel biblioteksavdelning. 
Många är de bokhyllor som ska 
tömmas och böcker ska gås ige-
nom och packas ner. Men den 
gamla barnavdelningen var sli-
ten och svår att ta sig fram i. Det 
behövdes ett lyft.

– Vi ville ha färg på bokhyllorna 
för att det ska kännas att det är 
en plats för barn. Förut var det 
också väldigt trångt, det var svårt 
att komma förbi med rullstol eller 
barnvagn, berättar Josefin Bro-
ström, ansvarig projektledare för 
renoveringen.

Barnanpassat
Just tillgänglighet och arbets-
miljö har varit ett viktigt fokus 
när barnavdelningen skulle göras 
om. De nya blå-gröna bokhyllor-
na är lägre så barnen når och står 
på hjul för att lätt kunna flyttas. 
Avdelningen har också fått fler 
sittytor och ljuddämpande mat-
tor som ger ett lugnt intryck. En 
annan förändring är att det blivit 
en tydligare uppdelning mellan 
delarna för små och stora barn 
och ungdomar.

– Nu har vi också tänkt att fakta 
ska vara i mitten för det är för 
både små barn och större barn. 
Småbarnen får ha sin del på en 
sida och ungdomsavdelningen på 
andra sidan. Tonåringarna behö-
ver inte längre gå förbi småbar-
nen, fortsätter Josefin.

En sista pusselbit
Helt klart är det dock inte än. På 
ena långsidan gapar den vita väg-

gen tom. De väntar fortfarande på 
den sista pusselbiten som de tror 
kommer lyfta rummet ännu mer.

– Här ska det bli en illustration 
av vår lokala författare och illus-
tratör Lisa Moroni, men det blir 
klart senare i år, berättar Petra 
Rolfsdotter Ericsson, biblioteks-
chef.

Positiva reaktioner
Reaktionerna från barn och för-
äldrar har bara varit positiva. 
Besökarna börjar hitta tillbaka till 
biblioteket efter pandemin.

– Vi har otroligt mycket akti-
viteter för barn. Torsdagsklub-
ben, sångstunder för de yngsta, 
bokcirklar, skrivarverkstad och 
mycket lovaktiviteter. Det är jät-
tekul! avslutar Petra.

ooo

Tyresö bibliotek renoverar:

Barnen i fokus
NYHETER

Björn Persson, Krusboda
– Jag har köpt ett spritkök, det kan 
vara bra att ha.

Gunnel Lindva, Centrum
– Jag har sett till att ha daglig kon-
takt med min son, det är bra ifall 
något skulle hända.

Anita Wengström, Centrum
– Ingenting faktiskt. Jag hoppas 
att få slippa uppleva några större 
kriser, jag vill tro att det inte sker.

Della och Mikael Ordenius, 
Trollbäcken
– Vi har spritkök, mat och ved. 
Det svåra att ha hemma är vatten 
som är svårt att förvara så stora 
mängder som behövs.

Lena Johnsson, Bergfoten
– Jag har varit dålig med det, men 
jag har en välutrustad husvagn 
med gasol och allt man behöver.

?Hur har du förberett 
dig i hemmet för  
en krissitution?

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Josefin Broström, ansvarig projektledare och Petra Rolfsdotter Ericsson, 
bibliotekschef är överens om att den nya barnavdelningen är luftigare och 
lättare att ta sig fram i. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Färger och möblemang erbjuder en lugn plats där barn och vuxna kan vara. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Betygen går upp i Tyresös skolor

Tyresös skolor började under vår-
terminen 2022 återgå till normal  
verksamhet efter flera år av pan-
demi. När skolresultaten samman-
ställdes under hösten var det gläd-
jande siffror som presenterades .

Skickliga lärare och elever
Det genomsnittliga meritvärdet 
i årkurs nio ökar, likaså anta-
let elever i samma årskurs som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen. Detta går i kontrast mot 
resten av riket som ser en generell 
minskning.

– Den positiva trenden ska våra 
skickliga lärare och elever ska ha 
en stor eloge för säger barn- och 

utbildningsnämndens ordförande 
Klara Watmani (S). Från styrets 
sida fortsätter vi arbetet för att ge 
våra skolor goda förutsättningar, 
för att ge Tyresös elever en utbild-
ning som håller hög kvalitet och 
bygga framtidens skola för alla 
våra barn och unga.

Meritvärdet på hög nivå
Meritvärdet i Tyresös skolor visar 
på en fortsatt hög nivå, meritvär-
det visar på 243,5 poäng vilket är 
bland de bästa under en sexårs-
period. Andelen elever i årkurs 
9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen ligger nu på 81,7.

ooo

BETYG Andelen elever i årkurs nio som når kunskapskraven i alla 
ämnen ökar. Meritvärdet är nu det högsta på sex år. Barn och utbild-
ningsnämndens ordförande Klara Watmani tilldelar lärare och elever 
en stor eloge. Samtidigt fortsätter det politiska styret att ha skolfrå-
gorna högt på dagordningen.
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Jag tror de flesta minns från sin skolgång att det nästan 
alltid fanns någon i klassen som åt skolmaten oavsett 
vad det var som serverades. Och att man då undrat 

om det saknades mat och pengar hemma hos klasskamra-
ten. Jag minns det från mina år på Stimmet och på Forell-
skolan. Barnfattigdom har nog funnits i alla tider, även 
om olika samhällen varit olika bra på att hantera det. I 
backspegeln måste införandet av skolbespisning ses som 
ett briljant beslut för att hjälpa just barn i fattiga familjer.

Efter andra världskriget lades grunden för dagens skol-
matsverksamhet, genom att skolan skulle få ekonomiskt 
stöd att servera lagad mat. Maten i skolan kompletterade 
den mat som serverades i hemmen. En av fördelarna med 
skolmaten är att barn till dem som inte har råd, inte blir 
lika tydligt utpekade. I tider av ekonomisk uppgång kan 
folk tro att det inte längre finns familjer som har svårt 
att få pengarna att räcka till så nödvändiga ting som mat.

När nu krisen slår hårt mot många familjer, så märks 
det även i skolmaten. SVT rapporterade för inte så länge 
sedan om att det nu går åt mera mat i skolköken. Förut 
brukade man i Södertälje laga 75 kilo pasta till 1 000 por-
tioner, nu är de uppe i 90 kilo. Samma rapporter hörs från 
Tyresö. Barnen äter mer mat i Tyresös skolor, inte bara 
till lunch utan även frukost och mellanmål. Framförallt 
märks det på måndagar och fredagar.

Denna höst är vi många som känt av inte bara höga 
elpriser, utan också kraftigt ökande priser. Vi får alla min-
dre för pengarna när vi är på Coop eller Ica och handlar. 

Dessutom har hyran gått upp, 
bensinpriserna ligger kvar på 
skyhöga nivåer. Konsekven-
serna av den ekonomiska 
krisen är många och drab-

bar alla, inte minst barnen. Som riksdagsledamot slår 
det mig att den högerkonservativa regeringen inte har 
någon politik för att möta hur krisen slår mot barn. Jag 
är stolt över att vi socialdemokrater föreslagit en tillfällig 
höjning av barnbidraget. Regeringen har dock inte visat 
något intresse. Jag ställde frågan till socialtjänstministern 
i riksdagens kammare, men fick inget rimligt svar.

Det är glädjande att det i vissa kommuner finns politi-
ker som är beredda att möta krisen. Men det är outgrund-
ligt att de högerkonservativa också väljer att prioritera 
ned statsbidragen till kommuner och regioner, det vill 
säga stödet till skolor, sjukvård och barnomsorg som 
är så viktigt för våra barn. Många är vi som minns hur 
90-talskrisen slog mot de som hade det sämst ställt. Kom-
binationen av ekonomisk kris och en borgerlig regering 
gjorde att jag insåg att jag var socialdemokrat, när jag 
sprang runt i Forellskolans nu rivna lokaler i närheten av 
Tyresö centrum. På så sätt kanske historien upprepar sig. 
För det är i alla fall uppenbart för mig idag, precis som det 
var då som elev på Forellskolan, att en borgerlig regering 
lämnar vanligt folk i sticket när krisen kommer. Oavsett 
om du bor i Tyresö eller inte.
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är 
född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. 
Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är 
uppväxt i Öringe. 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 sitter i riksbanksfullmäktige. 
Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande 
i både Stockholms ishockeyförbund och 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

Margaretha Hultgren (tv) och Maria Castillo (th) åker iväg på första passet. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Susann Ronström väntar på att 
Margaretha och Maria kommer. 
  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Arbetsplatsbesök

– Något av det roligaste man kan 
göra som politiker är arbetsplats-
besök, säger Susann Ronström. 
Man får en viktig insyn i hur per-
sonalens arbetssituation är. Men 
också som i det här fallet vilka 
insatser kommuninvånarna får.

Klockan nio är det samling då 
man går igenom schemat och 
överrapportering från kvälls-
grupperna. Susann fick åka med 
Margaretha Hultgren och Maria 
Castillo, två undersköterskor 
som arbetat länge i vården och i 
Tyresö kommun. Klockan tio kör 
Margaretha bilen mot den person 
som ska ha kvällens första hjälp-
insats.

– Jag tyckte inte att det skulle 
vara rätt av mig att gå med in vid 
besöken, säger Susann Ronström. 
Det blev lite kallt att sitta kvar i 
bilen och vänta under tiden som 
Margaretha och Maria var inne 
och utförde sitt jobb men insat-
sen måste ske med respekt mot 
omsorgstagarna.

När klockan slår tolv är det 
dags för en snabbfika som på 
nattöppen bensinmack. Sedan 
fortsätter rundan och vid klock-
an ett har 15 omsorgstagare fått 
sina olika behov och önskemål 
tillgodosedda. Nu är det dags för 
avrapportering och lite matintag i 
hemtjänstlokalen.

Sedan är det dags att ta nästa 
ronda. Humöret är på topp i bilen 
med hög musik och många skratt 
mellan besöken. Under den rond-
an görs det åtta stopp hos olika 
omsorgstagare. Därefter ett väl-
digt snabbt besök till lokalen 
efter att Margaretha och Maria 
tagit kontakt med sina kollegor 
för att höra om de behöver någon 
hjälp. Just när morgonens sista 
besök var avklarat, kvart över sex 
på morgon, kommer det ett larm. 
Och med glada miner styrs bilen 
till den person som har larmat. 
Nattens insatser börjar gå mot 
sitt slut och en sista avrapporte-
ring och dokumentation görs och 
de sex natthjältarna plus Susann 
Ronström åker hem för att sova.

– Det blev så många fina sam-
tal med gruppen som verkligen 
visar på ett stort engagemang och 
mycket kunskap, säger Susann 
Ronström.

ooo

ARBETSLIV I Tyresö finns det flera olika hemtjänstutförare däribland 
kommunens egen. Den hemtjänst som utförs på natten sköts i sin hel-
het av kommunens egen personal. Varje kväll lämnar tre bilar med sex 
personal parkeringen vid Björkbackens äldrecentrum där hemtjäns-
tens lokal finns. Susann Ronström (S) som är ordförande i äldre- och 
omsorgsnämnden arbetade en natt tillsammans med kommunens 
nattpatrull.

Ny e-tjänst för bygglov ska ge snabbare ansökningar
SERVICE Nu kan tyresöbor och 
företagare ansöka om bygglov 
digitalt. Kommunen har lanserat 
en ny e-tjänst för att göra det 
lättare att ansöka. Målet är att 
den nya e-tjänsten ska leda till 
kortare handläggningstider och 
lättare ärendehantering.

Enligt kommunens bygglovschef, 
Monica Juneheim, har lansering-

en av det nya ärendehanterings-
systemet gått bra. I en kommen-
tar på tyreso.se säger hon att det 
mycket nytt för handläggarna 

att lära sig men samtidigt väldigt 
roligt att kunna arbeta i ett mer 
automatiserat bygglovssystem.

ooo

Tyresö kommun erbjuder ny e-tjänst. FOTO: TYRESÖ NYHETER

”Konsekvenserna är 
många och drabbar alla.”
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Roca Industry sätter 
Tyresö på världskartan
FÖRETAG Från lokalerna på 
Industrivägen i Tyresö sköter 
kommunens kanske mest glo-
bala företag, Roca Industry, sin 
verksamhet. Familjeföretaget 
som bland annat tillverkar olika 
formar av beslag, finns idag på 
62 marknader med dotterbolag i 
Danmark, Finland, Tyskland, Kina 
och Taiwan.

Vad är hemligheten bakom fram-
gången? Ägarna Hans Lindbohm 
och Magnus Eriksson berättar 
att det för dem är viktigt att ge 
utrymme för passion i företaget. 
Därför är de också måna om att 
inte förändra storleken på företa-
get för snabbt. Cirka 50 anställda 
är alldeles lagom idag.

– Vi vill söka de som är förbi 
stadiet att sitta på tjusiga kontor 
i innerstaden. På så sätt passar 
Tyresö oss bra. Här är det lite som 
en enklav. Du hittar få yngre här, 
det arbetssätt vi har kräver erfa-
renhet och kompetens du saknar 
om du är under 40 år.

I företaget har de använt 
sina tidigare erfarenheter från 
näringslivet för att skapa den 
organisation de själva vill ha. 
Med en platt organisation där 
medarbetarna arbetar i team med 
stort eget ansvar och gemensamt 
beslutsfattande har de hittat sitt 
framgångsrecept.

Innovation och ständig förny-
else är något de ofta återkommer 
till. Ett exempel är 3d-skrivaren 

på huvudkontoret i Tyresö som 
är kopplad till en systerskrivare 
i Taiwan.

– Många säger att de inte för-
står hur vi kan vara så snabba. 
Egentligen handlar det bara om en 

platt organisation och bra logistik, 
avslutar Lindbohm och Eriksson.

ooo

Rocas ägare Hans Lindbohm och Magnus Eriksson visar kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) tillsammans med riksdagsledamöterna Åsa 
Westlund (S) och Alexandra Völker (S) hur en av företagets 3D-skrivare fungerar. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Så tycker tyresöbor 50+ 
om sin bostadssituation

Tyresö Bostäder  
köper hyresfastighet

BOSTAD Tyresö kommun har 
undersökt vad tyresöbor över 
50 år tycker om sin bostadssi-
tuation och önskemål kring sitt 
nuvarande och framtida boende. 
Totalt har 750 personer fått 
svara på frågor.

En majoritet, 62 procent, uppger 
i undersökningen att de inte vill 
flytta från där de bor idag och att 
den nuvarande bostaden uppfyl-
ler de önskade behoven. Det är en 
något högre andel äldre över 80 år 
som svarat att de inte vill flytta.

38 procent har svarat att de vill 
flytta. Här är den största andelen i 
åldern 70–79 år och 50–59 år. Det 
är också fler kvinnor än män som 
uppger att de vill flytta. Störst 
andel bor i Trollbäcken och Boll-
mora. Av de som vill flytta anges 
önskemål om en mindre bostad 
och ett långsiktigt boende som 
skäl. De flesta vill flytta inom 
Tyresö och Bollmora är det mest 
aktuella området.

Av de som vill flytta från kom-
munen är majoriteten i åldern 
50–59 år och bor i småhus.

Var man vill flytta skiljer sig men 
vanliga kommuner gruppen öns-

kar flytta till är Stockholm, Nacka 
eller Haninge. Vanliga skäl är en 
mindre bostad, att komma när-
mare natur samt familj och vänner.

Efterfrågade kvaliteter på 
bostaden i övrigt är rymlig bal-
kong, minimalt med störningar 
och fönster i flera väderstreck. 
Möjligheter att ha egen bil och 
kunna parkera nära bostaden är 

andra efterfrågade faktorer, lik-
som närhet till natur, utbud och 
service samt kommunikationer.

Undersökningen är gjord för 
att kommunen ska få bättre för-
ståelse för hur de tyresöbor som 
är över 50 år ser på sin bostads-
situation för underlag inför fram-
tidsplanering.

ooo

FASTIGHET Tyresö Bostäder 
meddelar i ett pressmeddelande 
att de köper fastigheten Karde-
mumman 1 på Kryddvägen i Boll-
mora. Huset, som är byggt 2018, 
rymmer 50 hyresrätter. Tidigare 
ägare är privata LW Fastighets 
Holding AB. Tyresö bostäder 
kommer att överta fastigheten i 
slutet av februari.

– Vi är väldigt glada över köpet av 
denna fastighet och att därmed 
kunna erbjuda fler nyproduce-
rade lägenheter till våra hyres-

gäster. Fastigheten kompletterar 
vårt befintliga fastighetsbestånd 
väl och ligger i ett område där vi 
redan har flera fastigheter, vilket 
ger bra synergieffekter, säger 
Marie Reinius, tf VD för Tyresö 
Bostäder i en kommentar.

Fastigheten är uthyrd till 100 
procent och i mycket gott skick. 
Den är också projekterad för mil-
jöbyggnad silver, vilket är bety-
delsefullt i såväl Tyresö Bostä-
ders som kommunens hållbar-
hetsarbete.

ooo

Fastigheten Kardemumman 1. FOTO: PRESSBILD/TYRESÖ BOSTÄDER

TYBOs projekt i Granängsringen. FOTO: PRESSBILD/TYRESÖ BOSTÄDER
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I höstas deltog några av Tyresös skolor i tävlingen 
Gå och cykla till skolan. De vinnande klasserna 
fick lämna sitt vanliga klassrum och istället 
besöka  Djurskolan.

Getterna får lite extra godis av Angelica under överinseende av Strandskolan klass 5A. FOTO: TYRESÖ NYHETER

På besök i Djurskolan
Varje år anordnar Trafikkalen-
dern en tävling för skolbarn, från 
F-klass till årskurs 6. Tyresö kom-
mun är med och sponsrar Trafik-
kalendern som under 30 år försett 
skolor med kostnadsfria lärome-
del i trafikundervisning.

Rörelse ger poäng
Tävlingen går ut på att få eleverna 
att röra på sig mer och att gå och 
cykla mycket under två valfria 
höstveckor. Totalt kan en elev få 
två poäng per dag om man går, 
cyklar eller åker kollektivt både 
till skolan och från skolan. Alltså 
kan varje elev på tävlingens två 
veckor få totalt 20 poäng.

Deltagande skolor redovisar 
sedan resultatet för Trafikkalen-
dern. När tävlingen är avslutad 
bjuder kommunens samhälls-
byggnadskontor vinnande klasser 
på en djurlärande upplevelse.

Uppskattat pris
I år deltog Njupkärrs skola, Han-

vikens skola samt Strandskolan. 
En klass från varje skola fick upp-
leva en förmiddag på Djurskolan i 
Uddby gård vid Alby friluftsgård.

– Att besöka Djurskolan är ett 
nytt och mycket uppskattat pris 
för vinnarna, säger Lotta Anglén, 
koordinator på enheten för håll-
barhet och mobilitet på Tyresö 
kommun.

I februari var det dags för 
Strandskolans klass 5A att få 
lära sig mer om djuren på går-
den. Antalet elever som besöker 
djuren i stallarna kan inte vara 
fler än 10–12 åt gången, så varje 
klass delas upp i två grupper. Del-
tagarna var mycket uppspelta och 
tyckte att det var ett roligt pris att 
vinna. På plats var även barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Klara Watmani.

– Eleverna får möjligheten att 
lära sig mer om djur och natur. 
Att vi kan genomföra denna typ 
av aktiviteter skapar ett enormt 
mervärde för våra unga. Det är 

värdiga vinnare som får en fin dag 
på Uddby gård, säger Klara Wat-
mani.

Närkontakt med djuren 
Eleverna fick träffa, klappa och 
veta mer om djuren. På gården 
finns 16 fjällkor, ett 20-tal får, två 
stora grisar, kaniner, getter, hönor 
och naturligtvis hästar.

– Alla elever som har besökt oss 
tycker att det är jätteroligt med 
närkontakten, berättar Angelica 
Granat som driver verksamheten. 
Det är inte så ofta barn i storstads-
regioner kan komma så nära och 
få mata kor och grisar. Och att få 
gå in till får och getter och klappa 
dom uppskattas verkligen. Att 
också få leda fram en häst och 
prova på att både rykta och kratsa 
hovar är mycket populärt.

Efter gårdsbesöket avslutades 
förmiddagen med medhavd mat-
säck och nygräddade våfflor i 
Rödkullans Café.

ooo

Olivia försöker mata en fjällko.

Angelica Granat är verksamhets-
ledare för Djurskolan på Uddby gård.

Alvin och Nils ryktar russet Atos som verkar nöjd med behandlingen. Klara Watmani matar bocken Tore.

Ingrid, Alva, Alice och Olivia hälsar på herr Bagge.

Kaninerna var lite blyga i början.

Nyfikenheten verkar lika stor från båda håll.

Vinnarna i halva klass 5A matar gårdens getter.

Angelica presenterar en av gårdens gotlandsruss.
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Fakta om Djurskolan
Djurskolan är relativt nyöppnad, 
och förutom Hästis för barn från 
4 år och Hästis från 7 år, så kan 
man anmäla sitt barn till Djur-
morgon där de kan vara med och 
sköta om djuren. Det är även hit 
man kommer när man vill träffa 
lammen på våren. Under skol-
loven kan man delta på djurläger. 
Läs mer om Djurskolan på www.
uddbygard.org.

Besök inne hos fårtackorna. Baggen i säkert förvar.

– 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, säger barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Klara 
Watmani (S)

Den nya förskolan är planerad 

att rymma 160 barn och kommer 
att ligga i den södra delen av fast-
igheten där det idag finns en par-
kering. Placeringen av förskolan 
är gjord utifrån att skolgården 
ska bli så bra som möjligt och för 

att kunna spara de grönområden 
som finns.

Byggnaden vara L-formad och 
byggas enligt kommunens kon-
cept för förskolor. Enligt hand-
lingar från Tyresö kommun är 
förskolan planerad att ha omålad 
träfasad. Delar av fasaden, samt 
fönster och dörrar, planeras att 
färgsättas med en grön kulör.

Enligt den preliminära tidpla-

nen räknar Tyresö kommun med 
att detaljplanen för den nya för-
skolan ska vara klar till mitten av 
2023.

ooo

Den nya skolan kommer att ha 
plats för 550 elever i årskurs F–6. 
Förutom skola byggs även en ny 
idrottshall och skolgården får en 
helt ny konstgräsplan. Enligt för-
slaget kommer en ny gång och 
cykelpassage byggas mellan Njup-
kärrsvägen och Granängsringen.

– Njupkärrs skola har nått slu-
tet på sin livslängd och kan inte 
längre erbjuda eleverna en bra 
studiemiljö. Jag är stolt över att 
vi nu skapar ändamålsenliga och 

funktionella lokaler. De kommer 
möjliggöra en bättre och jämlika-
re skola för våra barn och bättre 
arbetsmiljö för lärarna, säger 
Klara Watmani (S), ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden.

Den nya skolan kommer att 
vara större än den nuvarande 
byggnaden som bara rymmer 300 
platser. Framöver väntas antalet 
barn i de centrala delarna av Tyre-
sö att öka och då kommer också 
fler skolplatser behövas.

Klara Watmani (S) berättar att 
byggandet av nya Njupkärrs skola 
är en del i en större satsning från 
politiskt håll med renovering och 
upprustning av förskole- och 
skollokaler och för att säkerställa 
att det långsiktigt finns skolplat-
ser så alla barn kan gå i skola nära 
där de bor.

– Ambitionen är densamma för 
hela kommunen. Tyresös barn 
ska ha nära till skolan, vägen dit 
ska vara trygg och utbildningen 
ska hålla en god kvalité. Med en 
långsiktig planering av skolplat-
serna kan vi exempelvis undvika 
att andra skolor i området har 
överbeläggning.

ooo

NYHETER

Getterna får lite extra godis av Angelica under överinseende av Strandskolan klass 5A. FOTO: TYRESÖ NYHETER

På besök i Djurskolan Ny förskola vid 
Bergfotens  skola

Så kan nya Njupkärrs 
skola se ut

Bild från planbeskrivningen som visar konceptuell illustration över fasad 
mot gata. ILLUSTRATION: AIX ARKITEKTER

FÖRSKOLA En helt ny förskola planeras att byggas intill Bergfotens 
skola. Förslaget har varit på samråd och ska nu ut på granskning. 
Bergfotens förskola är idag inrymd i lokaler som tillhör Bergfotens 
skola. Med den nya förskolebyggnaden utökas antalet skolplatser 
samtidigt som skolans lokaler frigörs. Skolan och förskolan får även 
ett nytt, gemensamt större kök och skolmatsal – en lösning som kom-
mer att bidra till en förbättring av logistik och arbetsmiljö.

SKOLBYGGE Sedan tidigare är det klart att Njupkärrs skola kommer 
att ersättas av en helt ny skola eftersom den nuvarande skolans 
lokaler är i för dåligt skick för att renovera. Nu kan Tyresö kommun 
presentera bilder på hur den nya skolan kommer att se ut då förslaget 
till ny detaljplan går ut på samråd.

Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Klara Watmani (S). 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Bild på möjlig utformning av skolbyggnaden, sett från norr. I Tyresö kommuns underlag står att byggnaden och 
utemiljöns utformning är preliminär och kommer utredas vidare. ILLUSTARTION: AIX ARKITEKTER

Agnes har cyklat och Ingrid har gått till skolan varje dag under tävlings perioden.

Angelica presenterar en av gårdens gotlandsruss.
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PORTRÄTT Den nye ordföranden 
i äldre- och omsorgsnämnden 
har lång erfarenhet av kommunal 
verksamhet i allmänhet och av 
vård och omsorgsfrågorna i syn-
nerhet. Erfarenheten kommer 
från ett helt yrkesliv inom den 
verksamhet, om än i annan kom-
mun, hon nu blir politiskt ansva-
rig för.

Vem är du?
– Jag flyttade till Tyresö 1975. Är 
gift och har två vuxna barn och 
fem barnbarn. Jag har i stort sett 
arbetat med vård och omsorg hela 
mitt yrkesliv och har alltid varit 
kommunanställd. Under många 
år arbetade jag som chef på äld-
reboenden. Under en kortare tid 
har jag även varit chef för ett LSS 
boende. Jag bodde under många 
år i Krusboda men bor nu i Får-
dala. Jag har även ett boende på 
Gotland som jag väldigt gärna 
åker till. 

Vad fick dig att engagera dig 
politiskt?
– Jag har alltid haft vänsteråsikter, 
en väldigt kort tid var jag medlem 
i vänsterpartiet, men insåg gan-
ska snabbt att det inte var något 
för mig. Men utanför Ica-affären i 
Krusboda stod en man vid namn 
Arne Dahlberg och delade materi-
al inför valet 1991. Vi började dis-
kutera politik och efter en stund 
sade Arne; Du som har så många 
åsikter som överensstämmer med 
socialdemokratin måste bara gå 
med i partiet och vara med att 
påverka.

– Sagt och gjort, jag gick med 
i partiet dagen efter vårt samtal. 
Så det var nog bara det att jag vill 
vara med och påverka vad som 
sker i kommunen.

Vilket politiskt beslut är du mest 
stolt över som du varit med och 
beslutat om?
– Just nu kan jag bara komma på 
att all personal inom äldreomsor-
gen erbjuds att arbeta heltid, vil-
ket aldrig tidigare skett i kommu-
nen. Jag är även väldigt stolt över 
att vi startat upp en träffpunkt 
för äldre, Kopp och Själ och en 
mötesplats för personer med 
funktionsnedsättning, Myggan. 
Men även uppsökande verksam-
het och anhörigstödjaren är såda-
na insatser som vi infört under 
förra mandatperioden.

Vilka är de viktigaste frågorna 
för äldre och omsorgsnämnden 
den här mandatperioden?
– Prio ett är att få igång ett byg-
gande av ett kommunalt drivet 
äldreboende och planering för 
ytterligare ett boende, bygga ett 
LSS boende och utöka korttids-
platser inom omsorgen. Vi måste 
även se hur vi ska kunna behålla 
och erbjuda personal bra arbets-
miljö och vidareutbilda vid behov. 
Hela vård och omsorgsverksam-
heten står inför gigantiska utma-
ningar.

ooo

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

Två miljarder extra  
till sjukvården

Socialdemokraterna, Centerpar-
tiet och Miljöpartiet tillsammans 
med Vänsterpartiet i Region 
Stockholm har presenterat ett his-
toriskt stort räddningspaket till 
sjukvården i Region Stockholm. 
Förslaget innebär att akutsjuk-

husens anslag höjs varaktigt med 
2 miljarder kronor. Med anslaget 
kommer också krav på att sjuk-
husen ska ta fram en åtgärdsplan 
för att stärka arbetsmiljön och 
minska kostnaderna för adminis-
tration och inhyrd personal.

– Denna historiska förstärk-
ning krävs för att vi ska kunna 
trygga vårdplatserna, garantera 
patientsäkerheten och tillgodose 
vårdbehovet. Det är resurser 
som kommer gå direkt in i verk-
samheterna på sjukhusen och 
bland annat säkra en tryggare 
förlossningsvård, cancervård, 
och ett förbättrat mottagande på 
akutmottagningarna, säger Aida 
Hadžialić (S), finansregionråd i 
Region Stockholm.

Förslaget består av tre delar
Hälso- och sjukvårdsnämndens 
anslag höjs varaktigt med 2 mil-
jarder kronor och fördelas vidare 
till samtliga akutsjukhus för att 
hantera underskott som är svåra 
att hantera kortsiktigt på annat 
sätt, inklusive vårdval förloss-
ning, akut omhändertagande, 
kirurgi och behandling, barnsjuk-
vård, cancervård samt utveckling 
av team-besök och digital vård.

Krav på effektiviserande åtgär-
der införs. Sjukhusen får därmed i 
uppdrag att ta fram en gemensam 
åtgärdsplan som ska inkludera en 
beskrivning av hur inhyrningen av 
personal respektive kostnaderna 
för administration ska minska.

Omställning ska säkras
Utöver att säkra upp finansiering-
en till akutsjukhusen är det viktigt 
att regionen tar fortsatta steg mot 
en omställning till nära vård. Detta 
behövs för att i ökad utsträckning 
ge patienter vård på rätt vårdnivå. 
Det kommer därför ställas krav på 
akutsjukhusen att delta i omställ-
ningen mot en nära vård som ska 
presenteras i samband med sjuk-
husens åtgärdsplan.

oooAida Hadžialíc (S), finansborgarråd. FOTO: ANNA MOLANDER

Susann Ronström. FOTO: TN

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot från Tyresö, och Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. FOTO: TN

Polisnärvaron i Tyresö har blivit sämre

– Problemet är att Tyresö är en 
del av polisområde syd som är 
ett av de största polisområdena 
och täcker 10 kommuner. Tyresö 
slåss om samma resurser som till 
exempel Södertälje och Botkyr-
ka. Därtill ingår vi i lokalpolisom-
råde Nacka som har sin polissta-
tion i Nacka strand. Effekten blir 
att vi å ena sidan prioriteras bort 
för mer akuta insatser, å andra 
sidan också ligger ganska långt 
bort från där polisen utgår, säger 
Mathias Tegnér (S), riksdagsleda-
mot från Tyresö.

Anita Mattsson (S) som är 
kommunstyrelsens ordförande 
instämmer:

– Från kommunens håll kan 
vi göra mycket i det långsiktiga 
förebyggande arbetet med sats-
ningar på skola, socialtjänst, 
arbetsmarknadsåtgärder och 
brottsförebyggande åtgärder som 
kameraövervakning, belysning, 
fältassistenter och väktare. Men 

vi behöver också öka polisens 
närvaro i kommunen om det ska 
bli någon skillnad.

De båda är eniga om att poli-
sens nya sätt att arbeta lett till 
en sämre närvaro i kommunen. 
För några år sedan hade Tyresö 
sex eller sju kommunpoliser 
som fanns i Tyresö och arbetade 
relationsbyggande och som kom-
munen förde en dialog med. Idag 
förs samma dialog med en kom-
munpolis. Bilden är att det rela-
tionsbyggande arbetet är borta. 
Istället kommer polisen när det 
hänt något eller när polisen har 
en insats.

– Det absolut bästa skulle vara 
om Tyresö fick en egen polissta-
tion och att den polisiära närvaron 
ökade. Polisen ska inte bara vara 
någon som kommer när det hänt 
något. Vi behöver poliser som kan 
områdena och känner oss som 
bor här, säger Mattsson (S).

ooo

Susann Ronström:

Ny ordförande i äldre- 
och omsorgsnämnden

REGIONEN Akutsjukhusen i Region Stockholm har länge varit struktu-
rellt underfinansierade, och det har bidragit till försämrad patientsäker-
het, brist på vårdplatser och landets längsta väntetider på akutmottag-
ningarna. Nu presenteras ett räddningspaket på två miljarder kronor.

TRYGGHET Polisen prioriterar inte Tyresö och närvaron är sämre än 
förr. Det menar kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) 
som tillsammans med Tyresös riksdagsledamot Mathias Tegnér (S) 
nu riktar kritik mot polisen för att Tyresö hamnar i skymundan i  
polisens arbete.
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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.

Veronikagränd
Veronikan blev Tyresö bostä-
ders fjärde område i Farmar-
stigsområdet. De röda tegel-
husen invid Njupkärrsvägen 
på dess västra sida. De minsta 
lägenheterna är 50 kvadratme-
ter och de största 121. Området 
har också en kvarterslokal som 
hyresgästerna kan ha till fest 
och möten. 

Som alla områden i Farmar-
stigen har Veronikan nära till 
naturen med de stora skogarna 
och Barnsjön. Bussarna stan-
nar alldeles utanför på vägen 
och ett stenkast därifrån finns 
både skola och förskola.

Byggår 1989
Upplåtelseform Hyresrätt
Antal bostäder 84, tvåor  
 till femmor
Antal hus 5 
Våningar 5

Selfie på Erik och Shirley Clamp som är första gästen i serien. FOTO: ERIK LINDER

Erik Linder bjuder in till scenshow i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kommunen satsar på 
scenshow i Tyresö aula

Vad är det här för typ av show?
– Som ett soffprogram med sång 
och mycket humor och värme, 
säger Erik till Tyresö Nyheter. Jag 
kommer ha med mig musiker på 
scenen så att både jag och mina 
gäster får live-komp.

Vilka gäster kommer du att 
bjuda in?
– Det är hemligt men jag kan ge 
dig den första gästen, och det är 
Shirley Clamp. Vi har jobbat ihop 
förut och det är exakt sådana gäs-
ter som jag vill ha. Sådana som 
man bara kan skicka i väg ett SMS 
till och bjuda in.

Hur fick du idén till det här?
– Det var kommunen som tog 
kontakt och frågade om vi skulle 
göra någonting tillsammans och 
namnet var faktiskt deras idé. De 
föreslog en gäst, lite prat och lite 
musik.

Vilka de övriga artisterna som 
gästar kommer att avslöjas i slu-
tet på varje show, men om man 
vill försäkra sig om en plats så 

kan man chansa och köpa biljet-
ter i förväg.

Tyresö kommuns kultursats-
ning innefattar även Familjelör-
dag, olika typer av evenemang 
som är riktade till barnfamiljer 
och mer ska tydligen ligga i den 
så kallade ”pajpen”.

Hur vore det om du gav oss nam-
nen på någon av gästerna i de 
övriga programmen?
– Nej, det kommer jag inte göra, 
men jag säger så mycket att i 
den aprilshowen kommer det att 
vara två gäster och i majshowen 
inte mindre än tre gäster, skrattar 
Erik.

Premiär den 15 mars
15 mars är det premiär för Scen-
kväll med Linder i Tyresö aula 
(tidigare Tyresö gymnasiums 
aula) och biljetter köper man via 
kommunens hemsida till det faci-
la priset av 120 riksdaler. Övriga 
datum är preliminärt 13 april och 
4 maj och biljetter till dessa sho-
wer släpps inom kort.

Blir det ett bra gensvar så finns 
det planer på att fortsätta med 
detta under året. Vem vet, kanske 
blir det en riktig långkörare?
Niklas Wennergren

UNDERHÅLLNING Sen kväll med Luuk, blir Scenkväll med Linder, lite 
så kan man beskriva det som ska bli Tyresö kommuns nya kultur-
satsning. Erik Linder som är en välkänd musikprofil i Tyresö, har 
tidigare varit med i melodifestivalen, med text skriven av Kenneth 
Gärdestad.
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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

Först pandemi-koma, sen krigstider-koma, elpris-koma, 
matpris-koma, mörker-koma, kyla-koma. Och nu även 
skjutningar-koma och bombningar-koma. Inte konstigt 

att vi nordbor är lite bleka och deppiga dessa dagar. Hämmande 
tankar från pandemin riskerar att hänga kvar, om inte annat så 
omedvetet. Är man van att hålla sig hemma kan det dröja innan 
man kommer igång och inser att man faktiskt kan njuta lite mer 
av livet igen. Nöjen som bio, konserter och restaurangbesök är 
ok igen.

I samband med att pandemins tryck på oss släppte inledde 
Ryssland sitt invasionskrig i Ukraina. Den ena hotbilden ersattes 
med en annan. Med förfärade ögon såg vi hur stridsvagnar rull-
lade in i Ukraina, och den ena rapporten om anfall och luftvärns-
angrepp avlöste den andra. Ungefär samtidigt som denna tidning 
delas ut har kriget pågått i ett år. Sverige och många andra länder 
bidrar ekonomiskt och med militär utrustning till Ukraina, men 
så länge vi inte ser någon lösning på situationen så får den stora 
konsekvenser även i Sverige. Höjda elpriser, höjda bolåneräntor 
och ibland även brist på matvaror. Många svenskar, som varit för-
skonade från detta känner sig nog lite tagna på sängen idag. Det 
talas om ekonomin på TV, på bussen och i fikarum. Det är jobbigt 
när reella hot kombineras med en försämring av levnadsstandar-
den för de allra flesta. Plötsligt är det vardagsmat att diskutera 
sina månadskostnader, att jämföra och tipsa varandra om banker 
med bättre låneerbjudanden och maträtter som räcker länge.

Hur ska vi då hantera oss själva så att inte alla dessa koma-
tillstånd ska bli oss övermäktiga? Så att inte stressnivån höjs med 
varje ny stressfaktor? Jag tror att det som alltid varit viktigt för 
oss människor blir än viktigare i dessa tider. Gemenskap, träffas 
på riktigt istället för via skärmar som vi varit hänvisade till så 
länge, koppla bort telefonerna och vara här och nu. Se varandra 
och dela tacksamhet över att vi har våra vänner, familj och släk-

tingar. Trots allt ger tekniken de 
som känner sig ensamma möj-
lighet att komma med i nya sam-
manhang: appar och hemsidor 
finns, som vänder sig till dem 
som söker nya vänner. Männis-
kan är ett flockdjur, vi behöver 
varandra.

Andra tips kan vara att begränsa inflödet av nyheter. Att strun-
ta i nyhetssändningarna på TV och via andra medier, och istället 
öppna en god bok eller ljudbok som erbjuder en stunds verklig-
hetsflykt. Många blir hjälpta av mindfulness, yoga eller medita-
tion, där du tränar dig att ändra eller begränsa dina tankar. Under 
pandemin blev det tydligt att vi ändrade våra vanor, många männ-
iskor gick ut i naturen och vistades där; det var härligt att se dem 
sitta runt elden tillsammans som i en svunnen tid.

Jag tyckte mig även märka en större vänlighet i vardagen 
under pandemin. Några vänliga ord i kassan på matvaruaffären: 
– Ha det så bra! Eller – Ha en fin dag! gjorde skillnad för mig i alla 
fall. Den vänligheten verkar hänga kvar, tack och lov. Det är som 
att vi är många som inser att vi sitter i samma båt när det gäller 
att hantera en yttre fiende: tillsammans är vi starkare.
Ursula Rundin

Ursulas undringar:
Hur mår vi 
egentligen ?

Ursula Rundin, utbildad journalist och tyresöbo 
sedan 20 år. Ursulas stora intresse för män-
niskor och det mänskliga mötet, kombinerat 
med hennes nyfikenhet, gör att hon gärna 
berättar om det vardagliga livet i Tyresö.

”Se varandra och dela 
tacksamhet över att 
vi har våra vänner, 
familj och släktingar.”

KULTUR/NÖJE

Maria Dreemurr the hedgehog 
vinnare i Funkisfestivalen

Maria Dreemurr the Hedgehog får äran att representera Tyresö i semifinalerna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

FESTIVAL Varje år arrangerar 
Tyresö kommun en deltävling i 
Funkisfestivalen. Vinnaren deltar 
sedan i semifinalerna den 25 och 
26 mars på Nalen. Därifrån går 
12 bidrag vidare till den stora 
finalen den 16 juni på Stockholm 
Waterfront.

I år blir det Maria Dreemurr the 
Hedgehog som får äran att repre-
sentera Tyresö i semifinalerna. 
Hon vann juryns, och den nästin-
till fullsatta aulan på Tyresö gym-
nasium, gillande med låten ”If we 
only learn”.

Men kampen om platsen i 
semifinalerna var stenhård, eller 
som jurymedlemmen Erik Linder 
uttryckte det. ”Vi visste att det 
skulle bli svårt, men det visade 
sig vara nästan omöjligt”.

Även om Maria Dreemurr the 
Hedgehog får representera Tyre-
sö i semifinalerna så kan man 
konstatera att alla deltagare är 
vinnare. Med hög klass, utstrål-
ning och glädje levererades num-

mer efter nummer. Deltagarna 
lyckades tillsammans med kväl-
lens konferencierer Elias Moberg 
och Tobbe Trollkarl skapa en fan-
tastisk och underhållande kväll.

Juryn bestod av: Moises Rumie, 
Riisa Löfström, Cynthia Rune-
fjärd och Erik Linder.

Bandet bestod av: Tomas 
Nordenbrink och Alfred Isaksson 
på klaviatur. Annie Ivarsson och 
Anders Scherp på slagverk/trum-
mor. Jessica Lång på sång. Hans 
Wallqvist på gitarr samt Niclas 
Arn på elbas.

ooo

Konferenciererna Elias Moberg och Tobbe Trollkarl höll ordning och reda 
på kvällens program.  FOTO: TYRESÖ NYHETER

Årets
bidrag

1413121110

98765

4321

Niclaz Eklund  
De sista ljuva åren

Kent Tiilama  
Tio tusen röda rosor

Thomas Claesson  
Far Away

Filip Röed  
I will be popular

Maria Brolund  
Så länge vi har varann

Maria Brun  
Hatten av för farmor

Gerd Söderlind  
Älska mig

Marita Halldén  
Part of your world

Nina Saarilehto  
Den vita duvan

Emil Lindberg  
Fix you

Lena Löwgren  
De sista ljuva åren

Lisa Nidenmark  
Eiffeltornet

Nathalie Gustafson  
Tusen bitar

Maria Dreemurr  Maria Dreemurr  
the Hedgehog  
If we only learn
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4–3 letar sig in bakom Isak Johansson och Glada-Hudik blev Ledsna-Hudik. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Det blev tvärstopp för Line Brandt och resten av Tyresö mot GuIF. 
 FOTO: MICHAEL GÖTHE

Alexander Holm satte sju bollar från kanten, men det räckte ändå inte. 
 FOTO: MICHAEL GÖTHE

Knapp förlust Riskerar kvalspel

Dam eller herrspelare i fotboll? 
Sugen på att snöra på skorna 
igen? Då ska du ta chansen 

och hoppa på Strand FC. Vi har 
precis startat två seniorlag 

för de som vill lira och ha kul. 
Damerna startar sitt äventyr 
i divison fem medan herrarna 
kickar igång i division sju. Vi 

söker dig som känner att du inte 
gjort dina sista 90 minuter. 

Gå in på tyresostrandfc.se om 
du vill veta mer. Där finns även 

info om våra andra lag.

Varmt välkomna!

THH skrällde mot Hudiksvall

Den första perioden slutade mål-
lös men THH kanske hade lite mer 
”edge” än gästrikarna. Därför var 
det inte helt ologiskt att Fredrik 
Schlyter gav hemmalaget ledning-

en efter 5.43 i den andra perioden. 
Fint framspelad av Joel Thulin 
och Ludvig Georgsson. Hudiks-
vall utjämnade i den tolfte minu-
ten via Adam Byström Johansson 

och ställningen var 1–1 när den 
sista perioden startade.

Tio minuter in i sista perioden 
sätter Alexander Karlsson 2–1 
för THH, och det kändes rättvist. 
Kanske var det vad som behöv-
des för att Hudiksvall skulle 
vakna till, för med Oscar Lundin 
i utvisningsbåset kvitterade man 
till 2–2. Med två minuter och 38 
sekunder kvar på matchuret tog 

de också ledningen. Det var med 
andra ord glada-hudik igen.

Här kunde berättelsen varit 
slut, men här kliver Ludvig Georg-
son in som hjälte i matchen. 19 
sekunder efter Hudiksvalls led-
ningsmål suddade han ut leende-
na på deras läppar och tvingade 
dem till förlängning. Dessutom en 
förlängning där han tillsammans 
med Mathias Sundberg serve-

rade Joel Thulin så att han kunde 
avsluta förlängningen redan efter 
3.42.

En riktig lagseger givetvis men 
det kändes helt rätt att ge Viktor 
Lundahl, Väggen från Älta, priset 
som matchens spelare.

Nu väntar Lindlöven från Lin-
desberg på onsdag (22/2) klockan 
19.00.
Niklas Wennergren

ISHOCKEY Serietvåan Hudiksvall fick ett hett mottagande när de 
fick besöka Tyresö ishall på söndagskvällen. En överfylld ishall och 
ett rejält taggat Tyresö/Hanviken på andra sidan mittlinjen. 0–5 mot 
Strömsbro dagen innan höjde förstås revanschlusten och det skulle 
snart visa sig hur hungriga de var.

HANDBOLL Gårdagens match mellan Tyresö och Eskilstuna Guif 
slutade i förlust. Guif började matchen starkast och drog i väg med 
några bollars ledning, som Tyresö sedan tog i kapp efter att ha fått 
ordning på sitt försvars- och målvaktsspel. Vid halvtidsvilan var det 
helt jämt, och 13–13.

HANDBOLL Tyresö kom till matchen med ett desarmerat lag där 
många spelare saknades på grund av sjukdom och skador. Kanske var 
det därför man valde att inleda matchen med ett högt försvarsspel, 
som inledningsvis överraskade Torslanda, men som de senare relativt 
enkelt kunde spela sig förbi.

Andra halvlek präglades av att 
Tyresö kom till många fina lägen 
men där avsluten antingen stop-
pades av ramträffar eller Guifs 
målvakt, som vid matchens slut 
hade över femtio i räddnings-
procent. Matchen var jämn hela 
vägen, men slutade till slut 22–24 
till Guifs fördel. 

Bästa målskyttar i matchen 
blev Tuva Nilsson med nio mål 
för sörmlänningarna och Daniela 
Lidsheim-Marjasin som satte sju 
för Tyresö.

Laget ligger för nuvarande på 
en fjärdeplats i tabellen när tre 
omgångar återstår.
Julia Lönnborg

I andra halvlek fick Tyresö dock 
bättre träff i sitt försvar- och mål-
vaktsspel, vilket bäddade för en 
jämn avslutning.

Tyresö fick en chans att kvit-
tera i matchens sista anfall, men 
lyckades inte sätta bollen i mål. 
Matchen slutade 25–26 till Tors-
landa. 

Alexander Holm och Lukas 
Rylander satte sju mål vardera för 
hemmalaget.

Med fyra omgångar kvar ligger 
nu Tyresö med sina 17 poäng på 
elfte plats i tabellen och riskerar 
kvalspel för att hålla sig kvar i All-
svenskan.
Julia Lönnborg
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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 
medlemsavgift  på 300 kronor  

eller mer om du vill.

Plusgiro: 491 57 21-7
Swish: 123 679 37 07  

Ange ditt namn och din adress.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema.

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/

FUNKISTEATER PÅ SPORTLOVET
27 & 28/2, 09.00–12.00, Tyresö 
kulturskola Kvarnhjulet hus A. Kom 
till kulturskolan på improvisations-
teater och testa blandade blandade 
teaterövningar. Kursen ges två för-
middagar under sportlovet, kom en 
eller båda. Behövs ledsagare ska 
den vara med under hela dagen. 
Arr: Tyresö kommun Biljetter: Gratis, 
ingen föranmälan.

TIPSPROMENAD FÖR SUPERHJÄLTAR
27/2–05/3, 10.00–17.00, Biblio-
teken i Tyresö. På sportlovet kan du 
gå en tipspromenad på temat Hand-
bok för superhjältar på alla biblio-
teken i Tyresö. Svara alla rätt så 
har du chans att vinna en bok. Arr: 
Tyresö kommun Biljetter: Gratis.

SPELA SCHACK PÅ BIBLIOTEKET
28/2, 15.00–16.30, Biblioteket i 
Tyresö centrum. Spela schack på 
biblioteket. Kom och spela schack 
med Svante Wedin från Tyresö 
schackklubb. Alla åldrar välkomna. 
Både nybörjare och vana schack-
spelare. Arr: Tyresö kommun Biljet-
ter: Gratis, drop in.

IT-HJÄLP, SENIORNET
01/3, 15.30–17.30, Tyresö gymna-
sium. Problem med din platta, tele-
fon, dator? Vi diskuterar problem 
och löser tillsammans. Vi träffas 
varje onsdag i Tyresö gymnasium 
sal M22 kl 15.30. Kaffe serveras 
till självkostnadspris från kl 15 och 
där ses vi och lär känna varandra. 
Sedan löser vi eventuella problem 
tillsammans. Vi har också zoom-
träffar varannan måndag jämn 
vecka kl 15.30. Arr: Tyresö Senior-
Net Biljetter: Gratis, men bli gärna 
medlem, kaffe till självkostnadspris.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Hembygds föreningens 
vårprogram

Göran Sundgren, ordförande i Tyresö Hem-
bygdsförening berättar om föreningens vår-
program. Här bjuds det på allt från härliga 
vandringar till semmelfika vid Ahlstorp och 
valborgsfirande och mycket annat. Catarina 
Johansson Nyman är programmakare.  Läs 
mer på hembygd.se/tyreso.

Gunilla och Bernt 
minns sitt 50-tal

Både Bernt Karlsson och Gunilla Mellin är 
födda på 40-talet och uppväxta i Trollbäcken. 
De gick båda i Kumlas gamla gula träskola och 
den nya tegelskolan som byggdes 1949 där den 
legendariska Jessie Navin var lärarinna. Om 
Medborgarhuset där man såg på bio innan det 
fanns TV. Om uppdelningen mellan Hanviken 
och Kumla. Programledare: Ann Sandin-Lind-
gren.

Fredsarbete i Tyresö 
och i landet

Tord Björk som ofta var med i Radio TUFF 
intervjuas av Ann Sandin-Lindgren om Riks-
konferensen för Folk och Fred som sändes på 
nätet från Sälen 7–9 januari 2023. I program-
met hörs tidigare ordförande för Svenska 
Freds Tomas Magnusson och tidigare ärkebis-
kopen KG Hammar som deltog i konferensen.

Växa upp på barn-
hem under kriget

I tre program får vi följa tyresöläraren Carl 
Sjöbrand (1940–2022) och hans syster Gerties 
öden efter att ha kommit till Sverige efter kri-
get. Hur Carl blev adopterad men inte Gertie 
och hur de hittade sin biologiska mamma. 
Arkivpärlor från 1997 och 2002 av Åke Sandin 
- producerad av Ann Sandin-Lindgren.

Om fulspelet i 
kommun politiken

Ann Sandin-Lindgren bjuder in två kloka poli-
tiker Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbo (KD) 
för att diskutera vad som hände i höstas. Vad 
betyder det när man raserar tilliten mellan 
partier i en kommun? Går det att vara rak och 
ärlig när makten berusar? Varför ägnar man 
sig åt fulspel i Tyresö kommunfullmäktige?

Arbete i vården på 
1177 medmera

I serien "Personligt med Carina" träffar Carina 
Högberg i detta avsnitt Roswitha och vi får 
följa hennes yrkesliv från 70-talet och fram 
till nu. Många spännande saker berättas och 
bland annat får vi en inblick hur det är att 
arbeta på 1177 som sjuksköterska. En liten 
solskenshistoria om ett märkligt möte får vi 
också höra allt om.

Usch vad jag fryser

En gråmulen februaridag huttrar programma-
karna Lena Hjelmérus och Leif Bratt i en kall 
”Dr Lenas hörna” trots en livlig diskussion om 
vita fingrar, militärens behov av torra strum-
por och att man får sämre hälsa av kalla bostä-
der. Både sjukdomar och mediciner påverkar 
blodcirkulationen och allas förmåga att hålla 
värmen i kroppen.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Bombhot, sprängningar 
och våld

 

De erfarna poliserna; sta-
tionsbefälet Lars Alvarsjö och 
”polis emeritus” Tommy Hans-
son kommenterar bombhotet 
mot gymnasiet och våldsvå-
gen i Stockholm. Hur klarar 
poliserna i Stockholm alla 
skjutningar och sprängningar? 
Hur fungerar polisledningen? 
Finns det korruption i politi-
ken? Finns det något ljus i tun-
neln? Programledare är Ann 
Sandin-Lindgren.
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Kryss nr 1  
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  
10 mars 2023 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1, 2023”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2022
1:a: Alva Söderlund, Vårlöksvägen.
2–5: Jan Erik Nyberg, Gärdesvägen.
Lars Ericsson, Borevägen.
Elise Inghe, Pärlröksgången.
Thomas Bokö, Akvarievägen.

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 1” 
och skicka senast 
den 10 mars 2023 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Monica!
Förra bild gåtan föreställde 
brandstationen i Tyresö. Det 
först öppnade rätta svaret 
kom från Monica Svensson 
på Gudöterassen.

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 lördagen 
den 18 februari.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

DE SKA 
HÅLLAS I SOLNA PLÅTAR SPRÄNG

ÄMNE
ÄGER  
COOP

BARNBY KASTAS 
VINTERTID FÅGLAR FRÅGA 2

MOSES 
BROR

AND
NINGS 

 RÖR

EN  
GLÄDJE 
ATT SE

ISTER BLÅSESBILD FRÅN TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ALMANACKA 2023.
FRÅGA 1: VAD HETTE HUSET? FRÅGA 2: VILKEN VERKSAMHET BEDREVS DÄR?

SPELAR 
SPELMÄN DIS PUNG 

DJUR FÅR SINA 
UTBROTT

HAR BRA 
VITS

ALBUM WC I VÅRA 
ÅDROR GAMMAT

KVINNA TIDNING VARG DATA
SPEL

LANTIS FLITIG  
FISK

NATRIUM
MICKE 

DUBOIS
SADE NEJ

FRÅGA 1 SKICKAS
PUST KRING

TAVLA ANDEL

BOR I 
ANKARA

SLÖSADE
GRANNE 

I ÖST

LÖGN
 AKTIG 
DANS?SCHYST

KORT 
HJÄLP
REDA

DELAD

GÖR MAN 
NOLL 

IBLAND BÅT MAT MED 
FISK

SPEL

SVENSK 
DOMÄN

OPERA

MYNDIG
HET

IS 
BRYTARE

GLIRING PÅ DÖRR HABIT

SKEDE GRUND
ÄMNE

HAR GD
KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
Rätta lösningen på kryss nr 8, 2022.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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– Många av initiativtagarna till 
föreningen var lärare med en 
önskan om att väcka sina elevers 
samhällsengagemang och visa att 
förändring av levnadsvillkor är 
möjligt. Man ville inte bara läsa 
och prata om problematiken kring 
så kallade i- och u-länder, utan 
jobba mer konkret med ämnet 
och genom personliga kontakter 
utbyte mellan länderna, berättar 
Lisa Norgren Benedictsson, ord-
förande i TUFF.

Tyresöelever samlar …
Projektet innebär att skolelever 
under en dag samlar in pengar 
genom att utföra enklare arbe-
ten. Det kan till exempel vara att 
kratta grannens löv, måla staket, 
tvätta fönster, gå ut med hundar 
eller försäljning av fika och arbe-
ten gjorda under terminen. Syftet 
är både att samla in pengar och 
sprida information om skolorna 
i Dharampur och andra männis-
kors levnadsvillkor.

Idag deltar Kumla skola, Strand-
skolan, Hanvikens skola i opera-
tion dagsverke. Tidigare har också 
Nyboda skola, Tyresö skola och 
dåvarande Forellskolan varit med. 

– Dagsverkena har utan tvekan 
förändrat livet för tusentals barn 
i Dharampur. Med utbildning och 
kunskap ökar möjligheterna för 
dem att få betydligt bättre livsvill-
kor än vad föräldrarna har haft 
och en valfrihet som man tidigare 
inte ens kunnat drömma om, fort-
sätter Lisa.

… till elever i Indien
Innan TUFF startade samarbetet 
med den lokala ideella föreningen 
VPSS/Van Path fanns inga skolor 
alls i området. De små och utsprid-
da byarna uppe i Dharampurs berg 
har varit enormt fattiga. Med tyre-
söelevernas insamlingar kan sko-
lorna hållas igång. Insamlingarna 
går till kostnaderna för elevernas 
boende på skolan, löner och olika 
administrativa omkostnader.

– Numera är det vanligt att 
eleverna fortsätter studera på 
gymnasienivå och till och med 
ibland på universitetet. Ofta åter-
vänder dessa elever till hembyg-
den efter avslutade studier för att 
på något vis ”ge tillbaka” vad de 
fått. Det vitaliserar området och 
höjer nivån, avslutar Lisa.

ooo

Lisa Norgren Benedictsson, ordfö-
rande i TUFF. FOTO: PRIVAT

Innan TUFF startade samarbetet 
med den lokala ideella föreningen 
VPSS/Van Path fanns inga skolor 
alls i området. FOTO: PRIVAT

Elever på Vananchal Primary school vinkar glatt! FOTO: TUFF

De insamlade pengarna kommer att gå dels till Vananchal Primary school i 
byn Chandvegan, dels till Girl’s Hostel i Bilpudi. FOTO: TUFF

De insamlade pengarna kommer att gå dels till Vananchal Primary school i 
byn Chandvegan, dels till Girl’s Hostel i Bilpudi. FOTO: TUFF

Pengarna från TUFF går till lärarlöner, boende och mat för eleverna, skolu-
niformer, undervisning. Räcker pengarna underhåller man skolbyggnader 
och skolgård (tak blåser t ex ofta av under monsunperioden). FOTO: TUFF

TYRESÖ RUNT

Skolbarn i Tyresö stöttar 
utvecklingen i Dharampur

INDIEN Att samla in pengar till fattiga regioner ute i världen, och däri-
genom lära sig om människors levnadsvillkor, är en gammal tradition i 
Tyresös skolor. Tyresö Utlands- och fredsförening (TUFF) har i över 50 
år drivit operation dagsverke.

De insamlade pengarna kommer 
precis som de senaste åren att gå 
dels till Vananchal Primary school 
i byn Chandvegan, dels till Girl’s 
Hostel i Bilpudi.

Vananchal Primary school 
Skolan har cirka 100 elever i åk 
4–7. De kommer från ett mycket 
fattigt område. Kokila skriver att 
det är en speciell stämning på 
skolan. Man lever nära floden och 
är ett med naturen.  Det finns en 
slags frihetskänsla och vänlighet 
som är ovanlig. Våra insamlingar 
kommer att gå till kostnaderna för 
elevernas boende på skolan (det 
är långt till deras hem). Husen lig-
ger utspridda över ett stort område 
och transportmöjligheterna mycket 
få, så eleverna bor på skolorna 
och sover på golven i klassrum-

men), lärarnas och en kocks löner 
samt till diverse administrativa 
omkostnader. Eftersom det blev 
extra mycket pengar i år har man 
dessutom startat renovering av 
skolbyggnaderna som är gamla 
och eftersatta. Vi är lovade foton 
från före och efter renoveringen.

Girl’s Hostel i Bilpudi
Här får de flickor bo som studerar 
på gymnasienivå nere i staden. 
Just nu är 50 flickor inskrivna i åk 
11 och 12 och våra insamlingar 
kommer att täcka utgifterna för 
deras boende. I Bilpudi ligger inte 
bara Girl’s Hostel, utan anläggning-
en har också blivit ett centrum för 
all skolverksamhet med bibliotek, 
samlingssalar och frekventa möten 
och fortbildningar för personalen 
ute i de 6 skolorna.

Vad går pengarna till?
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