Utebliven satsning skadar

”Vi vet att jämlika
samhällen lyckas
bättre, fler får
framgång och kan
driva sina idéer.”

n Resultaten sjunker i Tyresös skolor, personal sägs upp och
Skolinspektionen ger allvarlig kritik. Men vad gör den borgerliga
alliansen för att möte kritiken och ge skolan bättre förutsättningar? Svar, ingenting. Man räknar upp skolpengen med 0 kronor. Man tar sig för pannan. Ledare, sid 2

Jytte Guteland, sid 6

Otillräckligt överskott
n God ekonomisk hushållning innebär att inte göra av med mer
pengar än vad som kommer in och få ett överskott som räcker
till för att täcka redan kända framtida kostnader. Det överskott
som Tyresö kommun hade i 2013 års verksamhet är för litet och
beror på engångsintäkter. Debatt, sid 4
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Masshantering
sparar
n Tyresö kommun sparar
pengar och miljö genom att
återvinna bergmassor som
sedan används i bland annat
vägbyggen. Sid 3

Skolinspektionen
kritiserar
n Varken ansvariga politiker
eller förvaltningen tar tillräckligt stort ansvar för att
säkra den kommunala grundskolan, visar Skolinspektionens granskning. Sid 5

Puffrubrik
n Under de närmaste decennierna ska det byggas ny
tunnelbana i Stockholms län.
Tyresö berörs inte och där
tycks diskussionen vara död.
Men vad tycker egentligen
tyresöborna? Sid 9

Inget beslut om
gymnasiet
n Ännu finns inga beslut fattade om Tyresö gymnasiums
framtid. Oppositionen är
bekymrad och menar att
det finns risk att det blir ett
nytt mycket kostsamt projekt. Sid 10

Trollbäcken IP
Julia Dellming och Pauline Anger, två av de elever som om några veckor lämnar skolan.

Foto: Gunnar Frisell

Hotell och turism ger jobb
n Hotell

och turismprogrammet
som startade 2009 på Tyresö gymnasium och släppte ut sina första
elever 2012, har visat sig vara ett
bra val för att kunna få jobb efter
examen. I den senaste kullen elever, som tar examen om några veck-

or, har alla fått eller blivit erbjudna
jobb, i något fall redan efter första
praktikperioden i årskurs två.
– Vi har verkligen fått en bra
utbildning med en blandning av
teori och praktik och med höga prestationskrav, säger Pauline Anger

och Julia Dellming, som om några
veckor tar steget ut i arbetslivet. Vi
har varit ute på flera praktikperioder och däremellan ansvarat för ett
antal evenemang. Vi har fått jobb
och har en konkret och tydlig bild
av vad som väntar.
Sid 8–9

Tyresös bil
ligaste

n Det behövs en rejäl upprustning av idrottsplatsen för
att kunna möta föreningarnas
behov. Det konstaterar Hanvikens SK som gjort en grundlig kartläggning. Sid 11

Bollmoran …

… får
vårkänslor.
    Sid 2

butik enligt
PRO

Vi bakar allt bröd själva
i vårt eget hembageri
Marknadsgränd 25 Tyresö Centrum. Öppet: alla dagar 8–21.
Tel 010-741 86 30. Välkomna önskar Tobbe med personal.
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När resultaten i skolorna sjunker borde väl den ansvariga borgerliga alliansen verkligen satsa. Det behövs fler lärare och mindre klasser. Men
i Tyresö blir det precis tvärtom. Fler och fler skolor signalerar nu att de
tvingas säga upp personal. Och Skolinspektionen är inte nådig. Skolpolitiken verkar ha havererat både kommunalt och nationellt. Därför behövs en
annan politik. En annan väg framåt.

Havererad
skolpolitik
S

nart är ett läsår åter till ända. Om ett par
veckor kommer ”Den blomstertid nu
kommer” att sjungas i skolorna runt om i
Tyresö. Tyvärr kommer alldeles för många niondeklassare att lämna grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Andelen obehöriga var
redan rekordstort förra året. I en Tyresöskola
lämnade fyra av tio nior utan godkända betyg
i alla ämnen. Inget tyder på att det blir bättre
i år. Skolinspektionen riktar nu allvarlig kritik
mot Tyresö. Inspektionen säger att ”ansvariga
politiker och tjänstemän inte tagit ett tillräckligt
ansvar för att säkra att den kommunala grundskolan ger alla elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina behov och
förutsättningar”. Utan att ta till överord kan det
väl konstateras att moderaternas Anki Svensson, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden, fått betyget icke godkänd.
Och inte blir det bättre. Med de skrämmande
resultaten borde väl den ansvariga borgerliga
alliansen verkligen satsa. Det behövs fler lärare
och mindre klasser. Men i Tyresö blir det precis
tvärtom. Fler och fler skolor signalerar nu att de
tvingas säga upp personal. Och Moderaternas
svar är att räkna upp skolpengen med 0 kronor.
Ja, du läste rätt. Pedagogerna blir inte fler – utan
färre.

Illustration: Robert Nyberg

Den borgerliga skolpolitiken ledd av Jan Björklund har verkligen gått in i en återvändsgränd.
För även på nationell nivå kommer rapport efter
rapport som visar att resultaten sjunker.
Det är allvarligt. Sverige är ett land med
stolta utbildnings- och bildningstraditioner.
Ambitionen har alltid varit att konkurrera
med kompetens och inte med låga löner.
Det kommer att ta tid att reparera förlorade
skolresultat och det kommer att kosta. Både för
samhället och för de enskilda ungdomarna som
riskerar att hamna i arbetslöshet.
Därför behövs en annan politik. En annan
väg framåt. Fler, helst alla, elever måste lämna
grundskolan med fullständiga betyg. Det kan
ske genom färre elever i klasserna och fler lärare i undervisningen. Men enbart grundskolan
räcker inte. Ett livslångt lärande behövs för att
rusta människor med den kompetens de behöver för att kunna ta framtidens jobb. I dag är en
slutförd gymnasieutbildning inträdesbiljetten
till arbetsmarknaden. Därför är också Socialdemokraternas idé om ett kunskapslyft så viktigt,
från grundläggande utbildning till högskoleutbildning. Då kan vi också fortsatt konkurrera
med kompetens och inte låga löner.

för barn och ungdom
Är du intresserad av
djur och natur?

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

www.tyresonyheter.nu

Att det är valår kommer alla säker att bli varse. Redan nu
har partierna börjat positionera sig. Det blev tydligt vid kommunfullmäktiges möte i förra veckan. Många av debatterna
skedde mellan de borgerliga partierna, vilket inte är så vanligt. Varför har kommunen inte köpt Lillström som beslutats?
inledde Folkpartiet med adress Fredrik Saweståhl (M). Att
ge Tyresö bostäder möjligheten att köpa in sig i ett vindkraftverk, som Moderaterna föreslog föll inte heller Folkpartiet i
smaken. Slutligen var man helt oense om en strandpromenad
vid Tyresöflaten. Utöver detta deklarerade Kristdemokraterna att det skulle vara större byggrätter i en detaljplan. När
oenigheten kommer i dagen på detta sätt är det ett tecken
på en allt annat än stabil borgerlig allians. Troligen har den
sin grund i att Moderaterna har blivit alldeles för maktfullkomliga.
ooo

ooo
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Nu är den tid då tiden borde stoppas
bästa tiden att önska och hoppas
se sommarn resa sig på vingliga ben
så är tiden mellan hägg och syren.
S.
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Vårdbrist råder i Tyresö

Sjukvård Sedan år 1990 har
antalet invånare i Tyresö ökat
med 30 procent eller cirka
10 000 personer, och ökningen
fortsätter. Idag bor cirka 45 000
personer i kommunen. Och det
är de vårdtunga åldersgrupperna
som ökar mest.

2012 visade beräkningar att antalet invånare i åldersgruppen 80+
ökar med över 20 procent fram till
år 2016.
– Siffrorna talar sitt tydliga
språk, menar Alfonso Morales,
som är djupt engagerad i sjukvårdsfrågor. Det borde det vara
glasklart att dagens utbud med de
vårdcentraler vi har i Tyresö inte
räcker till.

Ökat tryck på akuten
Alfonso bor i Tyresö och är socialdemokratisk fritidspolitiker i
Stockholms läns landsting som
bland annat beslutar om all sjukvård i länets kommuner.
– När vårdcentralerna inte har
tillräcklig kapacitet så ökar istället trycket på akutsjukhusen, konstaterar Alfonso Morales. Södersjukhuset är länets största akutsjukhus, där behandlas 140 000
patienter varje år. Akutsjukhusen
har otroligt viktiga uppgifter. Låt
dem göra sitt jobb, istället för att
avlasta vårdcentralerna.

Ny vårdcentral gynnar alla
Det skulle behövas ytterligare en
vårdcentral i Tyresö. Den naturliga placeringen skulle vara Östra
Tyresö. Alfonso Morales är emellertid noga med att påpeka att den
förbättring och förstärkning som
ytterligare en vårdcentral skulle
innebära är något som skulle
gynna alla tyresöbor, särskilt barn
och äldre, oavsett var den placeras.
– En ny vårdcentral skulle
avlasta både våra befintliga vårdcentraler i Tyresö centrum och
Trollbäcken, men också akutsjukhusen. Här skulle det kunna
finnas specialistkompetenser av
olika slag. Jag skulle gärna se till
exempel en barnläkare en gång
i veckan och kanske en ortoped
varannan vecka.
När Alfonso Morales samman
fattar vad han anser viktigast så
blir det två tydliga ställningstaganden: sjukvård efter behov och
en vård som är tillgänglig.
– Tillgänglighet handlar om
öppettider, väntetider och att
vårdcentralen finns nära. Jag
vet att många av de som jobbar
i vården idag gör en fantastisk
insats, och nära nog slår knut på
sig själva för att vårdtagarna inte
ska behöva komma i kläm. Det
behövs en förändring.
ooo

För att skydda miljön bör de stora
massorna hanteras inom Tyresö. En upplagsplats har därför
anlagts vid det gamla brädgårdsområdet vid Strandallén nära rondellen på Tyresövägen. Under ett
par korta perioder under året til�låter kommunen stenkrossverksamhet inom området.
Sven Brodin är projektchef på
Tyresö kommun och visar upplagsområdet för Tyresö Nyheter.
– Med bergkross under några
veckor per år kan vi öka återvinningen av massor upp till 70
procent. Utan bergkross klarar
vi maximalt 30 procent säger
Brodin. Att få 70 procent återvinning betyder att man minskar kol
dioxidutsläppen med lika mycket
som 120 bilar som kör 1 500 mil
per år släpper ut.

Hanvikens SK
firar 70 år
Fest Helgen den 14–15 juni blir
det stort kalas på Trollbäckens
IP då Hanvikens Sportklubb firar
70-årsjubileum. En rad aktiviteter
utlovas såsom uppvisningstävlingar och matcher med celebriteter, fotbolls-VM på storbild, pristävlingar, hoppborg, uppvisningar
från sektionerna med mera.
ooo

Bollmora future
Dans Fredag och lördag den
16–17 maj är det dags för kulturskolans årliga vårshow som detta
år är en framtidsvision med miljötema. Ett hundratal danselever
från Kulturskolan uppträder på
Forellen med tre föreställningar.
ooo

Inbrotten ökar
Brott Antalet bostadsinbrott
fortsätter att öka i kommunen.
Flera villaområden är utsatta,
men även lägenheterna i närheten av vårdcentralen i Tyresö centrum har varit utsatta för oönskade påhälsningar på senaste tiden.
ooo

Högt söktryck
Alfonso Morales (S) vill ha en vårdcentral till i Tyresö. foto: Gunnar Frisell

Tyresö kommuns massahantering vid Strandallén
Miljö Tyresö kommun har
omfattande väg och va-utbyggnader i de östra delarna som permanentbebyggs. Det ställer krav
på att stora mängder massor
ska transporteras och användas
i kommunen. Man har beräknat
att 415 000 kubikmeter eller
600 000 ton ska transporteras i
kommunen på 5–6 år.

– Ekonomiskt är vinsten stor
att ha kontroll på massor för varje
entreprenad/byggområde, menar
Sven. Genom att reglera upphandlingen av schaktmassor kan man
tillhandahålla schaktmassor från
tidigare entreprenader och köpa
in överblivet från avslutade entreprenader.
– Kommunen styr i upphandlingar hur schaktmassor ska
användas. Allt måste vara transparent och stå med redan i upphandlingen så alla anbudsgivare
har samma förutsättningar. Sven
Brodin menar att det också är
en stor miljöfördel för Tyresö att
kunna tillhandahålla platser för
hantering av schaktmassor såsom
den vid Strandallén.
Sven Brodin tog med sig Tyresö
Nyheter i en av Tyresö kommuns
elbilar till några aktuella entreprenader.
Sjöbacken ligger i östra delen
av Strandvägen ett par meter
ovanför Erstavikens vatten. Där
har en sorts större rundade stenar
från kommunens upplag placerats mellan bilväg och strand som
skydd mot erosion från Erstavikens vågor.

Skola I Trollbäckens grundskoleområde fortsätter trycket att
vara högt på grundskoleplatser
och på Kumla Skola var söktrycket högst. Där fick över 30 familjer
plats på annan skola än sitt förstahandsval, dock inom Trollbäckens kommundel.
ooo

Vill du vara med!
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Carl-Johan Karlson
Tel. 0768-16 43 97
Lennart Johansson
Tel. 742 06 14

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård
Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Lennart Jönsson
Tel. 0705-30 27 08
Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
José Blanco
Tel. 0707-634 179

ooo

S-Kvinnor

Eija Räty
Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

Sven Brodin, projektchef på Tyresö kommun.

foto: Gunnar Frisell
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Rundade stenar skyddar mot Erstavikens vågor.

foto: Gunnar Frisell
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Investeringar urholkar ekonomin
J

ag säger det ofta, och jag säger det igen: Jag älskar
Tyresö. Jag är uppvuxen här, gått i skolan, gymnasiet,
bildat familj och valt att bo kvar här. Jag hoppas att jag
kommer att bli gammal här också.
Idag pratade jag med en kvinna som flyttat hit som vuxen
för 20 år sedan, hon gillade också Tyresö. Men, sa hon, det
var annorlunda då. Det fanns en ordning och reda i kommunen som är borta idag. Och så berättade hon sin bild av det
borgerliga styret i kommunen för mig. Jag blev både glad
och ledsen: ledsen för att jag vet att hon har rätt och glad
för att personer som inte ägnar sig åt politik på nära håll
också ser vad som händer i kommunen. Och alltså kommer
att kunna göra något åt det när det är val i september.
För det är tyvärr så, på ytan är allt så fint, men det som
händer under ytan är allt annat än fint. Ekonomin är usel,
investeringstakten alldeles för hög och politiken är för feg.
Det ekonomiska resultatet för 2013 var 19 miljoner kronor
för lågt för att uppnå det vi kallar god ekonomisk hushållning. Att det inte fattades mer beror på engångsintäkter. I
år kommer det att bli ännu värre. Och prognosen för 2015
ser inte bättre ut. Det är tyvärr inget som den nuvarande
ledningen bekymrar sig över nämnvärt, tvärs om. Istället

Jag tror inte att
Fredrik Saweståhl
är så dålig på att
räkna, jag tror att
han känner till
att man inte kan
investera pengar
som saknas.
ägnar sig kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl i kommunens årsredovisning åt att berätta hur han
ska investera pengarna som saknas för att uppnå god ekonomisk hushållning, hur han ska investera pengar som inte
finns. Det gör mig orolig på riktigt.
Jag tror inte att Fredrik Saweståhl är så dålig på att
räkna, jag tror att han känner till att man inte kan investera pengar som saknas. Däremot har han och hans ledning

Vem tänker stoppa försämringarna i förskolan?
I hela landet publiceras larmrapporter om förskolan. Barnen
får i många fall för dålig mat
eller drabbas hårt av bristande
omsorg, trygghet och säkerhet.
Föräldrar står maktlösa i sina försök att stoppa denna utveckling.
Av läroplanernas oklara formuleringar får de inget konkret stöd.
Att verksamheten inte är ”rolig,
trygg och lärorik för alla barn
som deltar” är svårt att bevisa

när barnen inte vill bli lämnade
på morgnarna. Det är väl normalt
att barnen är ledsna? Inte heller
får föräldrarna hjälp av Skollagen som föreskriver att det är
huvudmannen som ska ”se till
att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och
att barnen även i övrigt erbjuds
en god miljö”. Att en privat huvudmans ekonomiska intressen ofta
går stick i stäv med barnens väl-

mående innebär i praktiken att
barnen inte alltid får tillräckligt
bra mat, omsorg, trygghet och
säkerhet samt att grupperna i
framtiden kan bli hur stora som
helst. Inga tak finns längre.
Inför nästa val är vi nog många
föräldrar som undrar vilket parti
som kommer att ta krafttag mot
denna skrämmande utveckling.
Orolig Tyresö-förälder

Vem tar ansvar om någon skadas?
Cykelsäsongen har startat och vi
som cyklar blir fler och fler. Att det
ska finnas bra och säkra cykelbanor tycker nog de flesta. Kan bara
konstatera att de som bygger den

nya rondellen på Njupkärrsvägen
saknar all känsla för vad en säker
cykelväg är.
De skyltar som berättar vad
som byggs har vinkelstål som

sticker ut i cykelbanan och utgör
en stor olycksrisk.
Istället för att kapa stålbalkarna har man hängt dit ett plastband
som ska göra cyklisterna medvetna om faran. Får det verkligen
vara på det viset och varför har
inte beställaren. Tyresö kommun,
reagerat.
Arg cyklist

Ducka!

foto: Gunnar Frisell

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
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gång på annan visat att det inte är så viktigt att hålla sig till
sanningen, bara man vinner val så spelar det ingen roll hur.
Viktigast är att ytan är fin.
Ett sätt att hålla fasaden uppe är att göra investeringar.
Problemet är att dessa görs i en takt som vi inte har råd
med, och det ska helst inte nämnas för tyresöborna. Idag
är hela investeringsutrymmet intecknat fram till 2018, och
en god bit av 2019. Och då är inte ett eventuellt nytt gymnasium inräknat, som Fredrik Saweståhl har sagt att han vill
bygga i Tyresö centrum. Problemet – förutom att takten
raserar ekonomin – är att investeringarna inte planeras och
prioriteras på ett systematiskt sätt. Det görs inga analyser
av alternativ, och vilka ytterligare behov som nya investeringar bör vägas mot.
Det pågår en match nu, det är val snart. Problemet är
att det ena laget inte är så intresserad av spelregler, och
att några av spelarna är ruffiga och hela tiden ägnar sig åt
fula trick som de hoppas att ingen ska se. Alla ni som har
spelat i ett lag vet precis vad jag pratar om. Men jag tror att
domarna är vakna, det blir snart en utvisning.
Anita Mattsson
Oppositionsråd, Socialdemokraterna

”Det är sådana som du
som förstör Sverige”
Livia Fränkel var 16 år när hon föstes in i en boskapsvagn med 80 andra. När de till slut kom fram till koncentrationslägret skildes hon åt från sin mamma och pappa,
och fick aldrig se någon av dem igen. Nu är hon 86 år och
en av få kvarvarande överlevare från Förintelsen och gör
så många skolbesök hon bara kan, för att sprida sin historia. Tidningen Dagen skrev nyligen om ett sådant skolbesök och
jag grät mig igenom hela artikeln
på grund av den oerhörda grymhet Livia vittnar om. Men det
som etsade sig fast mest hos mig
var det här:
”Sedan börjar hon sin berättelse med att tala om mobbning.
Att det är där allt börjar. Sätter
inte någon stopp så kan det sluta
i det allra värsta. – Alla ni som
sitter här har ett ansvar, säger
hon och uppmanar ungdomarna
Foto: Kristofer Samuelsson
att visa civilkurage. – Jag kan
vara bitter när jag tänker tillbaka
på vår förföljelse. Jag har inget minne av någon som visade civilkurage.” (Citat från tidningen Dagen 25 april 2014)
Samma dag som jag skriver den här krönikan valde jag
att bli en av deltagarna i Göteborgs universitets valrörelsepanel. Det går ut på att jag regelbundet ska besvara
enkäter som har att göra med valet. Första frågan i dagens
enkät var vilka samhällsproblem
jag ser som viktigast, i rangordning.
”Om vi inte acceptePå plats ett skrev jag direkt ”ojämnrar. Om vi står upp.
lik sjukvård.” På plats nummer två
Om vi hjälps åt. Då
valde jag ”ojämnlik skola.” Men
precis där stoppade jag mig. Varken
lyckas vi. Inte de.”
vården eller skolan är våra största
samhällsproblem, inte enligt mig. Jag suddade och började om. Överst skrev jag ”Rasismen som breder ut sig.”
Senare samma dag läste jag en status som har delats
på Facebook, skriven av en modig kvinna som heter Gabriella Ahlström. Hon beskrev hur hon klockan 12, mitt
på dagen, en vanlig tisdag i en fullsatt tunnelbanevagn
stod upp för en äldre, tiggande utländsk man som hotades av en svensk, cirka 25-årig, man. När hon ifrågasatte
25-åringens beteende kallade han henne ”jävla vänsterfitta” och senare ”det är sådana som du som förstör Sverige”
och ”sådana som han kommer att vinna”.
Tunnelbanevagnen var fullsatt. Alla utom en vände
bort huvudet, alternativ gick av vid nästa station. Gabriella Ahlström beskrev i sin status hur rädd hon var, att hon
darrade men också hur hon inte backade när 25-åringen
sakta drog av sig sina handskar för att visa knogarna. Hon
stod upp. Gabriella Ahlström vet det Livia Fränkel vet.
Det Rosa Parks visste. Det du och jag också vet. Om vi
inte accepterar. Om vi står upp. Om vi hjälps åt. Då lyckas
vi. Inte de.
Pernilla Alm
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Skolinspektionen ger Tyresö hård kritik:

Ansvarslös ledning
Skola Skolinspektionen riktar
hård kritik mot hur skolan i Tyresö styrs. Resultatet blir allt större klyftor och att många elever
lämnar skolan utan tillräckliga
kunskaper. Skolan i Tyresö har
engagerad personal, men stora
brister i att skapa en likvärdig
skola enligt skolinspektionen.

Eftermiddagen den 8 maj var alla
rektorer och skolledare samlade
för att informeras om resultaten
av skolinspektionens granskning,
som Tyresö Nyheter tidigare skrivit om. De fick då del av en granskning som visar på positiva förutsättningar i form av en engagerad
och kunnig personal, bra skolbibliotek och en bra fungerande
elevhälsovård. Men när det gäller
arbetet med kunskapsresultaten
var kritiken desto hårdare.

Ansvariga saknar kunskap
Granskningen visar att varken
ansvariga politiker eller förvaltningen tagit ett tillräckligt stort
ansvar för att säkra att den kommunala grundskolan ger alla
elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utifrån

sina behov och förutsättningar.
Till exempel följs inte varje skolas resultat upp på ett tillräckligt
bra sätt.
De ansvariga saknar därför,
enligt Skolinspektionen, tillräcklig kunskap om vilka resultat skolorna når, vilka skillnader som
finns mellan olika elevgrupper
och vad skillnaderna kan bero på.

Likvärdigheten säkras inte
En direkt följd av detta bristande
kvalitetsarbetet är att likvärdigheten mellan skolor inte säkras.
I Tyresö är skillnaderna i betygen
stora. Mellan flickor och pojkar
skiljer de med 25 poäng och mellan olika skolor i kommunen är
skillnaderna ännu större, med
upp till 49 poäng. Skolinspektionen ser även att det skiljer
så mycket som 90 poäng mellan
grupper beroende på föräldrars
utbildningsbakgrund.
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, alla elever måste
ges samma möjligheter att nå sin
fulla potential. En viktig följdfråga i analysen blir således om Tyresös skolor ges rätt förutsättningar
för att lyckas? Skolinspektionens

– Ge skolpersonalen rätt ekonomiska förutsättningar, säger Jannice
Rockstroh (S).
foto: Gunnar Frisell

granskning visar att kommunens
hyressystem slår oerhört fel och
att rektorer tvingas välja mellan
lokaler och undervisning.

Ansvariga behöver ta ansvar
Socialdemokraternas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden, Jannice Rockstroh, är positiv
till den feedback Tyresös personal
får för sitt otroliga engagemang.
Hon är däremot inte förvånad
över att Skolinspektionen finner
just den bristande likvärdigheten
och kommunens hyressystem
som mycket problematiska.
– Vi har upprepade gånger ställt
frågor om just detta till nämndens
ordförande. De fåtal gånger vi ens
fått svar har den styrande alliansen frustrerande nog sagt att de
är nöjda.
– Ansvariga för skolverksamheten i Tyresö kommun behöver
ta större ansvar för att säkra att
alla elever i grundskolan får den
utbildning de har rätt till, säger
Lotta Hedén, Skolinspektionen,
som ansvarat för tillsynen. Ett
viktigt steg är att intensifiera
arbetet med att följa upp och analysera elevernas måluppfyllelse i
de olika skolenheterna. Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en grundförutsättning för att
kunna erbjuda en väl fungerande
utbildningsverksamhet.
Ytterligare besparingar
I den senaste statistiken från 2013
ger Tyresö 42 000 kronor per elev
för undervisning vilket är 7 000
kronor mindre än Stockholm och
4 000 kronor mindre än andra
kranskommuner. Som Tyresö
Nyheter kunde berätta om i förra
numret har beslutet att inte alls
höja skolpengen under 2014 inneburit att fler skolor varslat om
ytterligare besparingar och uppsägningar.
– Det är dags att ta ansvar för
bristerna i kommunens skolor
och ge Tyresös skolledare och
personal rätt ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar
för att kunna säkerställa att alla
barn i kommunen får den utbildning de har rätt till, säger Jannice
Rockstroh.
ooo
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Abbot och
klimatförändringar
Under de senaste sex veckorna
har jag arbetat i Sydney och har
med intresse följt de olika turerna i Australiens politik.
Förra hösten valdes Tony
Abbott till premiärminister och
ledare för Australiens konservativa regering. De konservativa
har under ganska många år likt
de konservativa i USA ifrågasatt om klimatförändringen är
skapad av människor. Även om
Abbotts regering numera säger
sig acceptera forskning kring
klimatförändringen är det inte
vad de säger utan vad de gör
som är intressant.
Abbotts regering har nyligen
offentliggjort en stor policyförändring inom klimatområdet,
som innebär att den tidigare
Labourregeringens handel med
utsläppsrätter kommer skrotas,
trots att till exempel Stern-rapporten slog fast att handel med
utsläppsrätter är ett effektivt
sätt att minska utsläppen.
Jag tycker en ska respektera
att många politiker och regeringar har ändrat uppfattning och

Foto: Gunnar Frisell

idag tar klimathotet på allvar.
Däremot kan jag tycka att det
är ett problem att många av de
klimatskeptiker, som nu säger
sig acceptera hotet, när det väl
kommer till kritan inte riktigt
vill agera.
Ett bra exempel på detta
är EU-kommissionens förslag
från 2012, där det föreslogs att
ett antal utsläppsrätter skulle
tas bort från EUs handel med
utsläppsrätter för att åtgärda de
alltför låga priserna på utsläpp.
Trots att moderaterna hade
uttalats sig positivt för systemet i media, så röstade alla fyra
moderater i EU-parlamentet
emot skärpningen.
Det oroar mig mycket om
det blir opportunt att ägna sig
åt en läpparnas bekännelse i
klimatdebatten, då jag är övertygad om att hotet är verkligt.
Till exempel tittade den så kal�lade KRÖS-utredningen bland
annat på områden med framtida
översvämningsrisk. Tyvärr kan
ganska stora områden i Tyresö,
bland annat längs med Drevviken, Tyresö-Flaten, Fatburen,
samt Erstaviken och Kalvfjärden drabbas av översvämningar
under de kommande 100 åren.
Den 25 maj är det val till
Europaparlamentet. Då hoppas
jag att de parlamentariker som
väljs, oavsett partifärg, inte bara
säger att de vill avvärja klimathotet, utan också är beredda att
agera därefter.
Mathias Tegnér
Tyresö (S) riksdagskandidat

Boka din studentcatering nu!
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Saweståhl mörkar
om gatukostnader
Taxa När Tyresönäs villaägareförening frågade alla partier hur
de ställde sig i frågan kring ny
taxa för gatukostnader svarade
kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl på ett helt
annat sätt än han agerat i MSU,
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, där han också är ordförande.

MSU beslutade enhälligt förra
året att lämna ett yttrande över
regeringens lagrådsremiss som
bland annat behandlar en ny taxa
för gatukostnader, som är aktuellt
i utbyggnaden av Brevik. I svaret
hade kommunen en kritisk hållning till den nya taxan och skrev
att det skulle innebära att gatukostnader bara kan tas ut från
de som bygger nytt, vilket kan
leda till att få nya hus tillkommer.
Kommunen såg också en fara i
att när för lite pengar kommer in

kommer kostnaderna att drabba
skattekollektivet, vilket skulle
kunna leda till att utbyggnadstakten avstannar.
När Tyresönäs villaägare ställde frågan till Saweståhl svarade
han dock inte så, utan lät påskina
att han stod bakom den nya taxan.
Detta fick oppositionsrådet, Anita
Mattsson (S), att reagera, så på
förra veckans sammanträde med
kommunfullmäktige frågade hon
vad han egentligen tyckte.
– Lagen kommer att röstas igenom i riksdagen, jag står bakom
Alliansens politik, sa Saweståhl.
Anita Mattsson svarade att hon
tyckte att det blir märkligt när han
beslutar något helt annat i Tyresö,
och uppmanade istället Fredrik
Saweståhl att vara ärlig mot väljarna:
– Det är populistiskt att svara
så bara för att det är valår.
oo o

Jytte Guteland
besöker Tyresö
Besök Socialdemokraternas
toppkandidat till Europaparlamentet, Jytte Guteland, var på
helgdagsbesök i Tyresö nyligen.
Under dagen gjorde hon både
företagsbesök, träffade elever på
Tyresö gymnasium och samtalade med tyresöborna.

Tyresö Nyheter följde med på
flera av de aktiviteter som Jytte
Guteland var med på. Tillsammans med Tyresös oppositionsråd Anita Mattsson (S) besökte
hon AkzoNobel där de fick höra
mer om hur företag kan jobba
aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom aktiva beslut
och medveten personal.
– Det var inspirerande att se
hur AkzoNobel jobbar för att byta
ut farliga kemikalier, förbättra
sina transporter och medvetandegöra personalen, sa Jytte Guteland efter besöket.

foto: Stefan Runfeldt

Fredrik Saweståhl (M) blundar för tidigare åsikter. foto: Christer Källström

Invigning av Nyboda gård
Världsrekord Nyboda skolas nya utemiljö är ordentligt
uppfräschad. Den 29 april kunde
invigningen ske på klassiska
Nybodas 7-mannaplan för fotboll
med entusiastisk publik. Det nya
konstgräset har ersatt den grusplan som gav decennier av blodiga knän och skrapsår. Invigningen
toppades av att Tomas Lundmans
slog jongleringsrekord nummer
556(!) på planen i ställningen
på vidstående bild. Rekordet är

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

foto: Lennart Jönsson

numera 13 minuter och 50 sekunder.
oo o

Färden gick sedan vidare till
Tyresö centrum där de båda åt
lunch och passade på att prata
med några tyresöbor om bland
annat situationen i Tyresös skolor,
som också är en av Socialdemokraternas profilfrågor inför valet.
– Vi ser att lärarna i Tyresö gör
ett fantastiskt jobb, men att de
tyvärr ges alldeles för dåliga förutsättningar idag, sa Anita Mattsson. Därför kommer vi i vårt budgetalternativ sätta av mer pengar
till mindre klasser, tidiga insatser
och förbättringar för lärarna,
avslutade hon.
Passande nog gick nästa besök
till Tyresö gymnasium där Jytte
Guteland pratade om valet till
Europaparlamentet, som går av
stapeln den 25 maj. Jytte Guteland, som själv är uppvuxen i
Huddinge, berättade om sina erfarenheter av att gå i gymnasiet.

Jytte Guteland (S) har besökt Tyresö.

foto: Gunnar Frisell

– När jag var ung i Huddinge på
90-talet såg vi, precis som idag,
hur rasismen och främlingsfientligheten var på frammarsch i det
svenska samhället. Det var tydligt
både på skolgården och i samhällsdebatten, där bland annat
Lasermannen spridde skäck
bland människor. Det var en av
de viktigaste frågorna varför jag
engagerade mig politiskt. Nu ser vi
hur rasismen sprider sig i Europa.
Vi har främlingsfientliga partier i
många parlament och här i Sverige knackar Sverigedemokraterna
på dörren till Europaparlamentet.
Det är en utveckling som vi måste
få stopp på! Därför vill jag komma
in i Europaparlamentet och jobba
för att stärka människovärdet, se
till att fler får jobb och egen försörjning och ge tillbaka hoppet
om en bättre framtid tillsammans
i ett fredligt Europa.
– Jag är feminist och brinner
för allas lika rätt till jämlika chanser – oavsett hemland. Vi vet att
jämlika samhällen lyckas bättre,
fler får framgång och kan driva
sina idéer. Därför behöver EU ett
nytt ledarskap. Jag vill vara med
och stärka kvinnors ställning
på arbetsmarknaden, och även
arbeta för att alla människor ska
respekteras som de individer de

foto: Stefan Runfeldt

är. I mitt Europa ska ingen diskrimineras eller kränkas.
– Vi måste också se till att fler i
EU tar klimathotet på allvar. Idag
är EU och Sverige alldeles för
slappt när det gäller att ställa om
samhället till att bli mer hållbart.
Det är en fråga om vår egen överlevnad och framtida generationers liv, sa Jytte Guteland.
Dagen avslutades med att Jytte
Guteland knackade dörr i Krusboda tillsammans med flera medlemmar och kandidater från Socialdemokraterna i Tyresö. Vädret
och stämningen var på topp i
Tyresös största radhusområde.
Totalt hade man samtal med över
200 tyresöbor den kvällen. Samtal
och dörrknackningar är Socialdemokraternas huvudstrategi i valrörelsen. Huvudfokus för partiet
är samtal med tyresöborna för
att övertyga om att kommunen,
Sverige och Europa. Därför har
vi som mål att genomföra minst
5 800 samtal här i Tyresö. Det är
ett mål som vi ser ut att slå med
råge, sa Socialdemokraternas valledare Karin Ljung. Det är i mötet
med människor som vi verkligen
kan bygga ett förtroende för en ny
och mer framtidsinriktad politik,
avslutade hon.
ooo

foto: Stefan Runfeldt
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 Snickeriservice
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen

08-29 2029
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Vendelsövägen 41

08-742 2900

HANINGE
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Vegavägen 4

08-819400
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Lions Loppis • Cirkus • Tivoli • Kumla Herrgårds Restaurangtält

TROLLBÄCKSDAGARNA
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16–18 maj i Fornuddsparken

» Cirkus WiCtoria föreställning lördag kl.16.00.
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.
» ponnyridning och ansiktsmålning för barn
lördag från 11.00.
» kumla Herrgårds restaurangtält
fredag 14.30–21.00, lördag 11.00–21.00, söndag 11.00–14.00.

Lördag 17 maj kl 11–13
finns vi på plats
i Fornuddsparken.
Vi upprepar förra årets
succé med ponnyridning
för barnen.
Välkomna!

Prylar till loppisen? Ring Peter 070-939 54 00,
Göran 070-678 96 45 eller Karl-Magnus 070-586 68 93

Arrangör: Lions Club Trollbäcken

Vendelsövägen 79, 135 53 Tyresö
Telefon 08-712 27 00
http://maklarringen.se/tyreso

www.lionstrollbacken.se

TVåräTTers meny

Förrätt
» Toast skagen
» Vitlöksbröd m Tzaziki
Varmrätt
» Filé mignon b&w
» Gösfiléplanka
m kantarellsås

Säsongens
utemöbler är
här!

149:-

Tel: 712 08 58 Vendelsöv. 47
vid Alléplan i Trollbäcken

OJ!

Välkommen
Vard 10–18, lör 10–16, sön 12-16 www.holmgrens.eu
Vendelsövägen 17, Tyresö. 08-712 35 95

Borde inte din
ANNONS
synas här!
annons@tyresonyheter.nu

Elcyklar i dansk kvalité
Promovec FlickR 11 995:-

K
förbi om
prov och
cykla

Betaltjänst

En full-utrustad elcykel
med 3 växlar och upp
till 45 km räckvidd.
Laddas på 4–6 timmar.
Finns i vit och röd.

Kvällsöppet till
kl 21 på måndagar

Vendelsövägen 89 • Tel 798 99 77 • www.motorallservice.com

Alltid nya mopeder för omgående leverans!

Paket

Massor av
Godis &
Leksaker

Film

Din servicebutik i Tyresö
Öppettider Mån-Tor 10-22 Fre-Sön 10-23

Gilla oss på
Facebook
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Inga nya hyres
rätter på ”Järnet”

foto: Gunnar Frisell

Bostad Redan när detaljplanerna togs för lägenheterna Axel
Wennergrens väg, var planerna
att även bygga hyresrätter på
området. Byggherren ansåg då
att det inte var tillräckligt lönsamt, så tomten har sedan dess
varit obebyggd. I mars beslutade
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ge nytt planuppdrag
för den obebyggda tomten mellan
Axel Wennergrens väg och Tyresövallen, och socialdemokraterna
tillsammans med folkpartiet och
miljöpartiet vann majoritet för att
kräva att dessa skulle vara hyresrätter. Dock visade det sig att
kommunen inte kan ställa krav
om upplåtelseform till en privat
markägare, varför nytt beslut fattades i april. Det kommer alltså
med stor sannolikhet att byggas
ytterligare bostadsrätter även på
den tomten. När dessa beräknas
bli klara för inflyttning är ännu
oklart.
ooo

Jättelokan ska
bekämpas
Flora Jättelokan som till svenska villaträdgårdar för drygt 100 år
sedan, betraktas nu som ogräs.
Jättelokan är mycket giftig, och
slår ut andra växter i sin omgivning och hotar därför den biologiska mångfalden. Den är också
skadlig för människor och kan ge
skador som påminner om brännskador. Kommunen har nu antagit en bekämpningsplan som gör
att både kommunen och privata
fastighetsägare är skyldiga att
bekämpa jättelokan om man har
den på sin mark.
ooo

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

Jobb för alla på
Hotell- och turismpro
Alla i den grupp elever på Tyresö gymnasium som nu är klara med sin utbildning på
Hotell- och turismprogrammet har fått eller
blivit erbjudna jobb, i många fall på någon av
sina praktikplatser och i något fall redan på
förstapraktikplatsen i årskurs två.

– Det är en fantastiskt bra och
fokuserad utbildning som vi fått
under våra tre år, säger Pauline
Anger och Julia Dellming, två av
de elever som om några veckor
lämnar skolan. Vi har haft en bra
blandning av teori och praktik,
konstaterar de båda. Det var teori
blandat med studiebesök första
året. Under andra året kom vi ut
på utlandspraktik i fyra veckor
och i trean hade vi två praktikperioder på olika arbetsplatser här
i Sverige.

Praktik och höga krav
– Praktiken är verkligen A och
O. Du får göra väldigt mycket av
allt på en arbetsplats men det gäller att ha ett öppet sinne i utbildningen, betonar både Pauline och
Julia. Vi hade alltså ingen praktik

första året men fick en bra förberedelse på allt som skulle komma
under de två följande åren.
– Det är höga prestationskrav
i utbildningen, även under praktikperioderna och du får verkligen en konkret och tydlig bild av
jobbet som väntar, konstaterar
Pauline. Lärarna har ju egen bred
erfarenhet av hela branschen och
programmet har väldigt bra kontakter med arbetsmarknaden.

Evenemang och konferenser
– Vi har under utbildningen också
jobbat med ett antal evenemang,
både stora och små, konstaterar Julia och Pauline. Vi hade till
exempel ansvaret för den stora
Oriflamegalan med tusentals deltagare på Friends Arena och just
nu jobbar vi med allt praktiskt

Rektor Eva Svensson tillsammans med tredjårseleverna Paulina Anger och Julia De

inför Södertörns rådslag som i år
arrangeras av Tyresö kommun på
Tyresö slott den 8 maj.

Hotell och turism
I valet mellan hotell och turism
blir svaret att båda områdena är
spännande och intressanta, fast
på olika sätt.
Skillnaden mellan de två
branschområdena beskriver
Pauline och Julia som att turism
är ett väldigt varierat område,
med olika bilder på olika platser,

medan hotelldelen av branschen
är mer enhetlig och förutsägbar.

UF-företag
Båda har inom ramen för Ung
Företagsamhet varit engagerade
i UF-företag med inriktning på
hotell och turism, och ser det som
en väg att lära lite mer om hur det
är att ha och driva ett företag.
Högre utbildning
– Utvecklingsmöjligheterna är
faktiskt bra inom hotell och

Höjning av lokaltaxan Tyresö ute i världen
för Alby friluftsgård
Lokal Det är inte alltid lätt att
få tag på lämpliga lokaler i Tyresö när man ska ha en föreningsaktivitet eller vill hyra lokaler för
en privat fest.

Alby friluftsgård är ett av de ställen som står till buds för föreningsliv och privatpersoner. Men
nu chockhöjs hyran efter ett
beslut av den borgerliga majoriteten i kultur- och fritidsnämnden.
Hela 131 procent, från 650 kronor
till 1 500 kronor, för lokaler som
hyrs före klockan 22.00 samt med
58 procent, från 1 900 kronor till
3 000 kronor, för lokaler som hyrs
efter klockan 22.00.
– Moderaterna väljer ännu en
gång att höja taxor, utan att först
ta reda på hur det påverkar kultur- och idrottsföreningarna, konstaterar Alfonso Morales som är
socialdemokrat och ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Vi social

Många av de hundratals brunnarna som i Indien anlagts för Tuffpengar har fått namn efter olika
solidariska Tyresöbor. ”Roland
Well” efter Roland Schütt och
”Gunnar Well” efter Gunnar Petersen är två av många exempel.

dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland indiska Dharampurs
många utfattiga byar.
Bara i år har TUFF skickat
240 000 kronor till dessa indiska
skolor för barn, vilkas föräldrar är analfabeter. Samtidigt har
12 000 kronor lämnats för att
stödja två barnbibliotek i Iraks
oroliga huvudstad Bagdad. 10 000
kronor har skickats till Bolivia
för att användas till ett skolbygge
för fattiga indianer. Pengarna till
dessa två projekt har lämnats av
vänner till den i fjol avlidna Sofie
Wenander för att hedra hennes
minne. Hon var bland annat en av
en föreningens grundare 1967.

Tyresöskolors dagsverken
Kumla skola har inte oförtjänt
kallats ”världsmästare i skolsolidaritet” efter att i över 40 år gjort
framgångsrika dagsverken för
fattiga barn i Indien och numera
också i Zambia. Den 22 maj slår
Kumla till igen med ett dagsverke
och den 5 juni gör Tyresö skola

Tyresöfinansierad skola
I höstas kunde Tuff stödja ett
skolbygge bland fattiga byar i
Kongo med 75 000 kronor, faktiskt insamlade bland de många
solidariska medlemmarna. Initiativet till detta projekt har tagits
av Miza och Marcus Landström I
Trollbäcken. De meddelar nu att

Världen Tack vare TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening)
finns Tyresö också på flera håll
i världen. I Indien finns sedan
länge två stora skolbyggnader
som har namnen Nyboda och
Kumla Wings. De är uppkallade
efter två Tyresöskolor som gjorde dagsverken för Tuffs många
indiska projekt.

Att hyra lokal på Alby friluftsgård
har blivit mycket dyrare.
foto: Gunnar Frisell

demokrater tycker att taxorna ska
följa konsumentprisindex (KPI),
och det ska finnas regler för att
kräva ansvar från de som hyr lokalerna och som inte sköter sig. Men
vi är helt emot kollektiva bestraffningar så som det blir när avgifterna chockhöjs på detta sätt.
oo o

Åke Sandin och Monica Schelin
rapporterar regelbundet i Radio
Tuff om de många biståndsprojekten.
foto: TUFF

en skola med tre klassrum praktiskt taget är färdigbyggd, men en
skolbyggnad till planeras.
Monica Schelin, Tuffs vice ordförande, framhåller:
– Det är viktigt att veta att
varenda insamlad krona av Tuff
skickas oavkortad till ändamålet,
eftersom alla i Tuff och Radio Tuff
jobbar oavlönat. En annan fördel
är att resultaten av insatserna
redovisas noga och regelbundet,
inte minst av Radio Tuff (91,4
MHz eller www.tyresoradion.se).
ooo
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Nej till tunnelbana

foto: Kaijsa Keusch

Tunnelbana till Tyresö får rött ljus av tyresöborna.
Opinion Till Nacka, Järfälla,
Solna och Täby verkar nya tunnelbane-linjer snart nå fram. Men
inte till Tyresö – om politikerna,
och väljarna får bestämma.

turism betonar både Pauline och
Julia. Det finns högre utbildning
inom området både i Sverige
och utomlands. Högre utbildning
inom Hotel management finns
till exempel i Uppsala och vill
man studera vidare utomlands så
är utbildningarna i till exempel
Schweiz väldigt attraktiva.
Språkkunskaperna är också
viktiga i branschen och förutom
svenska och engelska är tyska,
spanska och även ryska stora
språk inom hotell och turism.

Foto: Gunnar Frisell

Favoritländer
Australien och Schweiz toppar
listan när det blir frågan om att
peka ut några favoritländer, där
man gärna skulle vilja arbeta.
Därefter kommer också Thailand
som ett behagligt turistland. När
frågan gäller andra framtida stora
turistmål pekar båda ut Vietnam
och Dubai som två exempel. Vietnam därför att landet har stora
möjligheter och Dubai därför att
där finns alla resurser.
ooo

?

Har du sökt något
sommarjobb?

ogrammet

ellming samt ansvarig lärare Monica Almgren.

9

När den så kallade Stockholmsöverenskommelsen presenterades
i början på året innehöll den nya
tunnelbanelinjer till stora delar av
Stockholmsregionen, men ingen
linje till Tyresö. Även om frågan
diskuterats så verkar det som om
att kommunens politiker – från
vänster till höger inte verkat för
ny tunnelbana. Och de verkar ha
starkt stöd för det bland tyresöborna.
Tyresö Nyheter har låtit opinionsföretaget Novus fråga 507
slumpvis utvalda tyresöbor om
hur de ser på tunnelbana till
Tyresö. Svaret är tydligt. Även
om lite drygt en tredjedel vill ha

35,0
Ja

foto: SL

tunnelbana till kommunen så är
en tydlig majoritet (62 procent)
emot det. Majoriteten ser likadan
ut oavsett vilken åldersgrupp,
kön eller vilken partisympati
väljaren tillhör. Dock finns vissa
skillnader. Yngre är mer positiva
till tunnelbana än äldre, män mer
positiva än kvinnor och bland
Folkpartiets sympatisörer väger
det i princip jämnt.
Tyresöborna tycks alltså gilla
sina bussar så mycket att tunnelbana framstår som ett sämre
alternativ. För de som hoppas
på tunnelbana till Tyresö kommer undersökningen antagligen
som ett dåligt besked. Genom
resultatet finns det anledning att
tro att viljan hos politiker och
andra beslutsfattare att göra stora
investeringar i spårbunden trafik
kommer minska ytterligare.

Alexander Avlonitis, Trollbäcken
– Jag går sista året på NTI gymnasiet och ska sommarjobba
som IT-support på plats på ett
företag där jag jobbat tidigare.

Nadja Enegren, Bollmoraberg
– Jag går på Nacka Gymnasium
och har sökt sommarjobb på
Lidl, men det gick inte så bra.
Jag fick ett brev där det stod att
de hade andra kandidater.

ooo

62,0
Nej

JYTTE GUTELAND
Kandidat i EU-valet

Eveliina Söderberg,
Koriandergränd
–Jag går första året på Hantverksakademin och jag har inte sökt
något sommarjobb i år.

Max Lengdell, Tyresö Strand
– Jag går på Östra Real och det
är inte aktuellt med sommarjobb
för mig i år.

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB
RÖSTA DEN 25 MAJ
Sofia Bjärevall, Strand
– Jag går på Tyresö Gymnasium,
men jag har inte sökt något
sommarjobb ännu. Jag har inte
kommit dit ännu, men det skulle
behövas. Det är väl för sent att
söka kommunens sommarjobb.

10



Maj 2014

Nyheter

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

Färre ungdomar idrottar

Organiserad idrott är ovanligare bland Tyresös ungdomar.
Hälsa Enligt en kartläggning
som Stockholms Idrottsförbund
har gjort, är det allt färre ungdomar som idrottar trots att
alla kommuner i länet har vuxit
i antal.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna i länet, och det finns tyd-

foto: G.Frisell

liga socioekonomiska kopplingar.
Danderyd, Lidingö och Täby är de
enda kommuner som istället ökar
ungdomsidrotten i förhållande till
befolkningen. I Tyresö, har befolkningen under perioden ökat med
8 procent samtidigt som antalet
utövade idrottstillfällen sjunkit
med 3 procent, vilket är bättre än
i riket. Enligt Thomas Dennerby,
fritidschef i Tyresö, finns fler förklaringar till att idrottstillfällena
sjunker:
– Trenden är lika i hela riket.
Färre ungdomar väljer att gå på
organiserade idrottsaktiviteter på
i förväg bokade tider, utan väljer
istället spontanidrott och att gå
på gym.

Thomas Dennerby. foto: G. Frisell

oo o

Barn- och ungdomars (7–20 år) idrottsaktiviteter 2004–2012
Ålder

Förändring aktiviteter

Befolkningsförändring

+ 19 %
–3%
–2%
+9%
– 20 %
– 29 %
– 11 %

+6%
+8%
+ 13 %
+ 18 %
+ 11 %
+ 16 %
+6%

Danderyd
Tyresö
Botkyrka
Nacka
Haninge
Vallentuna
Riket
Källa: Stockholms Idrottsförbund

Lima Städ
Service
sedan 1997

STÄDPRENUMERERA
för 280 kr/mån efter avdrag

FLYTTRANSPORT • FLYTTSTÄDNING • HEMHJÄLP
ALL TYP AV TRANSPORT • FASADTVÄTTNING • GROVSTÄDNING
ENKLA SNICKERIARBETEN • ENKLA MÅLERIARBETEN
FÖNSTERPUTS • BYTE AV DÄCK PÅ PLATS, m m
Utnyttja upp till två tjänster per månad. Ring för mera info

070-237 80 58

SERVICE, YRKES- & HANTVERKSHJÄLP
Annonsbokning: Tel/fax 712 16 88 eller annons@tyresonyheter.nu

Allt inom
mark- grund- och
VA-anläggningar
Tel. 0708-770 313
www.bilschakt.se

Vendelsövägen 89
Trollbäcken
Försäljning - service
Cyklar - mopeder
nu även fiskredskap
Maskiner för tomt och
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Fortsatt oviss framtid
kring gymnasiet
Skola Trots att projektet har
pågått under flera år och att
konsultrapporterna har avlöst
varandra har ännu inget beslut
fattats kring Tyresö gymnasiums
framtid.

Stötestenarna är vilken profil
gymnasiet ska ha, om det ska
delas upp i fler enheter och om
det ska flyttas eller ligga kvar på
nuvarande plats. Den moderatledda alliansen har dock meddelat
att beslut ska fattas av kommunfullmäktige i juni.
– Jag är förvånad över att vi
ännu inte något underlag att ta
ställning till, för att utifrån detta
kunna göra en seriös bedömning,
säger Kristjan Vaigur, gruppledare (S) i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som också är
besviken över att processen tagit
orimligt lång tid.
Anita Mattsson, oppositionsråd (S) ser också en fara i att inte
lära av tidigare erfarenheter:
– Gymnasiet riskerar att bli
Nyboda 2.0, säger hon. Även då lät
majoriteten bli att göra något trots
att skolan tappade i attraktivitet
år efter år. Sedan, utan underlag
eller diskussioner, bestämde man
sig för ett fint bygge som blev oerhört dyrt och skenade i kostnader
utan politisk styrning.
Samtliga allianspartier säger
sig ändå vilja bygga ett nytt gymnasium, dock på olika platser:

parkeringen på Bollmora torg,
parkeringen bakom vårdcentralen, centralköket och brandstationen.
– Socialdemokraterna har inte

foto: Gunnar Frisell

tagit ställning ännu, men kommer
att sätta ner foten först när vi sett
några konkreta beräkningar, konstaterar Kristjan Vaigur.
ooo

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du
som läsare ska veta vad som händeri ditt närområde.
Adress:
Fornuddsvägen 16 A
Klintvägen 24
Strandvägen 57 A
Lindängsvägen 5
Strandvägen 34
Stadsparken
Östangränd 17
Opalgången 1
Strandvägen 91 A
Trollbäcksvägen 39 B
Skogsvägen 29
Hällstigen 10
Stadsparken
Siklöjevägen 1
Ällmoravägen
Slånbacken 6 B
Gudöterrassen 823
Grepvägen 9
Siklöjevägen 14
Rynings gränd 31
Åkervägen 29
Peppargränd 4
Varvsvägen 9
Frykenvägen 5
Pärongränd 10

Skogsängsvägen
Skogsängsvägen52,
52,Tyresö
Tyresö •• www.tyresobilverkstad.se
www.tyresobilverkstad.se

– Underlag saknas, säget Anita Mattsson (S).

Byggnation:
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintliga
byggnader samt installation av eldstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig byggnad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus och uthus
Bygglov för nybyggnad av tre murar
Bygglov för skylt/ljusanordning
Tillbyggnad av enbostadshus, ombyggnad av övervåning
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
stödmurar
Bygglov för skylt/ljusanordning
Bygglov för tillbyggnad av restaurang
Bygglov för nybyggnad av väderskydd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus
Bygglov för utvändig ändring av kedjehus
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Bygglov för tillbyggnad av takkupor på parhus
Tillbyggnad och ändring av garage för
enbostadshus
Marklov för trädfällning
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad
Bygglov i efterhand för anordnande av solceller
på tak

Lövskogsvägen 1,
Barrskogsvägen 4, 6, 9 och 11 Nybyggnad flerbostadshus: 3 punkthus, 1 lamellhus med tillhörande komplementbyggnader
Färdigbyggt.

Foto: Gunnar Frisell

foto: Gunnar Frisell
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Trollbäckens IP in i framtiden?
Idrott Trollbäckens IP räcker
idag inte till för alla de behov
som föreningarna har för att
kunna bedriva och utveckla verksamheterna. Det måste till en
rejäl upprustning för att idrottsplatsen ska kunna leva upp till
kraven från en starkt växande
idrottsverksamhet.

Hanvikens SK har under våren
gjort en grundlig kartläggning av
behoven, vilka anmärkningar som
finns på anläggningarna och vilka
kostnader det kan tänkas bli för
att lyfta TIP till dagens krav.
Det är frågan om allt från att ge
friidrottsdelen en god standard
till att anlägga nya fotbollsplaner,
förvandla ishallen till en åretrunthall och bygga ny kanslibyggnad
med klubblokal.

Friidrotten
Friidrotten har fått hjälp av Friidrottsförbundets anläggningsråd
som konstaterar att det behövs
upprustning av banbeläggningen,
att längdhoppsgroparna är felplacerade och att omklädningsrummen är nedgångna. Besiktningen

ifrågasatte också säkerheten på
den befintliga läktaren.
Den nuvarande beläggningen
på löparbanorna är hård med risk
för skador. Dessutom är banorna
täta och har fel lutning vilket gör
att det ofta samlas vattenpölar vid
regn.
Friidrottsförbundet uppskattar kostnaden för en ny beläggning, diverse utrustning och nytt
ytskikt till cirka 2 miljoner kronor.

Fotbollen
För fotbollens del vill föreningen
gärna ha en överbyggd konstgräsplan som skulle göra det möjligt
med verksamhet året om. HSK
har skissat på en idé att vrida
nuvarande konstgräsplanen och
med det också få plats med ytterligare en konstgräsplan, som då
också kunde vara övertäckt.
Kultur- och fritidsnämnden
har i mars beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om investeringspengar för att sätta igång
markarbeten som skulle göra det
möjligt för en privat entreprenör
att finansiera, bygga och driva en

Mats Rydén, nyvald ordförande för Hanvikens SK, tillsammans med delar
av HSK Pojkar 00 i väntan på matchstart.
foto: Gunnar Frisell

Full fart på konstgräsplanerna på Trollbäckens IP.

inomhushall på Trollbäckens IP,
en ballonghall i storlek 90 gånger
44 meter. Kommunens kostnader
för markarbeten beräknas ligga
på 2–2,5 miljoner kronor.
Hanvikens SK har i den frågan
skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där man vill att kommunen tillsammans med föreningarna ser över planerad utveckling och behov på både kort och
lång sikt och att föreningarna ges
möjlighet att delta i diskussioner
och vara remissinstans för kommande planering och avtal med
entreprenören.
Man vill också säkerställa att
idrotterna, medlemmarna och
sponsorerna får maximal nytta
av satsningen och att skattebetalarnas pengar kommer tillbaka
till idrotten och inte går till någon
extern entreprenör utan intresse
eller förankring i idrotten.

Ishockeyn
Hockeyn har önskemål om att
kunna driva ishallen för året runt
bruk, med möjlighet att köra is
året om eller att lägga golv över
isytan för att också kunna ha
andra aktiviteter i hallen när
hockeysäsongen tar paus.
Föreningen
Ett önskemål som rör hela föreningen är en ny kanslibyggnad med
möteslokal och klubblokal. Det
nuvarande huset, som ligger intill
gräsplanen och löparbanorna, är
inte i något bättre skick och förslaget från HSK är att riva huset.
Det ger en möjlighet att bredda
idrottsytan för friidrotten och att
också kunna ha nationella tävlingar i Tyresö.
HSK pekar också på behovet
av förråd och förvaringsmöjligheter för all verksamhet, med tan-

Foto: Kristjan Vaigur

ken att detta skulle ge en större
möjlighet till spontanidrott med
utrustning rätt och lätt placerad.
– Alla de här frågorna är helt
avgörande frågor för oss, säger
Mats Rydén, ordförande i Hanvikens SK. Vi har rekordkullar på
varje knatteskola som vi startar
och intresset kommer inte att
minska, tvärtom. Det är vår skyldighet att ge kommunens tjänstemän och politiker en klar och
strukturerad bild av hur vi ser på
utvecklingen av våra idrottsplatser, i stället för ett antal önskemål
skjutna från höften. HSK har fyra
sektioner och det ligger ett stort
värde i att vi koordinerar sektionernas önskemål. För oss är det
helt avgörande med en löpande
dialog i planeringsarbetet, när det
helt naturligt tar ett antal år att
besluta och klara av stora projekt.
ooo

Tyresö FF spelar Champions League final!
Fotboll Med en säker 3–0vinst mot Birmingham på Tyresövallen klarade Tyresö FFs
damer av det sista hindret inför
en final i Champions League.
Finalmatchen spelas den 22 maj
i Lissabon, där TFF möter förra
årets CL-vinnare Wolfsburg från
Tyskland.

Det tog en halvlek innan det lossnade för hemmalaget. Tyresö
satte från start press på Birmingham och borde ha fått utdelning
redan i första halvlek. Bland
annat satte Birmingham bollen
i eget mål, men domaren blåste
av för en tveksam obstruktion på
målvakten. 0–0 i halvtid, men med
en liten oro bland den drygt 2 200
på läktarna att ett baklängesmål
av Birmingham skulle förstöra
festen.

Tyresö trycker på
I andra halvlek skruvade Tyresö
upp trycket ännu mer och hade
efter cirka 55 minuter ett bra
skott i ribban innan domaren i
60e minuten blåste för straff till
Tyresö. Det straffen flög högt

över, efter skott av Marta och en
och annan i publiken hade säkert
en känsla att den här dagen inte
riktigt gick Tyresös väg.

3–0 i tilläggsminuten
Sedan satte Christen Press det
första förlösande målet, efter en
fin framspelning av Malin Diaz
och en kort stund senare var
Christen Press framme igen och
tryckte in 2–0 och sköt med det
också i praktiken ut Birmingham
ur finalspelet. I sista tilläggsminuten avslutade Marta festen genom
att sätta 3–0 och därmed var det
klart med finalplats för Tyresö FF
i Champions League!
Lissabon nästa
Årets finalmatcher, alltså både
damfinalen den 22 maj och herrfinalen den 25 maj, spelas på
Estádio do Sport Lisboa e Benfica
(Estádio da Luz), en anläggning
som kan ta 65 000 åskådare! Vågar
vi gissa att några av platserna
beläggs med glada tyresösupportrar, som inte vill missa den historiska chansen att vara med om en
Champions League-final.

Målkalas på Tyresövallen.

Trögt i Damallsvenskan
I Damallsvenskan har det blivit
en trög start för TFF med två förluster och inga mål, men i tredje
matchen lossnade det och i bortamatchen mot Jitex, kom fösta

Foto: Gunnar Frisell

trepoängaren genom vinst med
3–0 och där Marta stod för två av
målen.
Nu rullar seriespelet på med
ytterligare två matcher. Dels
möter man KIF Örebro hemma

den 11 maj och spelar bortamatch
mot Kopparbergs/Göteborg 14
maj, innan det är dags för den
stora finalen i Lissabon den 22
maj.
ooo
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Tyresö Fiskevårdsförening fyller 80 år

Den 29 maj fylls Notholmen med fiskare. Tyresö Fiskevårdsförening arrangerar traditionsenligt Första Metardagen varje Kristi Himmelsfärdsdag.

Foto: Tyresö Fiskevårdsförening

Fiske En av Tyresös äldsta föreningar firar sitt 80-årsjubileum under
2014. Tyresö Fiskevårdsförening är en allmännyttig och ideell förening som bildades 1934.
– Jag brukar säga att Tyresö fiskevårdsföreningen är som en tårta
med olika bitar, säger Peter Dicke, projektledare för sportfisket – en
av bitarna.

Några av de övriga bitarna är
hyrbåtssektionen som administrerar och sköter om tjugotalet
båtar som finns för uthyrning till
allmänheten. Sedan finns kräftfisket, ett antal fiskelotter som lottas ut bland medlemmarna fram
i augusti. Fiske- och miljövård
står också högt på agendan. Här
märks åtgärder som yngelutsättning, provfiske och analys av
planktonförekomst i både skärgården och insjöarna. Under året
anordnas en mängd aktiviteter för
medlemmar och allmänhet som
till exempel: pimpel- och angelfiske, ädelfiske, strömmingsfiske,
gädd- och gösfiske och föredrag
om fiske och miljöinsatser.
– På Kristi Himmelsfärdsdag
har vi varje år ett stort evenemang för allmänheten på Notholmen. Det är fisketävlingen Första

Metardagen som vänder sig till
både barn och vuxna, säger Peter
Dicke.
I samband med Första Metardagen brukar det vara en del andra
aktiviteter som till exempel att
testa kastspö på land och en vattenfylld jolle med fiskar och kräftor från Tyresös vatten. I mån av
tid kommer ibland sjöpolisen, sjöräddning eller kustbevakningen
och berättar om sin verksamhet.
– Nu på jubileumsåret blir det
extra festligt med ballonger, popcorn och fiskdamm! En perfekt
utflyktsdag för familjen, säger
Peter Dicke.
På föreningens hemsida www.
tyresofiske.se finns en aktivitetskalender och information
om verksamheten. Här kan man
också hyra båtar och bli medlem.

Alla fiskar artbestäms, mäts och vägs vid det årliga
provfisket.

oo o

Tyresö Fiskevårdsförening
Föreningen har närmare 800 medlemmar, huvudsakligen bosatta inom
kommunen eller med annan anknytning till Tyresö.
Föreningen arrenderar samtliga fiskevatten öster om Långsjön som
tillhör Tyresö kommun, privata fiskevatten i Albysjön, Grändalssjön
samt fiskevatten i skärgården, bland annat vid Skomakarskeppet och
Brandholmarna. Genom avtal disponeras även en del andra vatten.
Föreningens ändamål är att främja och förbättra fisket i de fiskevatten
som föreningen förvaltar samt att göra dessa tillgängliga för rekreation och fiske för sina medlemmar.
Hemsida: www.tyresofiske.se

Näten från provfisket rensas med frivilliga krafter.

Runt om i kommunen har föreningen båtar som kan
hyras via www.tyresofiske.se.
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Det kom ett brev
till redaktionen:
Tyresö FF är en fotbollsförening som 1971 bröt sig ur Tyresö
IF. Föreningen har alltså funnits i 43 år och många tusental
barn, ungdomar och ideellt arbetande föräldrar har lagt ner
mångfalt fler tusentalet timmar på Tyresövallen. Eller Bollmoravallen som de flesta av dessa tusental skulle kalla den.
Det har arrangerats fotbollsskolor, läger, tränarutbildningar, föräldrakvällar, julgrans- och lottförsäljning och det har
tränats fotboll varje kväll och helg sedan bildandet tidigt
sjuttiotal.
2006 bestämde sig en entreprenör, Hans Lövgren, att damlaget skulle vinna Champions League. Han har drivit detta
projekt med stor beslutsamhet och med en stor arbetsinsats, oerhört stor. På senare är har han med sig Hans Lindberg och styrelsen, i början var det mest Hans själv och
nivån laget var på gjorde att han klarade detta.

Odla utan trädgård
Odling Kliar det i dina gröna
fingrar så går det nu att råda bot
på det.

I vår är det möjligt att odla i Tyresö också för den som inte har en
egen trädgård. Ett antal pallkragar med jord lånas ut, och häri kan
den som saknar egen trädgård att
kunna odla blommor eller grönsaker efter eget behag. De flesta
odlingslådorna är placerade längs
Wättinge gårdsväg nära Tyresö
centrum, men även andra platser

kan förekomma. Odlarna får möjlighet till hjälp och tips av Tyresö
Trädgårdssällskap med veckovisa
odlingsträffar.
Förutom att odling bidrar till
bättre klimat och ökad biologisk
mångfald är en av tankarna att det
kan bidra socialt med nya mötesplatser för människor. Projektet
är ett samarbete mellan Tyresö
kommun, Tyresö bostäder, Tyresö Trädgårdssällskap och Naturskyddsföreningen.
ooo

Lådodling.

Foto: Gunnar Frisell

Föreningen Tyresö FF fortsatte med precis samma verksamhet som åren tidigare och i samma omfattning. Tusentals barn beroende av att föräldrar kan ställa upp som lagledare, tränare, cafeteriapersonal och så vidare.
Med damlagets avancemang i seriesystemet och i år även i
CL har de ideella föräldrainsatserna ökat, annars hade inte
arrangemangen kunnat genomföras.
När sedan bubblan brister, vilket naturligtvis korparna
kraxat om sedan 2006, så går spelare ut i media (som inte
är sena att spinna vidare) och klagar på ”klubben” och ”föreningen”. I tidningarna får nu alla barn och ungdomar och
de under åren tusentals ideella föräldrarna läsa att Tyresö
FF är en dålig klubb. Spelarna är med rätta besvikna på
bolaget och är oroliga för sin rättmätiga framförhandlade
inkomst. Men att rikta kritiken mot föreningen och önska
klubben motgång är osmakligt.
Jag har tre döttrar i föreningen. De spelar i F00, F02 och
F05. F02 kommer att bidra till matcharrangemanget genom
att vara bollflickor. Ledarna samlar tjejerna en timme före
matchen, hjälper de under och efter. Förutom de tiotalet
timmar i veckan de redan lägger. ”Ska jag anmäla mig?” frågar dottern. ”Ska vi gå och titta på matchen, pappa?” frågar
de andra två barnen.
Ja, det ska vi. Gå ni också som läser detta. Var vänlig mot
de i biljettluckan, de har inte betalt för att stå där och ni
skulle inte komma in om de inte kunde ställa upp. Le mot
de som säljer hamburgare till vänster innanför grindarna.
Det brukar vara damjuniorerna och deras anhöriga. Utanför cafeterian står nog Sandra, Fredric och Göran om ni är
i god tid. Fredrik har tränat tjejer sedan 2003 har inte tagit
emot ett öre i arvode. Han lägger alla kvällar och helger på
vallen för ungdomarnas skull.

Framtidskontrakt
för
Tyresö

Är ni sugna på kaffe står sju–åtta föräldrar i cafeterian och
tar gärna emot något vänligt ord. De stod där även 2005 när
damerna spelade sig ur div 2.
Inne i cafeterian hittar ni nog Brittis och Björne. Brittis
har drivit cafeterian ideellt i decennier. Björne har varit
sportchef för damerna (före nämnd Lövgren) och har varit
ansvarig för inomhuscupen ”ST-cupen”. På ST-cupen jobbar alla Tyresö FF:s ungdomar och deras föräldrar ideellt
en heldag per lag. Detta lever ungdomsfotbollen på varje år.
Säg gärna tack till Björne och Brittis.
När ni sätter er på läktaren har ni förstås passerat tiotalet
funktionärer ytterligare. Ni kanske ser Gunilla på väg upp
till sitt speakerbås. Gunilla har varit förbundskapten och
lagt ner betydligt fler timmar än Marta, Seger och Dahlqvist
på dam- och flickfotbollen i Tyresö.
Om sedan Hans och Hans efter segern, ja för det blir otvivelaktigt seger för Tyresö, kan sätta sig ner med de spelare
de värvat in och själva förhandlat med och försöka lösa sina
oegentligheter mot varandra. För det är i svikna avtal och
bristande kommunikation mellan invärvade stjärnor och
”projektledningen” problematiken ligger. Sedan kan alla
ungdomar och deras föräldrar fortsätta bedriva sitt intresse, kanske rent av deras passion, vecka efter vecka på Tyresövallen utan att låta sig tro att man tillhör en dålig klubb.
En förening är mycket mer än ett tidsbestämt projekt, den
ska finnas till för nästa generation också.
Anders Bengtsson
trefaldig fotbollsförälder och bollflickssupporter till helgen

1
2
3
4

Mindre klasser går före skattesänkningar
Klasser i lägre åldrar minskas med upp till fem barn per klass.

Ingen ung ska behöva vara utan jobb
Alla unga som vill ska erbjudas sommarjobb. Genom resursjobb
ska vi lyfta människor som tvingats till bidragsberoende till egen
försörjning.

Ordning och reda i äldreomsorgen
Tid för omtanke går före vinst - därför lovar vi att satsa på mer
personal och bättre kvalitet och avgiften på trygghetslarmen ska
bort.

Bostadsbristen ska byggas bort
Vi lovar att med gemensamma krafter påbörja bygget av minst
500 nya hyresrätter. Tyresö Bostäders lägenheter är inte till salu.
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pågång
det händer I Tyresö

Jazzkryssning till Åland
18/5. Direktbussar från Alléplan
och Krusboda kl 12.00/Tyresö C
kl 12.15. Åter 21.45. Pris: 50 kr
Anmälansenast 15/5 direkt till
Eckerölinjen tel 0175/25 800, ange
kod 5JAZZ, och var ni kliver på.
Arr: Tyresö Jazzband och Tyresö Jazz
& Blues Club
Sommarfest Strandtorget
12/6. Start kl 10 med sång och
uppträdande av elever från Strandskolan. Jonathan och Oksana från
DanceFactory uppträder kl 12.
Tipspromenad, fiskdamm och ponnyridning. Arr: Tyresö bibliotek och
Kulturavdelning, Strandskolan och
företagare runt Strandtorget
Guidning i Tyresö slottspark
18/5. Kl 12–13.30. Kulturhistorisk
guidning om parkens och bebyggelsens utveckling från 1400-talet till
idag av Mikael Baugus. Samling vid
bron till Lilla Tyresö.
Kammarmusikkonsert
19/5 kl 19–20. Det våras för kulturskolan. Med kulturskolans elever. Fri
entré. Trollbäckens kyrka.
Arr: Tyresö kommun
Tyresö medeltidsdagar vid
Lilla Tyresö
24–25/5 kl 11–17. Härliga familjedagar med spännande tornerspel
kl 14.00, medeltida marknad och
spektakel.
Entré: 100 kr vuxen, 50 kr barn upp
till 18 år. Under 4 år gratis. Läs mer
på www.tyreso.se/medeltidsdagar.
Arr: Tyresö kommun

Nu går båtarna i sjön
I ett reportage från Trollbäckens Båtsällskap, TBS, berättar
entusiastiska båtägare för Gunnel Agrell Lundgren om vårens
arbete med båtarna och om sina
sommarplaner.
Hon pratar med Reijo och
Kyllikki Kujala som håller på att
putsa på skrovet och slipar botten
på sin segelbåt och planerar sommarens seglingsturer.
– Det blir inte så mycket kappsegling längre, skrattar Reijo.
Det var förr det. Vi tar det lugnt.
Det blir väl Åland runt och finska
skärgården i år.
Hasse Björkman som putsar på
sin 16,5 meter långa mast till sin
Mixer förklarar för lyssnarna vad
som behöver göras med en mast
och hur de olika delarna som spridare och stag fungerar.

– Vi har heller inga fasta sommarplaner utan det beror på hur
vädret utvecklar sig.
I solen hittar Gunnel meteorologen Lage Larsson som varit
medlem i klubben sedan 1977.
och precis har sjösatt, men han
vill inte uttala sig om hur sommarvädret kommer att bli.
– Det går att göra en hyffsad
bedömning kanske en vecka
framåt. Långtidsprognoserna
som brukar komma i tidningarna
om hur sommaren ska bli är det
bara att glömma. Så bra kontroll
har man inte på vädret.
Varvschefen Klas-Göran Klas�son berättar om det omfattande
ideella arbete som funktionärerna i klubben bedriver vid varvet
och vid Vissvass där många av
bryggorna finns. TBS har tyvärr

Trollbäckdagarna i Fornuddsparken

Vandring i Tyresö Brevik
26/5 kl 18.30–20.30. Guidad tur
runt i den tidiga bebyggelsen kring
sekelskiftet 1800–1900. Guidar
gör författarna till boken om Brevik.
Samling vid Tyresö Breviks brygga i
slutet av Breviksvägen.
Arr: Tyresö Hembygdsförening
Konsert med Sentito
27/5 kl 19–20. Ungdomskören
Sentito sjunger, spelar och dansar.
Musik från 1600-talet fram till våra
dagar. Dirigent: Anne Aaltonen Samuelson. Pianist: Annika Dandanell.
Fri entré. Kulturcentrum Kvarnhjulet,
hus A, sal Tonfallet, ingång A2.
Arr: Tyresö kommun

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

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

under våren haft påhälsning av
tjuvar som plockat verktyg och
grejer ur flera båtar.
– Vi kommer att justera våra
övervakningskameror när sjösättningen är klar och har nu ett

bättre samarbete med sjöpolisen
som gör att vi tror att vi kan undvika detta igen, menar varvschefen på TBS.
Hörs på 91,4 MHz fram till 18 maj

Toppkandidater till EU på Tyresöradion

Foto: Kalle Larsson

K-G Lindeberg, Göran Stenberg
och Holger Svensson från Lions
Trollbäcken berättar för Åke Sandin om sin aktiva klubbs verksamhet med stöd till behövande både
här hemma och utomlands.
Varje år delar Lions Trollbäcken ut cirka 300 000 kronor som de
bland annat får in genom att sälja
julgranar, på loppisar och annat.
– En tredjedel av de pengar
vi får in går lokalt till Tyresö, till
ungdomsföreningar och handikappföreningar men även till privatpersoner som söker för att de
har knapert ställt, säger Holger
Svensson i programmet. En tredjedel satsas på internationella
projekt som mässlingsvaccin,
åtgärder mot ögonsjukdomar och
annat. Den sista tredjedelen går
till projekt i Sverige som miljöprojekt för att skydda Mälarens och
Östersjöns vatten.

Lions delar också varje år ut
stipendier till kultur, miljö och
idrott med mera. Det senaste miljöstipendiet gick till Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen i Tyresö, och kulturstipendierna gick till Ungdomskörens
ledare Anne Aaltonen och konstnären Ebba Udikas.
De peppar i programmet för
Trollbäckendagarna i Fornuddsparken 16–18 maj som de arrangerat i över 20 år.
– Cirkus Viktoria kommer att
ha en föreställning på lördagen,
berättar K-G. Sedan kommer
Berglunds tivoli med karuseller
varje dag för barnen. Nytt för i år
är att Kumla Herrgård kommer
att ha ett tält med kaffe och mat.
Sedan har vi som vanligt en stor
loppis. Välkomna önskar de alla
tyresöbor!
Hörs på 91,4 MHz fram till 18 maj

På Tyresöradion hörs nu under
våren ett antal program som
handlar om det kommande valet
till Europa-parlamentet den 25
maj.
Inger Gemicioglu intervjuar
Mikael Gustafsson som är Vänsterpartiets egen representant i
EU-parlamentet. Mikael förklarar
varför detta val angår oss i Tyresö
och betydelsen av att man går och
röstar.
– 60 procent av alla beslut som
en kommun fattar är direkt eller
indirekt påverkade utav beslut
som fattas i EU. Det handlar om
till exempel hur lekparker ska
vara utformade, hur man får upphandla varor och tjänster eller
hur man kan bygga om en skola
energisnålt. Eftersom så mycket
av ens vardag bestäms av EU gäller det att se till att man väljer de
representanter som man litar och
har förtroende för, som driver ens
värderingar och inte är till salu,
menar Mikael Gustafsson.

Mikael Gustafsson, som har
själv tidigare bott i Tyresö i 14 år
och då suttit i Tyresö kommunfullmäktige, ställer upp igen som
andra namn på Vänsterpartiets
lista.
Även en av Miljöpartiets toppkandidater, Peter Eriksson, intervjuas också på Tyresöradion
under maj av Leif Bratt. Peter
Eriksson berättar om innehållet i
Europas Grönas valmanifest. Här
blandas stort och smått. Vi får
också en förklaring till de olika
EU-institutionernas olika roller –
vad han som EU-parlamentariker
egentligen kan göra och vad vill
han åstadkomma. Han anser att
det är viktigt att välja rätt representanter.
– Vår representant Isabella
Lövin har visat att det går som
enskild ledamot påverka viktiga
frågor. Hon har lyckats reformera EU:s fiskepolitik vilket har
fått globala konsekvenser, menar
Peter Eriksson.

annons@tyresonyheter.nu

VI TAR INGA GENVÄGAR
VI
TARasfalterar
INGAvi många.
GENVÄGAR
Däremot
Däremot asfalterar vi många.
NCC
NCC Roads
Roads
Göran
Dahlberg
NCC Roads
Göran
Dahlberg 070-625
070-625 66
66 46
46
Göran Dahlberg 070-625 66 46

www.ncc.se
www.ncc.se

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum
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Kulturella Folkdansgillet firar 100 år Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till
1 miljon kronor.

Jubileum Kulturella Folkdansgillet (KFG) i Tyresö inledde sitt 100 års jubileum med två föreställningar av en
färgsprakande dansuppvisning och ett bildspel i Tyresö
Gymnasiums aula. Dansarna var allt ifrån pensionärer till
de yngsta som är 5 år.

Föreställningarna var mycket trevligt och professionellt
upplagda i 13 tablåer med start från 1914 då föreningen bildades. Man hade lånat in Ida Gawells radioröst (mer känd
som Delsbostintan den tidens kändis), som berättade om
livet på en fäbod, och samtidigt illustrerade man tidsepoken med olika danser.
Ända från föreningens början har man firat Lucia och
även detta inslag var med.
Att plocka in en morfar som sitter och berättar och svarar på frågor från en liten flicka var ett geni drag då detta
höll ihop de olika tablåerna.
Berättelsen om Solsäter, KFGs hem och danslokal, illustrerades fint i bildspelet och i danser.
Föreningen har sedan 1920 deltagit i Nordlek, där man
samlas och byter danser med våra grannländer rikt illustrerat av dansarna. Nu protesterade morfars flicka som berättade att även barnen träffades men under namnet Barnlek
vilket tre flickor visade i en dans från Danmark.
Nu kom det fullt av barn in på scen där barnlagsledarna
Elisabet, Anders och Elin visade vilka duktiga dansare de
små blivit till publikens jubel.

Amerikaresan dansas till texten ”vi reser till Amerika”. Man
kände verkligen hur roligt barnen tyckte att det var.

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

Oxdansen som kommer från skördetider förr i världen. Har
bland annat framförts vid Tyresöspelet på Tyresö slott.
foto: Gunnar Frisell

I nästa tablåer visade ungdomarna ett antal lekdanser
och där lyckades två av dem lura publiken att dom slogs,
men det är bara på skoj i dansen som heter Oxdans. Även
Vingåkersdansen kom med där två flickor flörtar med en
kavaljer.
I nästa scen visade ungdomarna upp en nykomponerad
dans som man tävlade med och vann på Linköpings musikfestival 2011. Komponerad av vår musiker Robert Sturk,
och vår egen koreograf Unn Ekman.
Gruppen visade också en nykomponerad fartfylld dans
i polkatakt som uruppfördes på plattan i Stockholm 2012.
Komponerad av vår musiker Per Caroll, koreografi Unn
Ekman.
Att föreningen är aktiv för att behålla gamla kunskaper
om dans och musik och visa den glädje som finns i dansen
samt föra detta vidare till kommande generationer lyckades man verkligen visa publiken.
En bejublad final skedde till tonerna av ”så går vi runt en
midsommarstång” där plötsligt alla små barnen dök upp
på linje och mottog publikens applåder detta fortsatte så
tills alla ungdomar samt äldre medverkande kommit fram,
inklusive orkestern, och fått sina applåder.
Ett trevligt spontant slut var när Sven Lionell klev fram
och tackade för föreställningen och de medverkande samt
alla som ideellt jobbar för kulturen. Han slutade med att
utbringa ett trefaldigt hurra för hundraåringen.

redaktion@
tyresonyheter.nu

Foto: Christer Källström

Vinnare av bildgåta nr 2 är
Vivi-Ann Wijkander, Bollmoravägen.
Det var det nya höghuset som
syntes i nyckelhålet.

Kryss nr 3
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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1:a: Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
2–5: Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
Birgitta Ringh, Bollmoravägen.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
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RETNING
LAPPAT

ÄR INSTÄLLSAM

TILLGJORT

HAN
ÄR
EN DEL ORERAR?
FAR- ÄR VISSA
LEDER SKATTER

500

FURSTE
I KIEV
MÄTER
12 TUM

VÄLJER
HÖRS
USASTAT IBLAND
DEL- BÄCKEN
TAGARE
BÅGE
DRAR
MÅNGAS
BLICKAR

I
ÄR NOG VÄXER
KARGA
BJÄSSE BACKEN

S
NA
H
L A
R
V A
D
S
S E
K K
U R
R E
A T
A
A R
V I
L A
A T

GULDHALT
POSTALT
EGYPTEN

GRENLEDNING, UPPEPARALELL- HÅLLER
KOPPLING

TORRT
OMRÅDE
KAN HA
KULTING

BARNTONDOMENS SÄTTARE
VAR ALLTID AV
RANG
BÄTTRE
NÖJER
SIG MED
LITET
SIARE

STAMUTSKOTT

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Sweden Solar System är
världens största skalmodell av solsystemet.
Solen motsvaras av
Globen i Stockholm,
jorden ligger i
Stockholms norra del,
Neptunus i Söderhamn.
Du hittar mer på
www.astro.su.se/omoss/sweden-solarsystem-1.73574

HAR
AFFÄRSMAN
FRÅN UTLANDET

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

ooo

foto: Gunnar Frisell

ÄR MAN
BEDAGEN GRÄNSAS
EFTER I AV FEM
FEJSET? SIDOR
ÖSTERGÖTLANDSLÄN

Märk svaret
”Bildgåta nr 3”
och skicka
senast den
1 augusti 2014 till:

Rätta lösningen på kryss nr 2, 2014.
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Tyresö runt

MP och S mest
representativa
Opinion Vallistorna till fullmäktige är nu presenterade för alla partierna. Tyresö Nyheter har granskat listorna. Socialdemokraterna och
Miljöpartiet är de partier som är mest representativa för befolkningen
när det gäller ålder och kön. Sverigedemokraterna är ett parti där
kvinnor är kraftigt underrepresenterade och Moderaterna saknar ungdomar på sina listor.

På valmyndighetens hemsida
finns nu alla partiers kandidatlistor presenterade. Det är de
två stora partierna som har flest
kandidater. Socialdemokraterna
har 64 kandidater medan Moderaterna fått ihop 56 namn. De andra
partierna har betydligt färre kandidater på sina listor.

Två nya partier
Nytt för i år är att partierna
Direktdemokraterna och Djurens
parti registrerat ett fåtal kandidater i kommunen.
Jämfört med befolkningen
Tyresö Nyheter har låtit jämföra
kandidaternas ålder och kön med
hur det ser ut i hela befolkningen.
Granskningen visar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyckats riktigt bra. I ingen åldersgrupp
skiljer det mer än 10 procentenheter mellan befolkningens ålder
och partiets kandidater. När man
räknar ihop den procentuella
skillnaden mellan befolkningsgruppernas storlek och kandida-

terna hamnar MP på 17 och S på
19 medan Moderaterna skiljer 29
och Folkpartiet 45.

Tyresö Nyheter
gratulerar
80-årig jubilar!

SD saknar kvinnor
Ett annat parti som har det svårt
är Sverigedemokraterna – och då
när det gäller att locka kvinnliga
väljare. Nationellt har partiet försökt jobba med att få fler kvinnor
på listorna. Ett arbete som dock
tycks ha misslyckats kapitalt i
Tyresö. Bara en av 8 kandidater
är kvinna – och därtill placerad
på en plats som inte är valbar.
Det gör Sverigedemokraterna till
kommunens mest gubbiga parti.
Medan hälften av befolkningen är
kvinnor är det bara 12 procent av
SDs kandidater som är det.

En mångårig medarbetare och
krönikör i denna tidning, Sven Lionell, fyllde 80 år härförleden. Sven
är en Tyresö-profil med många
strängar på sin lyra. För snart 50
år sedan kom han från Mölndal
och satte ner bopålarna i Tyresö.
Genom åren växte sig rötterna allt
starkare. Engagemanget i den nya
hembygden tog sig olika uttryck
genom åren. Under 80-talet var
Sven kommunalråd och sedermera ordförande i kulturnämnden.
Några år senare gav han tyresöborna möjlighet att ta del av vår
bygds historia genom Tyresöspelet, skrivet av honom själv. Under
ett antal somrar kunde detta fantastiska skådespel avnjutas vid
Tyresö slott, med Sven på scenen.
Tyresöspelet har följts av revyer
och kabaréer, ofta med lokal
anknytning. Och i varje nummer
av denna tidning får vi njuta av
Svens underfundiga ”Bollmora”.
Vi läsare lyfter på hatten, tackar
och hurrar för jubilaren!

oo o
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Moderaterna saknar unga
Moderaterna har särskilda problem med ungdomar. Bara 2 av 56
kandidater är under 30. Det gör
Moderaterna till det parti som är
absolut sämst när det gäller att
locka ungdomar.

Utan Svens insatser hade kulturen varit fattigare i Tyresö.

Foto: G. Frisell

Däckhotell
AuktoriserAd
Mitsubishi -verkstAd

radiovägen 4, tel 742 71 72

Däck och bilverkstad
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com
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